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Jueus del rei i del comte és el recull de les comunicacions presentades a 

la Jornada d'estudis en homenatge a Miquel Pujol i Canelles (Castelló 

d'Empúries, 1927-Girona, 2011) celebrada l'octubre de 2012, en la qual 

participaren el professor Joan Ferrer i els historiadors M. José Llaveras, 

Josep M. Gironella, Joel Colomer, Irene Llop, Inés Padrosa, Anna M. 

Puig i Pere Gifre. Mentre que uns treballs estan centrats en la cultura i el 

llegat jueu a l'area de Girona i del comtat d'Empúries, els altres ressalten 

la figura i l'obra de Miquel Pujol. La jornada i l'edició del volum han estat 

coordinats per l'Ajuntament de Girona a través de l'Institut d'Estudis 

Nahmanides (Patronat Call de Girona) i per l'Ajuntament de Castelló 

d'Empúries a través de l'Arxiu Municipal. També s'ha rebut el suport del 

Bisbat de Girona i de l'Institut d'Estudis Empordanesos. 

Els articles que configuren aquest llibre posen de manifest la pertinenc:;:a 

de les comunitats jueves al context cultural i al' entorn historie gironí i ca tala. 

Construeixen una anilisi histórica que parteix de la interdisciplinarietat, de 

manera que s'hi tenen en compte l'arqueologia i l'estudi documental; que 

es basa en la interpretació económica i en l'analisi social; que té en compte 

les relacions de poder a !'interior de les mateixes comunitats jueves i també 

les relacions de dependencia establertes entre aquelles i els poders factics 

i civils que les controlaven, aixo és, el comte d'Empúries i el rei de la 

casa d'Aragó. Igualment, el llibre conté textos referits als temes histories 

i socials relacionats amb la comunitat jueva de Castelló d'Empúries, que 

va estudiar Mn. Pujol i que, malgrat els anys que fa de la seva publicació, 

segueixen essent eines de primera línia i de plena actualitat. Aquells treballs, 

fruit d'una exhaustiva i rigorosa recerca documental i bibliografica, són 

aportacions a la historia de la comunitat jueva de Castelló que han estat 

cabdals perdonar a coneixer l'organització de l'aljama, !'estructura del seu 

call, les conversions i la localització dels fossars i de les sinagogues. El 

llegat de Miquel Pujol, així com els seus estudis inedits i les anotacions i les 

reflexions entorn la cultura jueva, són ara accessibles a l'Arxiu Municipal 



de Castelló d'Empúries gracies a la donació que ha fet la seva familia. Des 

d'aquí el nostre sincer agriiment. 

L'objectiu principal, tant de la jornada com d'aquesta publicació, és 

donar espai a noves interpretacions i aferir noves perspectives en l'estudi 

de les comunitats jueves de l'area de Girona i el seu entorn. Igualment, 

pretenem mostrar una visió marc de la historia jueva de les terres 

gironines durant l'edat mitjana, tractant-ne els diversos aspectes que la 

varen configurar. Els textos que segueixen posen de manifest que aquella 

fou una cultura important, intensa i que va deixar una forta petjada; una 

cultura que forma part de la historia conjunta de Girona i de Castelló, i que 

s'inscriu en la historia de Catalunya a l'edat mitjana. Els articles també fan 

palesa !'existencia d'un estret teixit de relacions de diverses característiques, 

ja siguin familiars, humanes, económiques, comercials o culturals, entre les 

que foren les dues comunitats jueves més grans i importants de la zona: 

Girona i Castelló d'Empúries. 

Amb l'edició d'aquestvolum, el número 7 de la col· lecció Girona]udaica, 

el Patronat Call de Girona i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries volem 

posar de manifest una vegada més l'interes i la fon;:a que té la historia jueva 

per a les nostres viles i per al seu entorn més proper, alhora que en volem 

destacar la seva projecció nacional i internacional. Aquest llibre demostra 

de nou !'esplendor que van assolir els nostres calls, i destaca, un cop més, 

el paper fonamental que van jugar les comunitats jueves en la construcció 

de la historia de Girona i de Catalunya al llarg de l'edat mitjana. 

A més, la publicació que teniu a les mans mostra la col· laboració entre 

Girona i Castelló d'Empúries pel que fa a l'estudi, la recuperació i la difusió 

de la cultura i de la historia jueves. Es tracta d'un exemple més dels fruits 

d'un treball conjunt que ja fa temps que s'esta duent a terme en l'ambit 

academic i de la recerca histórica, i que és paral · lel a la tasca que s' esta 

realitzant en el camp del turisme cultural a les nostres dues ciutats. Per tot 

aixó, ens satisfa enormement la col· laboració en l'organització d'aquesta 

jornada i en la publicació de les comunicacions que hi foren presentades, 

i volem compartir i manifestar conjuntament el reconeixement a !'insigne 

medievalista castelloní Miquel Pujol, que va obrir un camí cert i important 

en aquesta tasca. 

Carles Puigdemont 

Alcalde de Girona i president 

del Patronat Call de Girona 

Xavier Sanllehí 

Alcalde de Castelló d'Empúries 



LA LLENGUA DELS JUEUS QUE VA ESTUDIAR 

MOSSEN MIQUEL PUJOL 

joAN FERRER I FRANCESC FELIU
1 

Inst:itut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona 

l. Historia d'un dialecte medieval catala que mai no va existir: el 
judeocatala 

Quina llengua parlaven els jueus dels territoris hispanics de parla ca

talana durant l'edat mitjana? Si consultem la Gran enciclopedia catalana, la 

compilació més important de saber sobre la cultura catalana de la historia, 

hi trobarem l'entrada «judeocatala», que diu el que llegim tot seguit: 

Antic dialecte del catala propi dels jueus catalans. Cal distingir-lú el que 

corresponia a la llengua parlada i el literari de les traduccions calcades de 

l'hebreu. Després del 1492 es perd tot rastre del catala parlat i escrit pels 

jueus catalans, i els escassos documents i noticies anteriors no permeten 

d'establir-ne cap tipología segura, si no és l'abundor de mots i d'expressi-

1. Aquest estudi forma part del projecte de recerca: «Sobre els territoris de la llengua: 

la frontera franco-espanyola en la historia de la llengua i la identitat catalanes». Referencia: 

FFI2011-27361. Organisme: MICINN. Investigador principal: Francesc Feliu. 
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ons hebreus. Sembla que a la Catalunya Vella es caracteritzava també per 
un cert deix d'arcaismes. A Mallorca, i potser al País Valencia, fins a la fi 

del s. )[V es mantingué vigent, entre els jueus, al costat del catala, l'arab 

vulgar, amb probables interferencies. Les característiques sintactiques, 
morfologiques i lexiques del catala resultant de traduccions calcades de 
l'hebreu fetes per jueus i conversos catalans (dos siddurim, un saltiri, lli

bres d'astrologia, etc) són les mateixes que es troben a tot el domini dels 

parlars romanics. 2 

Segons aquest article anorum, es tractava d'una realitat evanescent: 

abans de l'any 1492, data de l'expulsió dels jueus de la Península Iberica, 

els documents són escassos i no ofereixen cap característica segura, fora 

de !'abundancia de mots i expressions en llengua hebrea. El que no diu és 

que la practica totalitat dels textos procedents de jueus catalans són: o bé 

escrits en llengua hebrea3 -amb l'aparició freqüent de paraules catalanes 

( que és una cosa molt diferent d'una parla catalana amb abundancia de 

mots o expressions hebrees)-o bé traduccions mot per mot -traduc

cions interlineals o cales-que responen a una tipologia ben coneguda 

pels estudiosos dels textos jueus antics.4 A proposit d'aquest segon tipus 

2. http://www.enciclopedia.cat/ fitxa_v2 :Jsp?NDCHEC=O 118319&BATE =judeoca

tafloEO Consultat el 7.2.2013. 

3. Sols s'han conservar dos textos complets en aljamía catalana: les ordenances de la 

tresoreria del Call de Cervera de l'any 1445 i una carta particular de Salomó Cofén a Jucef 

Cavaller de Cervera. Van ser publicats per DURAN I SANPERE, «Documents aljamiats de 

jueus catalans (segle xv)». Podem considerar potser dins d'aquest apartat els fragments 

que tant poden ser catalans com occitans que apareixen en els cinc poemes editats per J. 
RIERA r SANS a Cants de naces deis jueus catafans. 

4. Cf. BAUMGARTEN, Introduction d fa littérature yiddish ancienne. En el capítol dedicat a 

les bíblies en ídix escriu: «Le príncipe, que l'on retrouvera dans le Humesh-tqytsh, la tra

duction littérale de la Bible, es de conserver dans le yiddish la physionomie de la tangue 

hébraique. 11 s'agit d'un calque de l'hébreu, dans lequel, achaque élément morphologique 

correspond un équivalent yiddish.» (p. 130). La Biblia de Ferrara (1553) és, segons diu el 

títol del llibre, una traducció de les Sagrades Escriptures «en lengua española traduzida 

palabra por palabra de la verdad hebrayca» -cf. l'edició d'aquesta important obra a cura 

de Moshe LAZAR. 

En catala, aquest tipus de traducció-calc també existeix. Cf. A. PurG, «Les traduccions 

catalanes medievals de la Bíblia», especialment les p. 134-140. Vegeu també: J. RIERA I 
SANs, «Un siddur en catala dels conversos jueus» i «Oracions en catala dels conversos 

jueus». 
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de documents, creiem que és absurd pensar que reflecteixen alguna mena 

de realitat lingüística que pugui rebre el nom de !lengua o bé dialecte d'una 

altra llengua. Són una simple transposició dels mots que apareixen en les 

Sagrades Escriptures hebrees o en les oracions de la litúrgia sinagoga! en 

llengua hebrea, amb el mateix ordre i amb una estructura sintactica practi

cament inexistent en cap altra llengua que no sigui !'hebrea. Mai ningú no 

es va poder expressar d'aquesta manera ni en catala ni en espanyol, ni en 

cap altra llengua. Aquests textos servien pera l'aprenentatge de la llengua 

hebrea -o bé per a crear la il · lusió que hom sabia aquesta llengua-, pero 

no són el reflex de cap forma lingüística real que existís en la parla espon

tania de cap persona o comunitat. 

La idea de !'existencia d'un dialecte judeocatala s'ha prodigat, de mane

ra que en programes de televisió i en la versió catalana de la popular Vi
quipedia hi trobem la informació següent que, d'alguna manera, ha passat a 

l'imaginari col· lectiu: 

El judeocatala, també anomenat catalanic o qatalanit (m'7NUNi7) en he

breu, era el dialecte del catala que parlaven els jueus catalans. L'epoca 

d'or del judeocatala s'estén del segle XII al 1492, data de l'expulsió dels 

jueus dels territoris de parla catalana.5 

La pregunta que se'ns planteja és saber !'origen d'aquesta idea segons la 

qual els jueus que vivien en terres de parla catalana empraven una varietat 

lingüística específica d'aquesta comunitat religiosa i cultural. 

Creiem que la idea prové de la síntesi que presenta Solomon Asher 

Birnbaum en la influent Enryclopaedia Judaica (1972): 

Latín, played a much greater part in Jewish linguistic history. From it 
sprang six Jewish languages, parallels to the Christian Romance tangues. 
Jews had settled in Italy from the first, or even second, pre-Christian 
century; then, not much later, in southern France and, not long after 
that, in the northern half of France. In these countries Italkian (see 

Judeo-Italian), Shuadit (=Yehudit, "Jewish," see Judeo-Provenc;:al), and 
Zarphatic (see Judeo-French) carne into being. In the Iberian Penínsu

la, Jewish history dates from the first century C.E. Here Catalanic de-

5. http://ca.wikipedia.org/ wiki/ JudeocatafJ!oC3%AO. Consultat el 7.2.2013. 
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veloped in the east, Portuguesic in the west, and, in between, Jidyó or 

Judezmo (see Ladino Language). That these Jewish languages had an 

uninterrupted history from Roman times seems apparent from the des

ignations Ladino far Italkian, which occurs at least as late as 1538, and 

Ladino, still used to designate the archaic language of the Jidyó Bible 

translation (and therefore a rnisnomer when applied to the language in 

general). Since the expulsion of the Jews from the Iberian Peninsula 

(1492-97), Jidyó has been carried to various lands, mainly in the Med

iterranean region. To the east of the Romance territory, Germanic has 

given rise to only one Jewish language: Yiddish.6 

En l'entrada «Judeo-Provenc;:ah> afegeix un parell de referencies noves 

al judeocatala: 

JUDEO-PROVE<::AL, the name given to the various dialects spoken 

among the Jews of Provence. Together with Ladino Gudeo-Spanish),Ju

deo-Catalan, and J udeo-Portuguese, it forms a sub-group among J ewish 

languages. By the sixth century C.E. Jews formed important communi

ties in the southern area of France known as Provence. The oldest texts 

in Judeo-Provern;:al are the glosses found in the Ittur of Isaac b. Abba 

Mari of Marseilles, written between 1170 and 1193; in the glosses found 

in the anonymous 5 efer ha-5 horashim appended to the Farhi Bible (Ms. Sas

soon no. 368, p. 42-165); and in extracts from an anonymous 12th-cen

tury commentary on the First Prophets (Margoliouth, Cat, no. 249). 

Other commentaries of the 13th-14th centuries also provide examples 

of Provern;:al and Catalonian glosses transcribed in Hebrew letters.7 

Birnbaum, pero, no aporta ni un sol indici lingüístic que permeti jus

tificar l'existencia d'aquesta presumpta llengua propia dels jueus catalans 

medievals. 

2. Les dades históriques i filológiques 

Una evidencia histórica, cultural i lingüística que s'imposa és el fet 

6. «Jewish Languages», a Encyclopaedia Judaica. Version 1.0. 
7. «Judeo-Provenc;:al», a Encyclopaedia]udaica. Version 1.0. L'Encyclopaedia]udaica no de

dica cap entrada propia a «Judeo-Catalan». 
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que els jueus dels territoris catalans escrivien en llengua hebrea. S'han 

conservat milers de pagines escrites en aquesta llengua per autors nas

cuts en terres catalanes: Issac ben Roven (Barcelona 1043), Jafuda ben 

Barzilay (Barcelona, principi del segle xn), Abraham bar Hiya (va viure 

a Barcelona i morí després del 1136), Jucef ben Mefr ben Zabara (Bar

celona, circa 1140), Abraham ben Hasday (segle XIII), Esdra i Azriel 

(Girona, segle XIII), Jacob ben Sésset (Girona, segle XIII), Mossé ben 

Nahman (Girona, 1194 -Israel, 1270), Salomó ben Adret (Barcelona, 

1235-1310), Menahem ben Salomó ha-Mefrí (Perpinya, 1249), Nissim 

ben Roven (Girona, 1310), Issac ben Sésset Perfet (Barcelona, 1326), 

Zerahya ben Saltell Gracia (Barcelona, segona meitat del segle XIII), 

Leví ben Abraham ben Hayim (Vilafranca de Conflent, circa 1245), 

Issac Albalag (catala, segona meitat del segle XIII), Mossé Narboní 

(Perpinya, 1300), Hasday Cresques (Barcelona, circa 1340 -Saragossa, 

1411),Jucef Albó (circa 1380-1444) iJucef Caspí (va morir circa 1345) 

són els noms fonamentals de la cultura judeocatalana.8 

La tradició cultural de les comunitats jueves medievals, molt influ

:ida per l'estudi dels llibres de la tradició religiosa -fonamentalment 

la Bíblia i el Talmud, pero també els comentaris medievals d'aquestes 

dues gran obres-gairebé obligava al fet que la llengua de la comuni

cació escrita fos l'hebreu. Els cristians es referien a les sinagogues amb 

el nom de sinagogam ve! scolam9 perque era el lloc on els infants jueus 

anaven a aprendre a llegir i  a escriure en llengua hebrea. El testament 

d'Astruc Benet, un comerciant jueu gironí ric, deixa una dotació de 25 

sous cada any per «doccere de lettera ebraica infantes iudeos pauperi 

gerundae».10 En les comunitats jueves medievals l'alfabetització es re

alitzava per mitja de la llengua hebrea, de la mateixa manera que els 

cristians alfabetitzats ho estaven en llatí. 

La pregunta que sorgeix a !'investigador de les llengües de la vida quo

tidiana d'aquestes comunitats jueves és la següent: com podem saber l'ex-

8. Cf. RIERA I SANS, «Literatura en hebreu dels jueus catalans»; E. FELIU, «La cultura 

hebrea a la Barcelona medieval» i «Corrents i contracorrents en el pensament filosófi

co-religiós del judaisme medieval a Catalunya». 

9. Document de l'Arxiu Diocesa de Girona del 5-3-1416 publicat per MAsIA a «Apor

taciones al estudio del call gerundense», especialment p. 305. 

10. Cf. PLANAS, «Les comunitats jueves de Catalunya: l'area de Girona», p. 69. 
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pressió habitual d'unes persones que gairebé sempre escriuen en una llen

gua diferent de la que empren quan parlen? Els testimonis són escassos: 

disposem d'alguns documents de processos jurídics redactats en llatí que 

reporten de manera més o menys textual les paraules dels testimonis jueus. 

Aquí es veu clarament que la llengua en que s'expressen no difereix gens 

de la que usava la resta de la població. Un document de Girona de l'any 

1416 recull la declaració següent: 

Interrogato quomodo sit. Et dixit que ex eo quia ipse testes die mercurii 

proxime preterita hora meridiei recepit unum nuncium judeum qui dixit 

eidem testes in eius propia domo constituo talia vel familia verba. Sé

nyer, en Nassim Ferrer e en Bonet Vidall, juheus de Gerona, me treme

ten assi a vós qui us preguen que anets entró a casa lur ab un parpall. E 

aquest testimoni pensant-se segons aferma perlo segrament que fet ha 

que volguessen per rahó de fer quolque stablia, pres un seu parpall e ana

se'n ab lo dit juheu rnissatjer, lo qual ha nom Maymon lo menor. E cont 

foren al cal, trabaren aquó los dits Nassim Ferrer e Bonet Vidal, juheus, 

qui digueren a ell testimoni o deponent que puiasse en una casa que era 

aquí dins lo cal unt posave lo algutzir del senyor príncep de Gerona, 

qui·l demanave e volia perlar ab ell. E de fet ell testimoni se'n puia ab los 

dits  juheus la unt posave lo dit algutzir e cont foren aquí los dits juheus 

digueren al dit algutzir: «Mossen, veus ad lo prom mestre de cases.» E lo 

dit algutzir tantost dix ell testimoni que ell li manave que'l seguís. E que 

per son preu, no·s paertís d'ell. E de fet aquest testimoni fou amenat por 

lo dit algutzir a la sinaguoga e a part <letras la dita sinaguoga passant per 

casa de na ... juhia unt ha una scala de pedrar, foren en un portal qui res

pon a la dita sinaguoga de part detras lo qual solía esser tencaht e lavors 

trabaren-lo que novelament lo havien ubert e per aquell portall intraren 

dintre lo pati de la sinaguoga unt és lo pati e lo bayn <;:ü és ... 11 

La llengua en que s'expressen els jueus de Girona del segle xv és 

exactament la mateixa que trobem en els documents redactats per cristians 

en aquest mateix moment.12 Aquesta mateixa apreciació és valida per a tots 

11. Arxiu Diocesa de Girona. Secció C. Processos diversos 1458-1471. Inventaris llibre 

2/281. Es tracta d'un quadern que recull els testimonis del procés de clausura d'una de les sina

gogues de Girona perque el cós que ocupava havia estat el de l'antiga capella de sant Lloren<;:. 

12. Cf. FELIU i FERRER, «Escriure en catala a Girona cap al 1300». 
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els documents medievals en que pareixen paraules textuals de persones 

jueves.13 

Les dades lingüístiques que es poden inferir des de la consideració dels 

textos redactats en hebreu per jueus medievals que vivien en terres de 

parla catalana són complementaris: en els textos no literaris hi apareixen 

sempre paraules catalanes que delaten la llengua de la vida quotidiana de 

les persones jueves que els van redactar.14 

Fa relativament poc es va donar a coneixer un document d'interes ex

cepcional per al nostre proposit. Es tracta del quadern de registres de 

cobraments i pagaments del tresorer de la comunitat jueva de Girona fets 

entre el dia u de gener 1443 i l'u de gener de 1444.15 El quadern, de deu 

fulls, es va conservar íntegre pel f et que un notari el va fer enquadernar 

dins d'un llibre de protocols de l'any 1445.16 Si no hagués estat per aquest 

atzar, cal pensar que hauria sofert la mateixa sort que molts dels altres do

cuments hebreus de Girona, que es van convertir en material per a donar 

gruix a les cobertes de pergamí que relliguen els documents notarials del 

segle xv.17 

El registre de comptes de la comunitat jueva de Girona que va escriure 

Jucef ben Zabara18 té un enorme interes lingüístic pel fet d'estar redactat 

13. Cf. J. M. LLoBET, «El catala parlat pels jueus de Cervera ... », estudi que transcriu 
trenta-quatre documents jurídics llatins que reporten les paraules literals de la part jueva 

en catala. La llengua catalana és exactament la mateixa que la de la resta de la població. 

14. Cf. E. FELIU, «Mots catalans en textos hebreus medievals ... ». L'autor hi recull més 

de cinquanta paraules catalanes que apareixen entre els dictamens jurídics redactats en 

hebreu per aquest gran jurisconsult. Vegeu també E. KLEIN, Hebrew Deeds of Catalan Jews. 
En la pagina 192 recull la llista de mots catalans que apareixen en els 18 documents jurí

dics hebreus editats per l'autora. 

15. Editat per E. FELIU, «Llibre de comptes de Jucef Zabara, col· lector del clavari de 

la comunitat jueva de Girona (1443)». 

16. Arxiu Historie de Girona, Notarial Gi-2, vol. 212. 

17. El professor Mauro PERANI de la Universitat de Bolonya ha ponderat la impor

tancia d'aquest descobrirnent qualificant, de manera certament hiperbolica, el conjunt de 

documents apareguts en les cobertes deis protocols notarials de Girona com «la guenizd 

de Girona». Una bona part dels documents recuperats es troben disponibles a Internet. 

L'estudi detallat d'aquests textos és l'objecte de la important tesi doctoral de la nostra 

alumna Esperarn;:a V ALLS r PuJOL, que aviat es presentara a la Universitat de Girona. 

18. Aquest personatge es va convertir al cristianisme el més de gener de 1453 i va 

rebre el nom de Joan-Narcís Sarriera. Cf. GIRBAL, «Conversiones de judíos en Gerona y 
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en hebreu mesclat amb una gran quantitat de mots catalans, que reflectei

xen la llengua de la vida quotidiana dels jueus i dels cristians. De fet, els 

jurats de Girona de l'any 1445 ja denunciaven la continuada convivencia 

entre els membres d'ambdues comunitats: 

D'algun temps enc;:a, entre los cristians e juheus e juhies d'esta ciutat se 

fos introdui:da massa continua e familiar participació de star, conferir e 

participar ensemps, la qual cosa, per ordinació de sancta mare Església 

no·s pot n'és deu tollerar.19 

El quadern de comptabilitat de Zabara mostra aquest contacte cons

tant entre els membres d'ambdues comunitats religioses, ates que el tre

sorer anota cobraments i pagaments fets a persones jueves i cristianes, 

en un context de relacions que devien ser, almenys en aquell moment, 

completament fluides i normals i mostra que, sota el vestit de la llengua i 

l'escriptura hebrees hi ha una realitat lingüística viva que s'expressa en una 

llengua catalana homogenia i compartida per tothom. Un dels apunts del 

quadern, el paragraf 70, resulta especialment significatiu: 

lsw"rym mhmwsb'ym crwbt nd'l lprw" lhm nyblys wqlyryyh wtwrqs 
Als porters dels jurats, com a estrenes de Nadal, pagar-los neules, clareia i torrons. 

su obispado» p. 37. 

19. Ordinacions del 18 de juny de 1445 publicades per BATLLE Y PRATS, «Ordenacio

nes relativas a los judíos gerundenses», p. 89. 
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El tresorer Zabara ha escrit nou paraules en lletres hebrees, quatre de 

les quals són catalanes. 

Creiem, perles raons que hem exposat, que té un gran interes l'estudi 

dels mots catalans que apareixen en aquest document lingüístic tan singu

lar. L'analisi minuciosa dels mots ens permet confirmar que sovint, a ve

gades alterades lleument per raó dels usos escripturaris en hebreu, el lexic, 

les estructures gramaticals i fins i tot les realitzacions fonetiques s'homo

loguen perfectament amb el catala de Girona de l'epoca. En alguns casos, 

a més, les formes que recollim ens permeten aprofundir en el coneixement 

historie de la llengua catalana d'aquell moment, ates que ens aporten docu

mentacions més antigues de les que fins ara havien estat documentades o 

bé testimonis rellevants de trets fonetics que els estudiosos havien suposat 

pero que rarament havien pogut documentar. 

3. Un inventad lexic catala de gran interes 

El quadern que ens ocupa consta de deu pagines, que contenen 75 pa

ragrafs amb notes de cobraments i pagaments. Hi apareixen esmentades 

un gran nombre de persones jueves i cristianes, fet aquest que confirma -

tal com condemnaven les ordinacions de 1445-el tracte freqüent entre 

persones d'ambdues comunitats religioses. El gran nombre de mots cata

lans (cent seixanta, deixant de banda els noms propis i els llinatges) que 

apareixen en un text tan esquema.tic ja demostren que el tresorer Zabara 

i la resta de persones a que el quadern fa referencia parlaven la mateixa 

llengua. 

A continuació transcriurem tots els mots catalans que figuren en el re

gistre de comptes de Jucef Zabara. El manuscrit, que té la signatura AHG 

[Arxiu Historie de Girona] 2.212-Sab,2º va ser transcrit i traduit fa pocs 
anys pel Dr. Eduard Feliu, tal com ja hem indicat; en el nostre comentari 

lexic, que hem ordenat alfabeticament, remetem sempre als paragrafs de la 

seva edició. Procedirem de la manera següent: reproduim fotograficament 

20. Agrai'm a l'Arxiu Historie de Girona i, d'una manera especial, volem fer memoria 

de la persona que en va ser directora, la Sra. Montserrat Hosta (t), les facilitats que ens 

van oferir per poder treballar amb !'original del registre de comptes de Jucef Zabara i per 

reproduir els fragments que publiquem en aquest estudi. 
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la grafia amb lletra de Zabara -una raríssima cursiva hebrea, molt difícil 

de llegir-; tot seguit n'escriurem la transliteració en grafemes llatins, loca

litzem totes les vegades que apareix en el text i establim la forma catalana 

que en seria la transcripció en consonancia amb la tradició ortografica 

catalana -tot i que respectem certes particularitats grafemiques que ens 

transmet l'alfabet hebreu. En darrer lloc, hi afegim algunes observacions 

de caracter historie i etimológic. 

"i!~f 
.. ,..._ 'gwst / paragrafs 39; 43 

agost 

Prové del llatí vulgar AGUSTUS ( que alhora és un derivat del classic AUGUS

Tus), mes en memoria de !'emperador Octavi August. Apareix documentat 

en catala en el segle XJII. 

'lbr'n / paragraf S 1 

albaran 'albara' 

És un document públic o privat on consta un permís o una obligació. 

Deriva de l'arab al-bará'a 'rebut'. La -n es analógica: construida com la que 

trobem en ordinacion, remission, presentecion o en el nom de llinatge 

Fa/con, que també surten el nostre text. En aquests casos ens trobem da

vant d'un fenomen dialectal -la conservació de la -n final etimológica

molt arcaic, característic de les terres del bisbat de Girona. 
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'pwqh / paragrafs 36; 61; 63; 68; 69; 72 

apoca 'rebut' 

Designa un document en que el creditor declara que el deutor ha pagat el 

deute. Deriva del llatí APOCHA, i aquest del grec APOKHE, que té el mateix 

significat. La primera documentació el mot en catala és de l'any 1342. 

'syswr / paragrafs 12; 27; 46; 47 

assessor 

Mot que deriva del llatí ASSESSOR, del mateix significat. Fins ara la primera 

documentació del motes trobava en l'edició de 1490 de la novel·la Tirant 

lo Bianc. Aquesta és, dones, la primera documentació d'aquesta paraula en 

catala. 

'syqnysy'wns / paragraf 44 

assiqnacions 'assignacions' 

Es refereix als diners o als béns assignats a una persona. Deriva del llatí 

ASSIGNATIO, -ONIS. La primera documentació d'aquest mot en catala apa

reixia fina ara en el Dictionarium seu thesaurus cataiano-iatinus de Pere Torra 

(Barcelona 1653), perla qual cosa, el document que estudiem (1443) passa 
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a ser el primer text on apareix la paraula. Observem que l'oclusiva velar es 

devia pronunciar ensordida i per aquesta raó Zabara l'escriu amb q. Aquest 
mateix fenomen fonetic es troba en la forma siqnar. 

'bwq't / paragraf 45 

avocat 'advocat' 

Procedeix del llatí ADVOCATU. La pronunciació popular amb perdua de d 

que reflecteix el quadern de Zabara és molt antiga, ates que ja apareix do

cumentada en epoca preliteraria i en les obres de Llull.21 

qpytwl / paragrafs 8; 25 (en plural); 26 (en plural) 

capítol 

Del llatí CAPITULUM 'cap petit' (diminutiu de CAPUT 'cap). Apareix docu

mentat en textos catalans del segle XJIJ. 

sydwlh / paragraf 20 

21. Cf. J. CoROMJNES, Diccionan· etimologic i complementari de la /lengua catalana IX, 226a-b2. 
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cedula 

Deriva del llatí tarda SCHEDULA 'foil de paper'. La primera documentació 

en catala es del 1272 

· sns'l / paragraf 71 (x2) 

censal 

Designa el dret de cobrar una pensió anual com a contrapartida d'un capi

tal lliurat. Deriva del llatí tarda CENSUALIS 'relatiu als censos' i ja apareix en 

Llull (segles XIII-XIV). 

clareia 'beguda elaborada amb vi, mel i especies aroma.tiques' 

És un derivat de l'adjectiu ciar amb el sufix de derivació del catala antic 

-ea(< del llatí -ITIA). La i té una funció antihiática, com la que apareix en 

la pronunciació popular catalana de mots com ara paiella ('paella'), teiatro 

('teatro'), etc.22 Apareix documentada per primer copen les obres del frare 

gironí Francesc Eiximenis (1327-1409). 

22. Cf. ALcoVER i Mou, Diccionari catald-vafencid-balear III, s. v. clarea; J. CoROMlNES, 
Diccionari etimologic i complementari de la !lengua catalana II, 737 a51-b11. 
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Corpocrist 'Corpus Cristi' 

És el nom de la festa que se celebra el segon dijous després de la Pentecos

ta. Commemora la institució de l'Eucaristia. La festa va ser institui:da l'any 

1316. El nom deriva del llatí CORPUS CHRJSTI 'el cos de Crist'. La documen

tació més antiga catalana del mot es traba en un document de Mallorca 

del 1442. El text de Zabara demostra que a Girona, exactament per aquells 

mateixos anys, la festa tenia el mateix nom. 

-1!!' ... ,. :••,J~r_:: ... 
('é. qwrp,rh ¡ parágraf 35 (x2) 

cortera 'quartera' 

Designa una mesura catalana pera grans. Deriva del llatí QUARTARJUS 'quar

ta part; mesura de solids i líquids'. El text de Zabara reflecteix la pronunci

ació popular monoftongada del grup qua como co.23 Apareix documentada 

ja en l'obra de Ramon Llull (segles XIII-XIV). 

_ ~ d'ymry / paragrafs 6; 68; 69 (x2) 

deembre 'desembre' 

23. F. de B. MoLL, Gramdtica historica catalana, p. 110. 
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Nom del dotze mes de l'any (< llatí DECEMBRE, que, alhora, derivava  de 

DECEM 'deu' perque en el calendari roma era el mes dese). La forma que 

apareix en aquest document presenta la perdua -regular foneticament

de la z intervocalica (cf. dee, deena 'dese, desena').24 Aquesta forma deembre 
encara perdura en el vocabulari catala-llatí Thesaurus puerilis (1575, p. 338) 

del gironí Onofre Pou. Vegeu també la nota a setemre. 

eixauc 'subvenció' 

La paraula en aquest text s'aparta del sentit més conegut de «remuneració 

que l'administració reial concedía als qui participaven en les subhastes anu

als pera l'adjudícació de l'arrendament dels drets i impostos reials». Aquí 

sembla que es tracta d'una subvenció que la comunitat jueva concedeix 

perque el vi elaborat compleixi els requisits rituals de la llei religiosa  jue

va. Degué rebre el nom d' eixauc per analogía amb les remuneracions que 

l'administració reial concedía als qui arrendaven els impostos reials, que 

eren propiament els eixaucs. Deriva del llatí *EXAQUARE 'treure de l'aigua', 

probablement perque el sentit iniciat que <legué tenir el mot va ser el de 

«remuneració que hom donava al primer postor en les subhastes de peix». 

En aquesta accepció de caracter economic apareix documentada per pri

mera vegada l'any 1422. 

24. J. CoROMINES, Diccionari etimologic i complementari de la j/engua catalana III, 104b16-
105a45. En la Crónica de Bernat DESCLOT (de final del segle xm) es documenta la forma 

dehembre (títol del capítol XLVJI, edició de M. CoLL r ALENTORN, II, 134). 
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.4 

'mp'rh / paragraf 29 

empara 

Aquí té el sentit de document o acció jurídica destinats a emparar o a pro

tegir algú o alguna cosa. Deriva del catala antic amparar, que, alhora, deriva 

del llatí vulgar ANTEPARARE 'protegir de forma avarn;:ada', amb un canvi en 

el prefix. El motes traba documentat en textos catalans circa 1200-1210. 

En 

'n / paragraf 24 (x2; la segona vegada té la forma apostrofada N', 

que també apareix en els paragrafs 5; 50; 56, 57 [x2]; 74; 75); 8; 

15·  16· 19 (x2)· 20· 24 (x2)· 27·  28· 31·  32· 33· 36·  39· 41· 42· 44· 
'  ' ' ' ' '  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 

49; 50 (x3); 52; 59; 60 (x2); 61;  63; 65; 67 (x2); 69; 71 (x2); 75 (x3) 

Article personal masculí. Procedeix de !'abreviatura del vocatiu llatí (oow) 

NE 'senyor'. Quan es traba davant dels noms que comencen amb vocal 

presenta la forma elidida n': N'AdretAninqy; N'Antoni Coll; N'Issac de Piera. 

L'article personal era universal en la llengua catalana de l'edat mitjana.25 

esecutória '[ sentencia] executoria' 

25. Hom ha documentar casos extrems en que l'article personal es troba fins i tot 

precedint el nom d'un animal: «O en gao> en un procés criminal de l'any 1374 -J. A. 
RABELLA, Un matrimoni desavingut i un gat metzinat, p. 30. 
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Prové del baix llatí EXSECUTORJUS. La forma que escriu Jucef ben Zabara 

ha de ser un reflex d'una pronúncia popular mes relaxada del mot, que de

via ser l'habitual a la Girona del segle xv. Fins ara apareooa documentada 

per primera vegada en un document de l'any 1476. El quadern del tresorer 

jueu constitueix, dones, la primera documentació del mot. 

1~. 
-· · pbryr / paragrafs 3; 12; 63 

febrer 

Deriva del llatí FEBRUARlUS. Apareix documentat por primera vegada en 

catala cap al 1330. 

gnyr / paragrafs 1 (x2); 2 (x3); 3 (x2); 7 (x2); 72 

gener 

Deriva del llatí vulgar JENUARJUS, que alhora és el resultat d'una evolució 

del classic JANUARJUS. En textos catalans apareix documentat per primera 

vegada l'any 1270. 

gwly'w / paragrafs 4(x 2); 5; 38; 42 

julio[l] 

Prové del llatí JULIU, en memoria de Juli Cesar. La forma catalana comuna 

julio! es un diminutiu format con el sufix -o!. En aquest text de 1443 el nom 
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del mes encara no presenta la forma dissimilada juriol, que esdevindra la 
forma popular generalitzada posteriorment en la parla catalana de Girona. 

gyn / paragrafs 4; 27; 32; 33; 36 

juny 

Deriva del llatí JUNIUS. Apareix documentat per primera vegada en textos 

catalans l'any 1272. 

m'g / paragrafs 36; 59 

maig 

Procedeix del llatí MAJUS, del mateix significat. Apareix documentat per 

primera vegada en textos catalans del segle XIV. 

t.r.;:,,,.,;....p- - ..--m'r~ / paragraf 50 

mars: 

Deriva del llatí MARTIUS, derivat de MARS 'Mart', el déu de la guerra, a qui 

estava dedicat el mes. En catala ja apareix documentat l'any 1250. 
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mrtrwr / paragraf 67 (x2); 72 

Martror 'festa de Tots Sants' 

Deriva del llatí tarda i vulgar MARTYRORUM 'festa dels martirs' amb síncope 

(-ryr-> -tr-) que indica que el mot ha estat tractat coma hereditari i no 

pas com a cultisme.26 Apareix documentat per primera vegada en textos 

catalans l'any 1285. 

Misser 

Títol que es donava als llicenciats en dret civil o canónic. Deriva d'una 

contracció del vocatiu llatí MI'SENIORE 'senyor meu'. La forma que apareix 

en el quadern de Zabara permet saber que la r final era sonora a Girona a 

mitjan segle XV. 

mwsyn / paragrafs 8; 11; 36; 39; 63; 69 

Mossen 

Títol de respecte que durant l'edat mitjana rebien els cavallers, ciutadans 

o burgesos honrats. Deriva d'una reducció per haplología del catala antic 

26. J. CoROMINES, Diccionari etimologic i complementari de la /lengua catalana V, 507 b27-
508a46. 
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mosséf!Jer [mon séf!Jer <SENIOR] En. Apareix documentat per primera vegada 

en textos catalans l'any 1379. 

~ 
n / paragraf 41 (apareix apostrofada coma N' en els paragrafs 57; 61) 

Na 

Es la forma de l' article personal femení. Deriva de l' abreviatura del vocatiu 

llatí (DoMI)NA 'senyora'. El quadern de Zabara presenta la forma plena: 

Na Bonafia i la forma elidida davant dels noms que comencen amb vocal: 

N 'Astruga; N 'Este/· fina. 

nd'l / paragraf 70 

Nadal 

Deriva del llatí NATALE 'dia del naixement'. Apareix documentat per prime

ra vegada en textos catalans en el segle XIII. 

nyblys / paragraf 70 

neules 

És el producte de pastisseria típic de les festes de Nadal. El mot apareix 

documentat en textos molt arcaics d'epoca preliteraria. Deriva del llatí NE

BULA 'boira', aplicat a una massa fina de pasta de farina.27 

27. J. CoROMlNES, Diccionari etimologic i complementan· de la /lengua catalana V, 920b35-
921a3. 
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nw'ym / paragraf 7 5 

noem[re] 'novembre' 

29 

Onze mes de l'any. Deriva del llatí NOVEMBRE 'nove mes de l'any roma'. 

La forma noembre es troba en la Crónica de Muntaner.28 La forma popular 

amb la simplificació del grup consonantic complex mbr > mr no es troba 

documentada en textos antics catalans anteriors al text que estudiem aquí. 

Cf. deemre i setemre. 

'wrdynsy'n / paragraf 48 

ordinacion 'ordinació' 

Generalment el mot s'usa per a designar el conjunt de regles establertes 

per al funcionament d'una comunitat, pero aquí sembla que té el sentit 

d'«ordenarn;a o disposició oficiah>. Deriva del llatí ORDINATIO, -ONIS i en 

catala ja apareix en les obres de Llull. La conservació de la -n final és, com 

ja hem dit, una característica lingüística propia de les terres del bisbat de 

Girona, tot i que en l'epoca de Zabara ja es trobava en procés de desapa

rició. La trobem en molts toponims antics com ara Camprodon (<CAMPUS 

ROTUNDUS) i, en aquest mateix document, en les formes presentecion i 

remission; que es contrapasen amb les formes possessió i suplicació, 

que representen la versió més evolucionada. 

28. J. CoROMINES, Diccionari etimologic i complementari de la !lengua catalana V, 971a41-51. 
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prqwrh / paragraf 42 

percura 'procura' 

Designa el poder concedit legalment a una persona a fi que achii en nom 

d'una altra. Deriva de procurar, que, alhora procedeix del llatí PROCURARE. 

La forma el mot en aquest document ens remet a una pronunciació po

pular en que s'ha produit una dissimilació (.pro-> pre-) i posteriorment 

una metatesi (pre-> per-). Aquest mateix procés el podem observar en la 

forma percurador; aquesta variant formal del mot procura apareix docu

mentada per primera vegada en un text del 1443, exactament el mateix any 

en que Zabara va anotar els seus comptes. 

prqwrdwr / paragrafs 36; 46 

percurador 'procurador' 

Deriva del llatí PROCURATOR, del mateix significat. El procés fonetic pro-> 

pre-> per-és, tal com ja hem indicat, un fenomen popular que es traba 

documentat en catala ja l'any 1390.29 

pwsysy'w / paragraf 8 

29. ALcoVER i MOLL, Diccionari cata/d-va/encid-ba/ear VIII, s. v. procurador. 
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possessió 

Procedeix del llatí POSSESSIO. El mot ja es troba documentat en les obres 

de Llull (segles XIII-XIV). 

prysyntysy'wn / paragraf 31 

presentecion 'presentació' 

Deriva del baix llatí PRAESENTATIO, -ONIS, amb conservació de la -n final 

etimológica, de la qual ja hem parlat a propósit d'ordinacion. La grafia e 

de -tecion, que no és etimológica, segurament deu apareixer per analogia 

amb les dues altres e que conté el mot i s'explica pel fet que les tres e es 

pronunciaven a Girona, ja en el segle XIV, com a vocals neutres -igual 

que en l'actualitat. La primera documentació catalana del mot es troba en 

el Llibre del consola! de mar (circa 1350). 

4 prwsys / paragrafs 43;  44; 47 (x2); 47 (x2); 
49 (x2) 

procés 

Deriva del llatí PROCEssus 'acció d'avanc;:ar'. Apareix documentat per pri

mera vegada en textos catalans en el segle XIV. 

prwtyst / paragraf 20 
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protest 

En aquest context ha de significar un document on es fa constar una recla

mació. Deriva del llatí PROTESTARI. Aquest mot no passa a formar part dels 

diccionaris fins al segle xx, pero Joan Coromines la documenta en un text 

del Rosselló del 1385 i en una carta del rei Martí I del 1406.30 

rgys\ry / paragrafs 9; 13; 48 

registre 

Deriva del baix llatí REGISTRUM, que alhora és una alteració del llatí tarda 

REGESTA (participi neutre plural del classic REGERERE 'transcriure'). Apareix 

documentat per primera vegada en textos catalans en el segle XIII. 

rmysy'wn / paragraf 51 

remission 

Sembla que en text de Zabara té el sentit de «cancel· lació d'un deute». 

Deriva del llatí REMISSIO, -ONIS. Sobre la -n final etimológica, vegeu el que 

hem indicat en el mot presentecion. 

30. J. CoROMINES, Diccionari etimologic i complementari de la /lengua catalana VIII, 468al 1-
18. 
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. snmyql / paragraf 5(x2) 

Sanmiquel 'Sant Miquel' 

33 

Nom de la festa de Sant Miquel, que se celebrava el 20 de setembre. S'hi 

observa l'emmudiment de la t final de sant (< llatí SANCTU 'sagrat'). 

stymry / paragrafs 50; 57; 59 (x2); 63 

setemre 'setembre' 

Deriva del llatí SEPTEMBRE 'sete mes de l'any roma'. El text de Zabara ens 

permet documentar per primera vegada en textos catalans el fenomen fo

netic de la simplificació del grup consonantic complex -mbr-> -mr-, 

que apareix en setemre i en deemre (paragrafs 68; 69) ( < llatí DECEMBER, 

derivat de DECEM 'deu', perque aquest mes era el dese de l'any roma arcaic). 

syqn'r / paragraf 8 

siqnar 'signar 

Deriva del llatí SIGNARE, que, alhora és un derivat de SIGNUM 'senyal'. La 

forma en que apareix escrit aquest verb en el nostre text, de manera ana

loga al que ja hem constatat en la forma assiqnacions, ens permet docu

mentar que a Girona, a mitjan segle xv, l'articulació d'aquesta oclusiva da

vant [n] tendía a l'ensordiment, com passa en algunes pronúncies actuals. 
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swbrysy'ymyn\ / paragraf 22 

sobreseiment 

Tecnicament significa un acte jurídic a través del qual es dóna per acabada 

una causa, pero en aquest text sembla que significa l'acte d'anul·lació d'un 

permís concedit anteriorment. És un derivat de sobreseure, que, alhora és 

un compost de la preposició sobre i del verb seure. Apareix documentat per 

primera vegada en textos catalans en el segle XIV. 

swplyqysy'w / paragraf 8 

suplicació 'súplica' 

Procedeix del llatí SUPLICATIO, del mateix significat. Aquest mot apareixia 

documentat per primera vegada en el Dictionarium seu thesaurus catalano-la

tinus (Barcelona 1653) de Pere Torra. El text que estudiem, por tant, fa 

avanc;:ar més de dos-cents anys la primera documentació catalana del mot. 

twrwqs / paragraf 70 

torrocs 'torrons' 

És un mot que no es tro ba documentat en cap diccionari. El context nadalenc 

indica que s'ha de tractar del dolc;: típic de Nadal, que coneixem coma torró. 

Pensem que la forma torroc, hapax del nostre text, ha de designar la forma 
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popular medieval de Girona de designar el dale;: que va acabar essent cone

gut amb el nom de torró. La raó, segons el nostre parer, és que torró era un 

diminutiu de torre (nom de moltes famílies antigues: Torró o Turro), i torroc, la 

forma documentada en el quadern de Zabara, devia ser la forma de desig

nar el dol<;:. Coromines va documentar el mot torroc a la Vall de Boí amb el 

sentit de 'grumoll endurit de farro o d'una pasta semblant'. El gran etimoleg 

considerava que havia de ser un derivat de terra amb el sufix de derivació -oc 

d'origen preroma.31 A Girona, a mitjan segle xv, devia designar algun dale;: 

format per una pasta de consistencia semblant a la de la terra. 

'wytw / paragraf 11; 60; 62 

uito[bre] 'octubre' 

Octubre, el dese mes de l'any, prové del llatí OCTOBRE(M) (MENSEM), mes 

vuite del calendari roma, que alhora deriva del llatí OCTO 'vuit', que en ca

tala antic i dialectal dona uit. La forma que apareÍJi: en el registre de Zabara 

de 1443 fins ara sols era coneguda coma pronunciació popular del nom 

del mes d'octubre en enquestes dialectals contemporanies,32 pero no havia 

aparegut en cap text catala antic, per la qual cosa aquesta ocurrencia és la 

més antiga i única testimoniada per escrit fins avui. 

En conclusió, el llibre de registres comptables de la comunitat jueva de 

Girona que Jucef ben Zabara va anotar durant l'any 1443 és el document 

més important que avui coneÍJi:em per estudiar la llengua parlada pels jueus 

catalans. Nosaltres l'hem analitzat aquí des de la perspectiva de la historia 

de la llengua catalana ates que, a més, es tracta d'un document que ens 

aporta notables coneixements per a la historia lingüística del catala: 

31. J. CoROMINES, Diccionan· etimologic i complementan· de la /lengua catalana VIII, 446a45-
447 a44. 

32. ALcovER i Mou, Diccionari catald-valencid-balear VIII, s. v. octubre. 
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1. Aporta diversos testimonis de la conservació de la -n final etimoló

gica en les terres de l'antiga diócesi de Girona.33 Aquest fenomen arcaic, 

tan singular dins el domini lingüístic catala, persistia encara -tot i que 

amb vacil · lacions-en la parla de Girona de mitjan segle xv. Aquesta 

informació es troba corroborada pel fet que aquests mots estan escrits en 

alfabet hebreu i no llatí, perla qual cosa podem estar segurs que Zabara no 

va poder ser infhüt per cap tipus de forma grafica més o menys conven

cional que els mots poguessin tenir en lletres llatines. D'aquesta manera, 

les grafies que apareixen en el seu quadern deuen ser un reflex fon;:a fidel 

de la realitat lingüística que ell pronunciava i sentia pronunciar als seus 

contemporanis. 

2. Ens permeten detectar fenómens fonetics poc descrits com ara la 

simplificació en la parla dels grups consonantics complexos mbr > mr. 

3. Podem avarn;:ar la primera ocurrencia d'un parell de mots en més de 

dos-cents anys en la historia del catala. 

4. El registre comptable de 1443 ens permet detectar la pancatalanitat 

d'un mot recenten la historia de la llengua d'aquell moment historie -

Corpocrist-que es traba documentat per primera vegada a Mallorca un 

any abans. 

5. El quadern de Zabara permet tenir constancia que fenómens lin

güístics molt antics com ara la paraula avocat (amb perdua de la d etimológi

ca) eren perfectament vius en la parla quotidiana de la Girona del segle xv. 

6. Finalment ens permet documentar un mot que no es trobava en els 

diccionaris histories de la llengua catalana: torrocs, per designar amb tota 

probabilitat el dolc;: típic de les festes de Nadal, els torrons. Cal notar que 

aquesta paraula catalana, que designa una tradició culinaria propia de la 

Catalunya cristiana, apareix documentada -de manera sorprenent-en 

33. El nostre mestre, el gran lingüista Joan Coromines, va ser el primer filóleg que 

detecta el fenomen en estudiar el manuscrit de la traducció catalana de la Legenda Aurea 

de !acopo da Varazze (circa 1265). Cf. J. COROMJNES, «Les Vides de Sants rosselloneses del 
manuscrit 44 de París», especialment p. 303. Posteriorment el fenomen va ser estudiar 

per P. D. RAsrco, Estudis i documents de lingüística historica catalana, 36-51. A més dels mots 

comuns presentecion, remission i albaran (que hem estudiar), cal afegir-hi els noms propis i de 

llinatge Esteven (paragraf 24), Escolan (39; 63); Falcon (55) i Calvon (63). 
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un text escrit peLun jueu de Girona, que escriu paraules  catalanes amb 

lletres hebrees. 

El conjunt de_giaterials lingüístics estudiats ens permeten aprendre 

c::¡ue els jueus medievals de les terres de parla catalana, en els textos en que 

aflora -darrere del vestit hebreu de les seves produccions escrites-la 

llengua de la vida quotidiana, empraven la mateixa llengua catalana que la 

resta dels seus contemporanis cristians. No hi apareix cap rastre d'un dia

lecte judeocatala, pel simple fet que aquest, mai no va existir. 

4. La fi d'un dialecte que mai no va existir 

Cyril Aslanov en la segona edició de l'Enryclopaedia Judaica (2007) afegí el 

paragraf següent a l'article sobre les llengües jueves que havia escrit Solo

mon Asher Birnbaum (1972): 

The other great language of European classical antiquity, Latin, 

played a certain role in Jewish linguistic history. However, Blond

heim's theory according to which the Judeo-Romance languages 

sprang from a common Judeo-Latin stock proved to be farfetched. 

The Jewish communities of Late Antiquity were Greek-speaking 

even after they settled in Rome and in the western provinces of 

the Empire. The crystallization of a specifically Jewish counterpart 

of the various Romance vulgars goes back to a far later period. 

Moreover not every scholar of Jewish languages would add the 

determiner "Judeo-" to the Romance languages spoken by Medi

eval Jews in the Romance country. The Old French used by Rashi 

in 11 th-century France and the Old Spanish used by Iberian Jews 

before the expulsion do not seem to have differed from the lan

guages of the Christian surroundings. Indeed, the use of Hebrew 

letters in order to commit the Romance vernaculars to writ <loes 

not constitute a sufficient criterion to considera Jewish variety of 

Romance vulgar (la'aZ) a full-fledged Judeo-Language. To the east 

of the Romance territory, Germanic has given rise to only one 

Jewish language: Yiddish.34 

34. «Jewish Languages», a Enryclopaedia Judaica. Second Edition XI, p. 301 
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L'erudit que -amb anterioritat a l'article de Birnbaum pera la prime

ra edició de l'Enryclopaedia Judaica--en realitat inventa la tesi de les llengües 

judeoromaniques fou, tal com apunta Aslanov, David Simon Blondheim 

(1884-1934), que en el seu estudi Les parlersjudéo-romans et la Vetus Latina 

(1925) formula la tesi que els jueus de l'Imperi roma parlaven una koiné 

particular que es convertí en els diversos dialectes jueus de les llengües 

romaniques. 35 

El gran estudiós del judaisme catala Jaume Riera i Sans en un estudi 

capdavanter publicat ja fa anys es mostra molt caut a proposit del quali

ficatiu que hom havia de donar a la realitat lingüística dels jueus catalans 

medievals: 

En catala disposem avui de tan poc material estudiat, que seria una 

grossa temeritat de decidir-nos per cap conclusió. És un fet, pero, 

que una dotzena de mots que troben en aquests curts fulls,36 no 

són registrats al Diccionari catald-valencid-balearo tenen un ús diferent 

del que s'hi expressa. 

Tanmateix, no creiem que hagin d'ésser incorporats a l'inventa

ri historie dels mots catalans sense més estudi: quasi tots aquests 

mots no registrats fins avui en textos catalans: -empara!!, cifaitar 

( = compondre), laniadures, bonetat, vassallies, plenisme, piadants, piadar, 
tribla, mondigant, etc.-, es troben també a la traducció del Siddur 

al provern;:al, en lletres hebrees, del final del segle xv. Si tenim en 

compte que les altres traduccions de pregaries jueves al catala que 

conservem no contenen cap d'aquests mots, podem potser con

cloure que la traducció de les seccions A, B i C del present text, 

35. Les tesis de Blondheim no van rebre l'aprovació general dels erudits del seu temps 

i van ser criticades seriosament per Umberto Cassuto i Salomone Fiorentino. Cf. M. BAN

NIT, «Blondheim, David Simon», a Encyclopaedia Judaica. Version 1.0. 

36. Es tracta del manuscrit d'oracions en catala deis conversos jueus, que es pot datar 

a final del segle :>..'V. Són textos ripies del sistema de traducció-calc tan característic de la 

cultura jueva antiga i medieval, que apareix en llengües tan diverses com l'arameu, el grec, 

el judeocastella o l'ídix. Jaume Riera i Sans els edita amb el text hebreu original interlinear, 

de manera que es pot veure la correspondencia paraula per paraula de la versió catalana 

del manuscrit editat amb els textos originals bíblics i litúrgics traduús. 
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on figuren tals mots, entronca amb una tradició provern;:al, és a dir, 

són adaptació al catala -completa quant a morfologia, incompleta 

quant a lexic-d'un text provern;:al. [ ... ] 

Moltes i variades hipótesis podríem bastir; pero l'única conclusió 

segura és que les dades actuals, per ara, no permeten afirmar res 

definitiu. 37 

L'avaluació del conjunt de testimonis recollits en aquest estudi creiem 

que ens autoritza a enterrar definitivament el fantasma del dialecte jude

ocatala. Els jueus catalans parlaven la mateixa llengua que els cristians del 

seu entorn cultural, és a dir, el catala, amb les característiques dialectals 

propies de la regió on vivien. L'anilisi del ric conjunt de mots catalans que 

apareixen amb grafemes hebreus en el document que hem pres com a base 

del nostre estudi ens ha demostrat que la llengua catalana que apareix en 

aquest escrit privat de l'any 1443 serveix pera documentar aspectes propis 

del dialecte catala de Girona del segle xv -i constitueix per tant una apor

tació molt interessant a la historia de la llengua catalana-i, alhora, ens 

permet signar l'acta de defunció d'un fantasma lingüístic -el presumpte 

«dialecte judeocatala»--, que mai no va existir. 

37. J. RIERA r SANS, «Un recull d'oracions en catala dels conversos jueus ... ». 
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ELS LIBRI IUDEORUMDE CASTELLÓ D'EMPÚRIES 

IRENE LLOP }ORDANA 

Universitat de Vic 

Castelló, vi/a mqjor, tots són jutges i notaris 

Dita popular 

Castelló d'Empúries compta amb documentació llatina i hebrea que 

permet coneixer la historia de la comunitat jueva que s'hi va instal · lar a 

mitjan segle XIII. La presencia de jueus a Castelló es documenta des de 

1238, moment en el qual el comte concedí un privilegi als jueus dels seus 

territoris. A canvi de protecció, es va establir les bases per a la constitució 

d'institucions autonomes; aquest fet va propiciar l'establiment de jueus de 

comunitats properes. 

Actualment, els fons notarials de Castelló es conserven a l'Arxiu His

torie de Giro na, on es custodien fons notarials de 1261 a 1909, 32.000 vo

lums aproximadament de fons de molt diverses procedencies. La impor

tancia d'aquest fons és que aplega un nombre important de Libri Iudeorum, 

una serie que mereix un estudi a fons. 

l. Documentació notarial i Libri Iudeorum a Catalunya 

El segle XIII va ser el moment de la gran renovació del notariat cata/a, 

sota la influencia dels canvis de la península italica. Aquests canvis van su-
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posar el pas de l' scnptor al notarius, dotat de fe pública, i de la charta al' instru

mentum publicum amb validesa jurídica. A l'edat mitjana, els notaris catalans 

duien a terme una gran activitat, i passaren del doble registre (cedula, nota 

i original, entre el segle XIII i la primera meitat del XIV) a la triple redacció 

(afegint la minuta, entre la segona meitat del segle XIV-XVIII). 

Els manuals generals (anomenats Manuales, Capibrevium o Liber notula

rum) eren les copies dels originals que es lliuraven als interessants (Ferrer, 

197 4), i registraven tot ti pus de documents: testaments, debitoris, censals, 

donacions, capítols matrimonials ... Amb la diversificació de series notari

als, aviat apareixen els llibres especials, que reunien en un llibre els contrae

tes per materies (Pons, 1999). La primera escrivania on trobem aquestes 

series especials és a la de Vic, en que els capítols matrimonials i els tes

taments formen series específiques l'any 1238. Una d'aquestes series que 

també se separa és la que recollia tots els actes entre cristians i jueus: són 

els Libri Iudeorum, que apareixen per primera vegada a Manresa l'any 1230, 

sense continui:tat fins a final de segle; a Vic comern;a de forma continuada 

l'any 1264 fins el 1354 (Ginebra, 1998). 

2. Les notaries de Castelló d'Empúries 

La historia de les notaries de la vila de Castelló d'Empúries esta vinculada 

als comtes, dels quals tenien total dependencia. L'any 1210 un privilegi va 

establir que el comte Hug IV conservaria les regalies i sobirania del comtat, i 

entre les regalies reservades hi havia la facultat de crear notaris públics. 

Al segle XIII es coneixen dues escrivanies públiques, propietat del com

te, amb caracter públic i independents de l'escrivania de la cúria comtal, 

conegudes vulgarment com d'en Bofill i d'en Mallén (Fort et aL, 2001: 29-31 ): 

D'en Mallén: La primera menció a un notari és de 1294, en Pere Serra, 

semblaria que rep aquest nom perque un tal Mallén seria el primer arren

datari de la notaria. 

D'en Bofill: des de 1279 coneixem notaris substituts, entre ells Pere 

Perpinya. Probablement el primer arrendatari seria un Bofill. 

3. Els Libri Iudeorum de Castelló d'Empúries 

Les notaries dels comtats gironins que elaboraren Libri Iudeorum que 

ens han arribat a l'actualitat són, a part de Castelló d'Empúries: 
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Peralada: 30 unitats documentals entre 1326-1404 

Besalú: 22 u. d. entre 1331-1380 

Girona: 8 u. d. Entre 1343-1484 

La Bisbal d'Emporda: 5 u. d. entre 1315-1376 

Torroella de Montgrí: 3 u. d. entre 1351-1389 
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Tal com passa amb les altres escrivanies que conserven aquest tipus de 

serie, es tracta de llocs ben establerts, que conserven documentació del 

segle XIII i que tenen un volum documental considerable. 

A Castelló, aquesta serie compren els anys 1305-1413, epoca que coin

cideix amb el moment de maxim nombre de comunitats que tenen aquests 

llibres i de maxim volum documental. El volum d'aquest fons, amb cent 

unitats, suposa el 38% del total dels Libn· Iudeorum catalans. 

Castelló, capital comtal, conserva la documentació més antiga del dis

tricte de Figueres (des de 1260). És la que presenta la serie iudeorum de for

ma més continuada i amb majar volum, amb malta diferencia respecte la 

resta de comunitats. La cronología d'aquests llibres és la següent: 45 llibres 

de la primera meitat del segle XIV, 50 de la segona meitat, i 5 de primera 

meitat segle XV. 

Coneixem els notaris de la majaría d'aquests manuals: 

Bernat de Jonquer (1287-1346) 

Pere Perrí (1295-1345) 

Pere Mateu (1330-1361) 

Guillem Costa (1335-1371) 

-Pere de Pujol (1338-1378) 

Guillem de Mallorques (1346-1394) 

Ramon Bussigues (1356-11474) 

Berenguer Febrer (1354-1420) 

Pere Pellicer (1356-1420) 

Guillem Vidal (1357-1361) 

Jaume Pere (1371-1411) 
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Bernat Bonfill (1374-1379) 

Joan Tomas (1385-1416) 

PereJaume, fill (1403-1419) 

IRENE LLOP JüRDANA 

Els títols que els notaris donen als seus llibres distingeixen entre llibres 

de cristians, de jueus, o de jueus i cristians. Alguns notaris els anomenen 

per l'activitat de determinats membres de la comunitat, com el notari Pere 

de Perrí (Primo Liber Jaffte Ravalia et filii eius Vitalis,) o bé el Liber secretario

rium et comunis a/jame iudeorum ville Castilionis que registra els pagaments i te

mes que tractaven els secretaris de la aljama. De tots els manuals catalans, 

l'únic títol que fa referencia als conversos és el Liber contractuum iudeorum et 

christianorum, cum ipsis judeis et conftrso fiendorum de Guillem Vidal. 

4. El préstec jueu 

Com tots els Libri, formalment no es distingeixen d'un altre tipus de 

manual notarial i té les mateixes característiques internes i externes que els 

manuals generals. 

La majoria de documents són de caire económic, sobretot relacionats 

amb els préstecs, que suposen un percentatge aclaparador a la documen

tació. En canvi, les dades sobre aspectes de la vida quotidiana o de l'orga

nització de la comunitat són escasses. 

L'activitat més documentada és el préstec, sense que aixó signifiqui que 

els jueus tinguessin l'ofici de prestador. Els debitoris, pero, no són els 

únics documents que ens informen de l'activitat crediticia, ja que també 

s'hi relacionen les apoques, les obligacions, els compromisos d'indemnitat 

de fiarn;a, els empenyoraments, els ajornaments ... 

Els debitoris són una tipología documental en que es reconeix un deu

te, que pot ser en efectiu o en especie. Les dades basiques que sempre 

conté són: el nom del deutor/ s, el prestador/ s, seguit de la quantitat degu

da, el termini establert i els testimonis. També podem trabar informació 

complementaria, com el lloc d'origen del deutor i del prestador, l'interes, 

els fiadors i quina relació tenen amb el deutor, i les garanties própies Gu

raments, renúncies, penyores, obligacions de béns i hostatge) i/ o alienes 

(fiadors). Les formules notarials són les mateixes i generalment les trobem 

etceterades (Llop, 2007). 
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TIT0I.DELW8RE 

Fig. 1. lmatge del primer foli del darrer llibre de jueus de la comunitat de Castelló, amb !'es

tructura del debitori. AHG, Ca-534, f. Ir 
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Una característica important dels préstec demanat als jueus és la seva 

estreta relació amb el calendari agrícola: es demanen en temps de sembra 

dels cereals d'hivern (octubre-novembre) i primavera (man;:), i es retorna 

quan el pages disposa d'efectiu o especies, en epoca de collita. 

Els estudis de la comunitat jueva castellonina constaten aquesta acti

vitat entre els seus membres, així com la mobilitat d'aquests prestadors, 

que no actuaven només a la seva població. De fet, durant el segle XIII 

els comtes d'Empúries van viure al marge dels assumptes dels jueus, sen

se imposar-los massa impostas. Els jueus prestaven, generalment, petites 

quantitats a camperols del nord del comtat d'Empúries i als artesans de 

Castelló, pero tenien pocs tractes amb comtes o noblesa (aquests acudien 

als prestadors del call giron(); els deutors serien fonamentalment families 

amb pocs rnitjans econornics que només podien fer préstecs als mercats 

de credit més baixos (Bensch, 2011). 

S. Tipologies deis Libri Iudeorum 

Per il · lustrar les diferents possibilitats d' estudi que permeten els Libri 

Iudeorum, hem escollit a l'atzar dos folis del manual Ca-25 corresponents a 

principis d'octubre de l'any 1307. 

Dels vint-i-quatre instruments que contenen els folis 102 i 103, la gran 

majoria (disset, el 70,8% del total) són debitoris, pero també hi ha tres apo

ques (12,5%), dues donacions (8,3%), una venda (4,2%) i una convinern;:a 

(4,2%). Es tracta, per tant, de tipologies que també s'hi relacionen. 

Aquesta documentació permet coneixer tretze jueus i dues jueves de la 

comunitat de Castelló, i un de Figueres: 

Jucef Bonastruc 3 

Salamó Slandí 3 

Sullam Vidal 2 

Issac Salandí 4 

Jucef Deuslocrega 1 

Mamet Astruc 1 

... ? 1 

Vidal Sullam 1 
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J affia Ravalla 1 

Preciosa, dona de Bonastruc Vidal 

Bonastruc Vidal 

Astruc Bondia 

Regina, dona d' Astruc Bondia 

Salamó Cohen, de Figueres 
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L'activitat, fonamentalment crediticia que duen a terme, es mou en un 

nombre més aviat baix de nombre de sous per préstec. Si bé la quantitat 

total prestada és de 861 sous, el nombre de sous per préstec oscil · la entre 

els 8 i els 220 sous: la majoria són entre 1-25 sous/préstec, igualat amb els 

préstecs entre 51 i 75 sous/préstec, seguits dels que presten entre 26 i 50, 

76-100 i un únic cas de més de 101 sous. 

1 a 25 

31% 
19% 

Fig. 2. Quantitat de sous per préstec. 

La moneda que esmenta la documentació és el sou malgueres, moneda 

de billó emesa pels comtes de Melgeill i després senyors de Montpeller. 

Tot i que no hi ha préstec en especie, hi ha una venda de dotze mitgeres 

de forment, a 3 sous/mitgera de preu aJaffia Ravalla (f. 102v), Issac Saladí 

va rebre deu saumades de raim (f. 103r) mentre que Astruc Bondia rep tres 

saumades (f. 102v). 
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Pel que fa a l'epoca de la sol·licitud, es demanen a principis d'octubre, 

i el termini de retorn es situa entorn un any: vuit documents especifiquen 

que sigui al cap d'un any, en quatre casos, es fixa com a límit la festivitat de 

Sant Feliu (10 mesos), en un cas s'estableix el mes de juny (8 mesos) i en 

un altre deute, es fixa el retorn per sant Miquel (11 mesos). 

Només en cinc documents (29,4% del total) estableixen fiador. 

Per la part dels deutors cristians, la majoria de préstecs són demanats 

per una o dues persones: 

Només en un cas s'especifica que l'ofici del deutor és carnisser, con

cretament de Castelló (f. 102r). En total són dos els deutors d'aquesta 

població, la majoria són de poblacions vei:nes: 

POBLACIONS 

Roses 1 

Vilanova 4 

Riumors 1 

Vila-sacra 1 

Estanyol 1 

Castelló 2 

Vilamacolum 2 

Fortia 2 

Torroella de Fluvia 2 

Aquestes dades no permeten determinar les característiques de tots els 

deutes prestats pels membres de la comunitat jueva de Castelló, pero són 

significatives i abundants, sobretot si tenim en compte que es tracta de 

només dos folis del manual. 
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EL CREDIT A CASTELLÓ A PRINCIPIS DEL 

SEG LE XIV: ELS RAVAIA. LA COMUNITAT JUEVA 

DE CASTELLÓ, COFRE E TRESOR DEL COMTE1 

1. lntroducció 

]OEL COLOMER CASAMITJANA 

Universitat de Barcelona 

El comtat d'Empúries als inicis del tres-cents era ja un dels territoris 

més prospers de la Corona d'Aragó. El centre del qual, la vila de Castelló, 

exercia de referent economic, polític, social, comercial i religiós, no només 

del seu entorn immediat, sinó que mirava fora dels límits territorials del 

mateix comtat. L'afluencia de comerciants i homes de negocis provinents 

d'arreu de la Corona i sobretot del sud de Frarn;:a perla fira de Rams feia 

de Castelló un enclavament comercial de primer ordre al nord-est catala. 

La seva projecció marítima era constant mitjanc;:ant els ports de Roses, 

Cadaqués o Llarn;:a. El desenvolupament de diferents sectors economics 

com el textil o el mercat dels cereals, donaren a la vila de Castelló una 

1. Vull agrair especialrnent l'ajuda i els comentaris de la Silvia Planas i la Lídia Donat. 
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rellevancia que els comtes ja des de mitjan segle XIII saberen aprofitar i 

sóbretot accelerar. 

Amb tot aquest impuls s'ana conformant una destacada comunitat ju

eva, que va créixer a redós de la dina.mica ascendent de la vila i arriba a 

consolidar-se com la segona aljama de la Diócesi de Girona, després de 

la comunitat de la ciutat de Girona.2 Un dels motius principals fou la re

cepció directa de les onades migratories de jueus provinents del Regne de 

Franc;:a a causa de les expulsions que patiren, concretament a principis del 

segle XIV i la més important a partir dels anys vint del mateix segle, els 

anomenats pastorells.3 L'arribada de més jueus provoca un punt d'inflexió 

a !'estructura de la comunitat, sobretot per l'adopció de mesures orien

tades a una millora de l'organització interna i a una correcta convivencia 

respecte de la societat cristiana. Tant és així que l'aljama decideix ampliar 

la sinagoga del Mercadal, sota els successius permisos del bisbe de Girona 

Pere de Rocabertí i la posterior confirmació del comte.4 

Les aportacions economiques de la comunitat jueva a les arques del 

comte esdevingueren un dels motius principals perque els jueus de Caste

lló estiguessin sota la seva protecció i n'obtingueren un seguit de privilegis.5 

El comte, com els reis de la Corona d'Aragó, convertí rapidament els jueus 

2. Basic és el privilegi que reben els jueus de mans del comte Pon<;: Hug III de po

der-se constituir com aljama el 1238. Text recentment publicat per BENSCH, Stephen P, 

«A baronial aljama: The Jews of Empúries in the thirteenth century», Jewish History, vol. 

22, 2008, p. 19-51. 

3. ASSIS, Yom Tom, <~uifs de France réfugiés en Aragon (XIII-XIV siecles)», Revue 

des Etudes Juives, vol. 142 núm. 3-4, (1983), p. 285-322. 

4. PUJOL, Miguel, «Sinagogues medievals de Castelló d'Empúries»,Anna/s de l'Institut 

d'Estudis Empordanesos, Figueres, 1991, vol.24, p. 60-63. Al cap de deu dies el comte Ma

gaulí reconeix que Jaffia Ravaia, Abib, Isaac Salandí i Bonastruc Asmies jueus secretaris 

de !'aljama, i Vida! Sutlam absent, paguen a Pere Gomir de Castelló, procurador del com

te, els 3.000s pro servicio a me presentís qui hodie incepit nomine dicte a/jame nobis dare promisistis. 

Sembla dones que la concessió d'ampliació de la sinagoga no fou gratuita pels jueus, i els 

mateixos jueus que re ben el privilegi del comte són els que irnmediatament van fer efectiu 

un pagament a les arques comtals. Arxiu Historie de Girona, Notarials, Castelló, Bernat 

Jonquer, Liberintus villam, reg. 150, 5 agost 1321, p. 46v-47r. A partir d'ara: AHG, reg., foli, 

(si el registre es troba sense foliar s'indicara la data del document). 

5. Per una mostra dels privilegis que concediren els comtes d'Empúries als jueus: PU

JOL, Miguel, La conversió delsjueus de Caste/Jó d'Empúries, Castelló d'Empúries, Ajuntament 

de Castelló d'Empúries, 1997, nota 1, p.13. 



EL CREDIT A CASTELLÓ A PRINCIPIS DEL SEGLE XIV: ELS RAVAIA 55 

en el seu cefre e tresor, i s'assegura quantiosos subsidis més o menys regulars 

en el temps que l'ajudaren a mantenir l'estabilitat financera del comtat.6 

Dins l'aljama de Castelló, hi sobresortiren determinats personatges i 

farnílies que se situaren en una posició central en tots els ambits, ocupant 

els llocs de major responsabilitat política com el carrec de secretari, o eri

gint-se com els principals prestamistes al mercat creditici del comtat. Una 

de les farnílies més influents foren els Ravaia. Des de finals del segle XIII 

i a principis del xrv, Jaffia i el seu fill Vidal en foren els més representa
tius. L'estudi se centra en l'analisi de l'activitat comercial i económica dels 

dos personatges, a través del seu llibre particular, conservat a la notaria de 

Castelló, entre els anys 1323-1326.7 Amb especial atenció s'observaran les 

dades que pertanyen als anys 1325-1326, moments de seriosa dificultat per 

a la societat gironina, ja que patí una de les caresties de cereal més severes 

de finals de l'epoca medieval.8 Fenomen poc estudiat per l'historiografia, 

els rics fons notarials de Castelló i concretament el llibre particular dels 

Ravaia poden ajudar a tenir un millor coneixement de la situació d'impas 

viscuda a Girona. 

La notaria es consolida al llarg del segle XIII i es converteix en una 

institució central per a la societat medieval. Pel cas de Castelló es tenen 

registres conservats de la segona meitat del dos-cents i es multipliquen en 

nombre els segles successius. A més cal destacar-ne la qualitat i varietat de 

tipologies, tal com ho demostren les diferents series de liber intra villam i 

extra villam, la vintena de registres libri iudeorum del primer quart del segle 

XIV, i els llibres de particulars i institucions.9 Amb tot, la consulta d'aques-

6. PUJOL, Miquel, «Sinagogues medievals ... », nota 27. 

7. El registre s'inicia el 30 man;: de 1323 i finalitza el 18 febrer de 1331. AHG, reg. 

44, 1323-1331. Un estudi similar el vam realitzar a la vila de Besalú, concretament amb 

una de les families de !'aljama més destacada, els Astruc. COLOMER, Joel, «L'activitat 

prestamista d'una familia jueva de Besalú a la primera meitat del segle XIV: els Astruc», 

Annals del Patrona! d'Estudis Histon'cs d'Olot i Comarca, 16 (2005), p. 13-22. 

8. CACERES, Juanjo, La participació del consell municipal en l'aprovisionament cerealer de la 
ciutat de Barcelona (1301-1430), tesi doctoral inédita, Universitat de Barcelona, 2007, p. 115. 

L'autor esmenta que des del consell municipal de la ciutat de Barcelona es fan ressó de 

les dificultats d'aprovisionament de cereals per l'area de Girona. 

9. Un exemple de llibre particular, encara que posterior, és el d'un tintorer tosca 

resident a Castelló, publicat per GUILLERÉ, Christian, «Le registre particulier d'un 

marchand de Montepulciano installé a Castelló d'Empúries, Taddeo Brunacini (1336-
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ta gran massa documental fa que Castelló es converteixi en un dels exem

ples més interessants per tal d'elaborar una analisi detallada de la societat 

baixmedieval al nord-est catala. 

Tal com ja s'ha dit, el llibre particular dels Ravaia constitueix la base 

documental del present estudi. Concretament hi apareixen les activitats co

mercials i económiques de Jaffia i el seu fill Vidal.10 Paral·lelament al buidatge 

sistema.tic dels anys 1323-1326 del registre particular, s'han consultat els llibres 

comuns (intus i extra villam) i els libti iudeorum del mateix període, i s'ha obtingut 

una mostra total de més de mig miler de documents.11 

Pel que fa a la tipología documental que es presenta, és variada: hi so

bresurten els documents relacionats amb activitats económiques, el 78% 

del total de notes documentals són préstecs mutua (Quadre 1). Seguida

ment apareixen els assentaments relacionats amb el mercat de cereals: per 

una banda les vendes de cereals que efectuaren majoritariament pagesos 

del comtat al ditJaffia o al seu fill (74 documents); per altra part, els Ravaia 

també es dedicaren a vendre cereals, concretament forment, en trenta-vuit 

ocasions a diferents pagesos de les parróquies del voltant de Castelló, sota 

la fórmula de debitori. La resta de documents es reparteixen en valors més 

modestos: comandes de diners, vendes de bestiar i vendes de raims. 

2. Els negocis de Jaffia i Vidal Ravaia, pare i fill 

2.1 Els Ravaia de Castelló. Notes biografiques 

Els Ravaia al segle XIII ja es relacionen directament amb la cort de 

diferents reís de la Corona d' Aragó. Es coneix un Astruc Ravaia que entre 

els anys 127 6-1281 fou batlle del reí Pere el Gran i que, dels seus fills, Yu

cef fou tresorer del patrimoni reial i Mossé arriba a ser Batlle General de 

Catalunya.12 L'explicació que dóna Jaume Riera a la preponderancia dels 

1340)», Annales du Midi: revue de la France méridionale, 236 (2001), p. 509-549. 

10. El nombre total de folis és de 155 escrits a doble cara, recobert en pergamí reu

tilitzat i de mida foli. Hi manquen els mesas de gener i febrer i quasi tot el man; de l'any 

1323. 

11. AHG, Bernat Jonquer (1323-1327), regs. 367, 118, 121, 122, 117, 119, 413, 368, 

369 i Pere Perrí (1324-1337) regs. 43, 430, 45, 44bis. 

12. De gran interes són els estudis de David Romano sobre els Ravaia, entre els quals 

destaca la seva tesi doctoral; ROMANO, David, Estudio histórico de la familia Rav,rya, bailes 
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Ravaia i al lligam que mantenien amb el monarca és que aquesta es deu al 

vigor economic que al llarg de la segona meitat del segle XIII tingueren i 

que es traduí en continuats préstecs al reí d'elevades sumes de diners. Els 

carrecs de batlles i funcionaris reials eren el mecanisme emprat pel monar

ca per tal de retornar els credits concedits.13 

La branca dels Ravaia instal · lada a Castelló d'Empúries també apareix 

a finals del dos-cents, concretament amb la figura d'Isaac Ravaia, avi de 

Jaffia Ravaia, del qual les primeres noticies són com a marmessor dels 

béns del seu germa Mair el 1298.14 Un testament de Jaffia no executat de 

l'any 130715 permet fer la reconstrucció d'una part de la familia, en que 

sobresurten els tres germans: Mai:r difunt ja el 1307, Vidal que residía a la 

comunitat jueva de la Bisbal16 i Preciosa.17 Perla seva banda ringué tres fills: 

Isaac difunt el 1326, Vidal, amb qui comparteix el negoci familiar, i la filia 

Bonadona, el matrimoni de la qual pacta amb Mestre Perfet, físic jueu fill 

de Samuel Benvenist jueu de la ciutat de Tarragona.18 

de los rryes de Aragón en el siglo XIII, tesi doctoral inedita. I una multitud d'articles sobre el 

tema, com per exemple: ROMANO, David, «Los funcionarios judíos de Pedro el Grande 

de Aragón», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1970, vol. 33 (1969-

1970), p. 5-41. 

13. RIERA, Jaume, Els jueus de Girona i la seva organització. Seg/es XII-XV, Girona, Pa-

tronat Cal! de Girona, 2012 [col. Girona Judaica; 6], p. 42-43. 

14. PUJOL, Miquel, La conversió delsjueus ... , p. 47. 
15. AHG, reg. 2091, 21 gener 1307, f. 37v-39r. 

16. Vida! era uns dels prestamistes més prominents de la comunitat jueva de la Bisbal 

i del qual es coneixen alguns tractes que traspassaren de llarg el 20% d'usura. MERCA

DER, Maria Dolors, L'a!fama jueva de la Bisbal d'Empordd abans de la Pesta Negra. Els «libn· 

iudeomm;; del seg/e XIV, La Bisbal d'Emporda, Ajuntament de la Bisbal d'Emporda, 1999, 

p.73. A més és l'encarregat en el testament de Jaffia de ser el tutor dels seus fills i de 

portar-ne els negocis fins que compleixin 20 anys: recupere! et recipiat peta! et exigat in iudicio 

et extraiudicio debita mea et eomm usuras et comandas et afia omnia iura michi spectancia ab omnibus 

et singulis personis que ad universa et singula michi teneantur et eisdem personis et singulis possit facere 

apocham et apochas de receptis et dijftniciones perpetuo pro ut ipse congnoven't et discretioni sue videbitur 

fore faciendum. Els comptes els haura de portar en un llibre inventari. AHG, reg. 2091, f. 
38r. 

17. En el mateix testament Jaffia deixa als fills d'aquesta, per tant els seus nebots, 100 

sous. AHG, reg. 2091, f. 38r. 

18. Mitjarn;:ant una apoca de pagament del dot a Mestre Perfet de mitjan de l'any 

1325, el qual rep de Jaffia una part dels diners en metal·lic i l'altra en forma de préstecs 

que li deuen diferents personatges del comtat. AHG, reg. 430, f. 26v-27r. De Samuel 
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Jaffia esdevé un referent social dins !'aljama, en gran part perla seva pre

ponderancia económica, en convertir-se en un prestamista reconegut arreu 

del comtat. Sobretot és a la segona decada del tres-cents quan se'l relaciona 

amb alguns dels afers cabdals per a la comunitat. És ell, com a secretari, 

que esdevé un dels representants de !'aljama en els diferents processos per 

aconseguir l'ampliació de la sinagoga, tant en les adquisicions de propietats 

contigües a l'edifici, coma l'hora d'obtenir els permisos del bisbe de Girona 

i del comte.19 En d'altres ocasions prengué un cert protagonisme posant-se 

al capdavant en la defensa de determinats jueus de la comunitat acusats d'he

retgia,20 o les injúries i denúncies que reberen per part de cristians de practi

car usura en els contractes de préstec. 21 

Fou secretari en sis ocasions els anys 1305-1315, 1321, 1325, 1328-

1330; i fins i tot el 1329 Bonastruc Asrnies, Momet Astruc, Vidal Sutlam, 

Isaac Bonastruc, secretaris de !'aljama de Castelló, reconeixen deure a Jaf

fia Ravaia 15 lliures 12 sous i 6 diners per necessitats de l' aljama (.per te no bis 

facti et quos distribuimus et convertimus in necessariis a/jame predicte).22 Un altre 

aspecte a tenir en compte és la seva relació ambla gestió interna de la sina

goga, concretament amb la propietat dels seients, ja que en possefa un a la 

Benvenist tenim dades interessants relacionades, per una banda com a prestamista a la 

Universitat de Valls l'any 1323, amb 500 sous (MORELLÓ, Jordi, Fiscalitat i deute públic 

en dues viles del camp de Tarragona, Barcelona, CSIC, 2001, p. 745); i per altra ocupant el 

carrec de col· lector de les guesties dels jueus de la mateixa vila de Valls també l'any 1323 

(SECALL, Gabriel, «Aspectes socio-economics de la comunitat jueva de Valls a través del 

Líber Judeorum (1314-1329)», Quaderns de Vilaniu, 5 (1984), p. 137). 

19. PUJOL, Miguel, «La designació de secretaris a l'aljama de Castelló d'Empúries. 

Dades documentals», Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, Figueres, 1991, vol. 24, p. 

134. 

20. PUJOL, Miguel, La conversió delsjueus ... , p. 33, 30 novembre 1323. 
21. Els jurats de Castelló i altres personatges com el noble Dalmau Seguí, al 1325 acu

sen als jueus de l'aljama de no complir amb el privilegi del comte referent al límit d'usura 

en els préstecs mutua. Acusen als jueus de tota terra est depauperata et dicti iudei in iniuriam et 

diminucionem dictorum prelatorum et militum et proborum hominum venerit contra privilegia predicta. 

Apareix Jaffia Ravaia com el primer jueu del llistat, juntament amb el seu fill Vidal i els 

seus nebots Mai:r Momet i Momet Astruc. Precisament amb aguest últim, Jaffia compar

tiría el d.rrec de secretari l'any 1325 i en múltiples ocasions feren negocis junts. AHG, 

reg. 117, 24 abril 1325. 

22. PUJOL, Miguel, «La designació de secretaris ... », p. 141-146. AHG, reg. 44, 6 

setembre 1329. 
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sinagoga de Castelló.23 Uns anys més tard el seu fill Vidal adquirí un seient 

a la sinagoga de la ciutat de Girona de mans de la seva casina, Bonadona, 

la qual fa saber que el motiu de la venda és per alimentar la seva família.24 

2.2. Credit i dinamisme economic. Jaffia i el seu fill Vidal Ravaia 

Sobre les activitats económiques i comercials de Jaffia i Vidal Ravaia, 

gran part dels seus negocis se centraren en el món del credit, concretament 

en el préstec en forma de mutuum: un individu rebia de mans d'un creditor 

una quantitat de diners que es comprometía a retornar en un termini de 

temps establert per les dues parts, amb un interes a satisfer. 

2.3. Els contractes mutua 

Els mutua realitzats pels Ravaia durant els anys 1323-1326 sumen un 

total de 514 debitoris equivalents a 37.628 sous melgoresos (Quadre 2). El 

quadre mostra una clara tendencia a l'alc;:a entre els anys 1323-1325, amb 

una baixada de més del 50% el 1326 en el nombre de debitoris, per a la 

qual intentarem trabar una explicació més endavant. 

Els debitoris proporcionen dades per coneixer la sociología dels clients 

i la seva procedencia geografica. Pel que fa a la primera qüestió, els princi

pals clients dels Ravaia eren els pagesos amb un 83% del total de debitoris 

(Quadre 3). Eren els habitants dels masos de les parróquies del voltant 

de la vila de Castelló que acudien al mercat per tal de cercar determinats 

productes que les seves explotacions agraries no podien produir. Aquesta 

23. Bonadona muller d'Isaac Ravaia fill de Vidal Ravaia jueu de la Bisbal i germa de 

Jaffia ven, sota la supervisió del jutge de la vila Guerau Cocó, un seient a la sinagoga de 

Castelló per 700 sous; com era habitual indica les afrontacions del seient. AHG, reg. 44, 

fulls solts, 27 novembre 1325. 

24. <<Álhonrat e discret an pere parrin notari publich de castrylo de mi en bernat des castelar crida 

publich de la ciutat de Gerona . saluts ab tota honor Jfas vos saber se,ryer que yo en lqyn present per 

manament del discret en Ramon de Gornau jutge ordinari de Gerona a requesta den vida! ravqya jueu 

de Gerona encante e subaste per la ciutat de Gerona per XXX dies e per mes axi com es de costuma 

un siti lo qua! es en la sinagoga maior deis jueus de Gerona qui fa den Issach ravaia juheu sa anrere de 
castel/o lo qua! siti veni an mqymon ravqyla jueu de Gerona sa anrera per nom den bevenist juheu de 

Castrylon, axi com a aquel qui mes hi dava per preu de set libres. Entestimoni de veritat he Jet fer a vos 

aquest present albaran a requesta del dit vida! ravqya segelat ab mon sege!L 5 crit en Gerona divenres V 

jorns del mes dagost en lqyn de M CCC XX VIII». AHG, reg. 44, f. 124v-125v. 
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tendencia és la mateixa en els casos estudiats de Peralada, Perpinya, Besalú, 

Girona i la Bisbal.25 Representa !'entrada del capital al camp i permet que 

els pagesos s'endinsin de ple en l'economia de mercat.26 Necessiten credit 

per a les operacions própies d'una economia domestica de caracter rural 

com el pagament de dots matrimonials, renovació del bestiar de tir, com

pra de llavors per les collites, pagar censos, adquirir noves eines pel treball 

al camp i altres inversions. Els jueus de les viles proximes es convertien en 

els provei:dors de la població rural per obtenir credit. 

El segon grup de deutors foren els vilatans de Castelló. Hi destaquen 

els pescadors, tant en nombre de debitoris (16) com en quantitat de sous 

prestats (1.299,5 sous). Els pescadors requerien sumes de diners per inver

tir en els seus negocis, jaque contínuament necessitaven contractar tripu

lació, renovar les xarxes de pesca, reparar les embarcacions, etc.27 La nomi

na de professionals relacionats en diferents ambits economics és variada 

25. FARÍAS, Víctor, «Iudei de Petra/ata. Un estudi sobre les activitats económiques dels 

jueus d'una vila catalana a l' entorn del 1300», J Congrés d'estudis deis jueus en ferres de parla 

Catalana, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2004, p.245; EMERY, Richard W, The Jews 

of Perpignan in the Thirteenth Century. Stur!J Based on Notarial &cords, Nova York, Columbia 

University Press, 1959, p. 33; GUILLERÉ, Christian, «Le crédit a Gerone au début du 

XIVe siecle (1321-1330)», a La documentación notarial en la historia, Santiago de Compostela, 

t.II, 1984, p.367; COLOMER, Joel, «L'activitat prestamista d'una familia jueva de Besalú 

a la primera meitat del segle XIV: els Astruc», Annals del Patrona! d'Estudis Histories d'Olot 

i Comarca, 16 (2005), p. 13-22; MERCADER, Dolors, L'a!Jamajueva de la Bisbal. .. , p. 45. 

26. Bensch ho explica perfectament estudiant els jueus de la ciutat de Girona que cer

quen nous mercats al voltant de la ciutat, en aquest cas amb els pagesos de les parróquies 

de la Vall d'Amer en ple segle XIII, BENSCH, Stephen, P., «La projecció regional del call 

de Girona al segle tretze: una visió des d'Amer i Castelló d'Empúries», a Temps i Espais de 

la Girona Jueva, Girona, Patronat Call de Girona, 2011 [col. Girona Judaica, 5], p. 231-242. 

27. Als registres notarials hi ha diferents tractes comercials relacionats amb els pesca

dors, concretament amb l'adquisició de materials i productes per al desenvolupament de 

la seva professió. Compra de xarxes de pesca l'any 1325, les quals eren proporcionades 

pel mercader local Bernat Borrassa, AHG, reg. 117, f. 13v, 15r, 42r; o la venda de sagí feta 

per un blanquer de Barcelona a diferents pescadors de Castelló, AHG, reg. 369, 21 gener 

1327. Actualment s'estan realitzant estudis interessants sobre la pesca a l'edat mitjana i 

quina era la seva repercussió en l'alimentació de la societat medieval, per una síntesi in

teressant: RIERA, Antoni, «La pesca en el Mediterráneo Noroccidental durante la Baja 

Edad Media», a La pesca en la Edad Media, Sociedad Española de Estudios Medievales, 

Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Xunta de Galicia, 2009, p. 121-144. 
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i confirma que els Ravaia concedien credit en amplis sectors productius i 

esdeveniren un dels agents fonamentals en el mercat del préstec.28 Altres 

col· lectius clients dels Ravaia van ser alguns membres de la noblesa del 

comtat (6),29 el clergat (5) i finalment només un jueu. 

Una altre aspecte dels deutors és el nombre de contractants que parti

cipen dels debitoris. Un 30% del total dels debitoris estan protagonitzats 

per matrimonis, fet que es pot explicar per la voluntat del creditor d'asse

gurar-se el retorn del deute. És a dir, en demanar un credit, el matrimoni 

n'assegurava el retorn amb els seus béns, béns que habitualment ja garan

tien el retorn del dot de la muller.30 Per altra banda, relacionat amb el dot, 

pel fet que la familia de la núvia el fes efectiu al marit a terminis, en algunes 

ocasions quan un deute no es retornava cabía la possibilitat de liquidar-lo 

desviant un dels pagaments pendents del dot.31 Hi ha casos en que el ma

rit ven els drets sobre un dels pagaments futurs del dot de la seva muller 

directament al creditor, per saldar part del mutuum contret amb el mateix 

jueu amb anterioritat. 

2.4. Per una geografia del credit 

El principal client dels Ravaia era la pagesia, majoritariament families 

de les parróquies de l' entorn de la vila. Es dibuixa una geografia del credit, 

en que sobresurten tres arees del comtat (Mapa 1). 

La vila de Castelló com a capital del comtat concentra el 14% del total 

dels credits efectuats per Jaffia i Vidal. 

28. S'ha elaborar una llista dels professionals residents a la vila de Castelló que de

manaren credit als Ravaia: ballesters, botiguers, bracers, coltellers, llauradors, mariners, 

moliners, notaris, paraires, pescadors, sabaters, sastres, teixidors i traginers. 

29. Pujol fa un seguiment dels més destacats com Ramon de Palau, Berenguer de Pau, 
Pere de Sant Feliu, entre d'altres. PUJOL, Miquel, Conversos ... , p. 40-42. 

30. Agraeixo a la Lídia Donat els comentaris respecte el que representava el dot ma

trimonial dins el conjunt de les economies domestiques pageses. Per tenir un millor co

neixement de l'estructura i funcionament dels contractes matrimonials a l'epoca medieval 

veure: DONAT, Lídia et aL, «Els contractes matrimonials a la Catalunya medievab>, a 

ROS, Rosa, Efs capítols matrimonials. Una jont pera la Historia Social, Girona, Associació 

d'História Rural de les Comarques Gironines, 2010, p. 19-46. 

31. DENJEAN, Claude, «Réseaux relationnels des preteurs juifs de Cerdagne et de 

Rousillon 1260-1420», a COULON, Damien et aL, Espaces et réseaux en Méditerranée, VI

XVI siecle, t. I, París, Presses Universitaires de Strasbourg, 2007, p. 135-160. 
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Seguidament l'area formada per les parroquies de l'Armentera, Sant 

Pere Pescador i Torroella de Fluvia aglutina un 24% del total del nombre 

de mutua. La zona sud del comtat podia tenir una altra vila d'influencia 

relativament a prop, Torroella de Montgrí, vila reial de dimensions més 

modestes respecte a Castelló i amb una comunitat jueva existent.32 

Finalment un tercer grup de parroquies eren Portia, Riumors i el Far, 

amb un 17% dels mutua; situades cap a l'oest del comtat, amb una vila reial 

com Figueres a pocs quilometres de distancia i que també possei:a comunitat 

jueva, la qual obtingué privilegis dels successius reis de la Corona d'Aragó.33 

Les dues últimes zones són marcadament rurals i es traben a una dis

tancia relativa de Castelló, la que permetia a una persona fer el viatge 

d'anada i tornada dins la mateixa jornada. Aquests parametres demostren 

que el tipus de client que tenien els Ravaia encaixa perfectament amb l'in

dividu que acostumava a anar a la vila de Castelló per acudir al mercat, la 

cort del comte, inscriure documents a la notaria i obtenir credit.34 El que 

resulta curiós és l'absencia de clients de parroquies situades al sector nord 

del comtat, fet que es podria explicar perfectament per l'existencia de la 

comunitat jueva de Peralada, on es coneix que hi hagueren alguns presta

mistes importants.35 

2.5. L'interes o lucrum 

Un dels elements més destacats a l'hora d'estudiar el préstec jueu és 

observar amb deteniment el lucre o interes dels debitoris. Pel cas de Cas

telló, quasi el 50% del total dels assentaments apareix inscrit i es diferencia 

respecte del capital o sorte. Primer de tot cal remetre's a les primeres lleis 

promulgades pel reiJaume I de l'any 1228 i refermades posteriorment pels 

32. SOLDEVILA, Xavier, La comunitatjueva de Torroelfa de Montgri, Torroella de Mont

grí, 2000 (Papers del Montgrí, 18]. 

33. SOBREQUÉS, Santiago, «Contribució a la historia dels jueus de Figueres»,Annals 

de l'Institut d'Estudis Empordanesos, sense núm. (1966-1967), p. 85-102 .. 

34. Per tenir una visió general de la relació vila i mas a la zona del nordest catala, 

veure: FARÍAS, Víctor, El masila vi/a a la Catalunya medieval Els fanaments d'una societat 

senyonalitzada (segles XI-XIV), Valencia, Publicacions de la Universitat de Valencia, 2009. 

35. FARÍAS, Víctor, <<ludei Petralata ... ». Un dels jueus més destacats de la perita comu

nitat de Peralada era Momet Maimó, un dels prestamistes més habituals en els contractes 

mutua, de qui actualment estem preparant un estudi prosopografic. 
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Statuta usurarum de l'any 1241, amb la intenció de convertir-se en la cui

rassa legal per tal de regular el tipus d'interes en els préstecs concedits per 

jueus, ja que fins llavors no havia existit límit ni legislació que interposés 

un topall en l'interes. De tota manera, al llarg del segle XIII no es com

pleixen dites sentencies reials i els casos ben estudiats de Vic36 i Barcelona37 

mostren com alguns dels préstecs jueus superaven amb escreix el 20% 

teoricament imposat i aixo es traduí en una escalada exponencial dels plets 

judicials en acusacions de practica d'usura. 

En canvi la situació canvia amb les dares apostes de regulació dutes a 

terme pels reís Alfons el Liberal i el seu germa Jaume el Just,38 que mar

caren part de la seva agenda económica a incidir en el compliment dels 

estatuts promulgats per Jaume el Conqueridor anys enrere. De fet hi de

vien tenir a veure diferents factors, com !'arribada massiva de jueus pro

vinents de les expulsions del regne de Franc;:a i la creació de tota una xarxa 

de nuclis urbans arreu del Principat, els quals tenien en el mercat el seu 

principal motor economic. La instauració d'un límit en l'interes al 20% i 

el seu compliment influí directament en els habits de consum dels clients. 

La demanda augmenta en sectors de la societat que fins aquell moment 

no havien tingut cabuda en l'economia de mercat, com la pagesia, i pas

saren a convertir-se en nous agents  economics. Pero un altre element a 

tenir en compte que repercutí directament en el compliment de la norma 

fou la competencia entre prestamistes jueus de les diferents comunitats 

establertes als nuclis urbans, amb una societat que demandava credit. El 

fet d'existir més oferta per concedir credit provoca que els interessos en 

els contractes s'anessin reduint. De tota manera, per tenir una visió més 

completa caldria un exercici comparatiu de les practiques creditícies de 

prestamistes d'una mateixa aljama i d'altres comunitats. 

36. Fonamentals són els diferents estudis sobre l'aljama de Vic als segles XIII-XIV 

d'Irene Llop, sobretot la seva tesi doctoral. LLOP, Irene, La comunitat jueva de Vic al seg/e 

XIII. Origens i consolidació de l'a!Jama (1231-1315), Universitat de Barcelona, 2005, tesi doc

toral inedita. 

37. FERNÁNDEZ CUADRENCH, Jordi, «El credit jueu a la Barcelona del segle 

XIII», Barcelona Quaderns d'Historia, 13 (2007), p. 157-196. 

38. Un estudi recent sobre les politiques reials relacionades amb els processos contra 

la usura. DENJEAN, Claude, La loi du lucre. L'usure en proces dans la Couronne d'Aragon a la 
fin du Mqyen Áge, Madrid, Casa de Velázquez, 2011. 
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Per estudiar l'interes dels mutua fets pels Ravaia s'ha pres com amostra 

els credits que tenen com a termini un any i apareix inscrit el lucre pactat 

entre les dues parts (un total de 155 debitoris). La mitjana global de l'in

teres és del 14,82% i, observant les taxes d'interes per col· lectius socials, 

la dels pagesos és un 14,85% i la dels vilatans un 14,72% respectivament. 

Amb unes diferencies poc notables, semblaria que el creditor no distingia 

ni discriminava la posició social o procedencia geografica del seu client a 

l'hora d'aplicar el tipus d'interes. 

El que sí es manifesta és que la mitjana d'interes dels préstecs a pagesos 

no concorda amb la practicada en comunitats jueves próximes a la de Cas

telló com Peralada, Perpinya, Besalú, la Bisbal o Torroella de Montgrí, on 

la mitjana d'interes es troba entre el 8% i 1'11 %.39 Aquesta diferencia caldria 

ponderar-la amb els mutua que efectuen la resta de jueus de la comunitat de 

Castelló i veure quin tipus interes apliquen de mitjana, per així considerar si 

és una qüestió general dels prestamistes de l'aljama castellonina o només és 

una practica dels membres de la familia Ravaia. 

De tota manera els estudis d'Arcadi Garcia a Vic demostren que el 

1326 la mitjana dels interessos dels préstecs jueus pujava fins al 15%,40 xifres 

similars a les dels Ravaia. Els percentatges es podrien explicar perla distin

ció entre els prestamistes d'un nucli demograficament important com Vic i 

Castelló, que cobraven uns interessos més elevats, simplement per l'enorme 

demanda que tenien, a causa d'una major quota de mercat per ser nucli urba 

de referencia política (capital de vegueria i de comtat, respectivament) i els 

prestamistes de comunitats més modestes com Besalú, Torroella de Montgrí 

o Peralada, que es veien obligats a aferir préstecs a un interes més baix (amb 

una menor area d'influencia coma viles més modestes). 

Per altra banda, tal com mostren les procedencies i les freqüencies de 

molts dels clients dels Ravaia, a quasi la meitat de les parróquies represen

tades només hi ha entre un o dos clients. Aleshores, es tractava de credits 

esporadics aprofitant el desplac;ament a la vila de Castelló: entre d'altres 

afers que havien de realitzar-hi, contractaven un préstec. Sigui per la ne

cessitat i/ o urgencia, els Ravaia oferien liquiditat a un interes elevat res-

39. Veure nota 23. 

40. GARCIA, Arcadi, «Los intereses en los préstamos de los judíos de Vich durante 

la primera mitad del siglo XIV»,Ausa, 1962, vol. 4, núm. 41, p. 247-255. 
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pecte de prestamistes jueus d'altres comunitats, per retornar en un any. La 

mostra caldria ampliar-la als préstecs amb un termini diferent per veure si 

segueixen la mateixa tendencia o apareixen canvis substancials i, sobretot, 

veure com actuaven els altres jueus de !'aljama de Castelló. 

2.6. El mercat deis cereals a Castelló i els Ravaia 

Els negocis de Jaffia i el seu fill Vidal relacionats amb el mercat dels cere

als es concreten en dues tipologies documentals: la venda de cereals i el de

bitori per compra de cereals (Quadre 1). Pel que fa a la primera, es registren 

entre els anys 1323-1326 un total de 7 4 vendes de cereals. Eren transaccions 

que consistien en vendes efectuades per pagesos de parróquies del comtat, 

de perites quantitats de cereals, generalment forment, als jueus.41 De mitjana 

corresponien a dues mitgeres de forment i en el mateix instrument de ven

da s'indicava el preu per mitgera, a més del termini de pagament (sempre 

perla festivitat de Sant Feliu i Pere) i les garanties si s'esqueia.42 En algunes 

ocasions les vendes venien precedides d'un préstec mutuum amb els mateixos 

actors, en que els Ravaia els prestaven una quantitat de diners. 

Els anys 1323-1324 es registren 1 O i 11 vendes respectivament, i reparti

des al llarg de l'any. Per tant, al nostre entendre, consistirien en vendes simu

lades de cereal, és a dir, el jueu transferiría la quantitat de diners als venedors 

i el forment actuaria com a garantia amb el termini de Sant Feliu com a data 

de retorn dels diners (Quadre 2). Estaríem davant un préstec encobert, el 

pages escull un altre mecanisme per obtenir credit i posa com a garantia part 

de la seva collita. El termini establert és el moment de la collita (Sant Feliu, 1 

agost), que correspon al moment de l'any en que el campero! té liquiditat per 

tornar el credit al jueu. Els anys descrits no es coneix que fossin de dificultat 

ni de carestia de cereals, més aviat al contrari i per tant la seqüencia del cicle 

agrari seria de tipus normal. 

En canvi, en els anys següents, el 1325-26 es produeixen canvis subs-

41. Guillem Albert de la parroquia de Torroella de Fluvia ven a Jaffia 2 mitgeres de 

forment pe! preu de 3,5 sous per cada mitgera. El termini és perla festivitat de Sant Feliu 

i com a fiador aparen: Pere Guerau de la mateu:a parroquia. AHG, reg. 44, 2 abril 1325, 

f. 55r. 

42. SOLDEVILA, Xavier, Credit i endeutament al comtat d'Empúries (1330-1335), Castelló 

d'Empúries, Ajuntament de Castelló d'Empúries, 2008, p. 88-91. 
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tancials; primer de tot hi ha un augment de més del 50% de les vendes 

respecte dels anys anteriors (Quadre 2). És a dir, el 1325 les vendes de 

cereals pugen fins als 30 assentaments i també el nombre de sous que 

representen, pero el més sorprenent i que mereix ser analitzar amb dete

niment és el fet que les vendes es concentren en el període de soldadura,43 

concretament els mesos de mar<; i abril. Respecte als anys anteriors, en un 

moment de carestía i de mala collita com podia ser la del 1325, semblaria 

que la tendencia seria diferent: el que estarien fent els Ravaia seria apro

visionar-se davant un moment de mala anyada, per després vendre més 

car.44 Aquesta practica també la dugueren a terme altres jueus de l'aljama 

de Castelló. Estudiant els libri iudeorum es comptabilitzen vendes de cereals 

que els feren pagesos del comtat d'Empúries. 

En anys que es preveu mala collita resultava interessant obtenir cereals 

en els moments de soldadura, quan teoricament en un any bo el preu és 

més elevat. Pero en any dolent (al mes de marc; ja es pot intuir) la pujada 

de preu es produeix concretament en el moment de la collita, ja que la de

manda supera amb escreix l'oferta de cereals i es capgira el sentit del cicle 

de preus. Precisament els preus augmenten desorbitadament i és quan els 

jueus que han adquirit cereals a preu baix O'han comprat abans de la collita 

i amb el termini del tracte establert en el moment de la collita) reben els 

cereals amb un valor superior respecte del moment en que els va comprar. 

Processos similars els troba Carrasco pel regne de Navarra, on les comu

nitats jueves també entraren de ple en l'especulació de cereals, coma regió 

destacada en la seva producció.45 

43. Període del cicle agrari entre els mesos de febrer-juny que correspon just abans 

de la collita, també conegut coro a soldadura, i on les famílies pageses tenien dificultats 

per obtenir cereals per consumir. Per tant és sabut que les economies domestiques rurals 

és en la soldadura que recorren al credit per finarn;:ar la compra de cereal fins arribar a la 

collita. L'estudi fonamental per coneixer els períodes de crisi i carestía de cereals a !'Eu

ropa medieval. PALERMO, Luciano, Sviluppo economico e societd preindustriali. Cicli, strutture e 

congiunture in Europa da/ medieovo al/a prima eta moderna, Roma, Viella, 2001. 

44. Pere Ortí destaca que la collita deis anys 1325-1326 fou dolenta i que la Pia Al

moina de Barcelona igual que el 1334 no dona menjar sinó que paga 1 diner als pobres. 

També es podrien fer notar les turbulencies provocades per la conquesta de Sardenya. 

ORTÍ, Pere, «El forment a la Barcelona baixmedieval: preus, mesures i fiscalitat (1283-

1345)», Anuar.io de Estudios Medievales, 22 (1992), p. 414-15. 
45. Juan Carrasco identifica un procés similar a Navarra, concretament la comunitat 
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En definitiva les compres de cereals que fan els Ravaia durant els anys 

1323-1326 demostren la versatilitat de les seves activitats comercials, l'ha

bilitat davant els períodes de carestia i els anys de bona collita; es saben 

adaptar a les realitats canviants del mercat. Són coneixedors dels productes 

i de l' evo lució dels preus dels cereals i actuen en conseqüencia. Per la seva 

part els pagesos, davant les adversitats, modifiquen els seus habits en l'ob

tenció de credit. Per tant els dos agents económics modifiquen les seves 

estrategies. En el cas del prestamista en moments de dificultat ofereix al 

pages nous productes financers basats en un producte basic com el cereal. 

Per la seva part el camperol decideix sacrificar una part de la collita en 

l'obtenció de diner en metal·lic per tal de fer frontales seves obligacions. 

Semblaria dones que, tal com mostren les dades, en any de carestia les 

vendes de cereals es convertirien en autentiques operacions especulatives 

per part del jueu en l'adquisició de forment. Compra barat en període de 

soldadura i aquest cereal el rep en el moment que és més car, durant la 

collita. En canvi en any de bona collita la venda de cereal correspondria a 

un préstec encobert, amb el forment posat com a garantia i la recupera

ció dels diners per part del jueu establert en el període de collita, quan el 

pages obté els diners de la venda del cereal recollit. Tot i aixó cal advertir 

que, amb les xifres obtingudes, el que es presenta no és res més que una 

aproximació que caldria confirmar mitjanc;ant una mostra superior i una 

comparativa amb d'altres comunitats jueves. 

Per altra banda, la segona tipología documental relacionada amb el 

mercat dels cereals és el debitori per compra. Un pages reconeix deure al 

jueu una quantitat de diners per l'adquisició de cereals. Al llibre particular 

es registren 42 debitoris, dels quals 38 s'inscriuen entre els mesos de febrer 

de Pamplona. S'hi registraren  contractes de compravenda de cereals amb importants 

clausules sobre el transport: «en épocas de carestía, el fuerte valor especulativo de estas mercandas 

era moneda obligada en las distintas operaciones de crédito», clins CARRASCO, Juan, «Sinagoga 

y mercado. Una aproximación al estudio de las comunidades judías de la Europa Medi

terránea en el tránsito de la edad media a la moderna», a IGLESIA, José Ignacio de la, II 

Semana de Estudios Medievales, Nájera, 1992, p. 67. En canvi Guilleré quan descriu la situa

ció del credit a la ciutat de Girona veu que els jueus no tenen cap implicació en el mercat 

deis cereals GUILLERÉ, Christian, «Le crédit a Gérone ... », p. 379. Per tant, cal veure i 

analitzar  cas per cas, ja que les casuístiques própies de cada regió resulten determinants 

per poder explicar les dinamiques própies i les seves evolucions particulars. 
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i maig de l'any 1326, per tant en plena soldadura d'un any precedit d'una 

mala collita (any 1325) (Quadre 2). El jueu venia forment i ordi a habitants 

del comtat sense especificar-ne la quantitat de cereal i a canvi d'un nombre 

de sous, amb l'establiment del termini (sempre per Sant Feliu), més les 

garanties i fiadors.46 Els debitoris anaven des dels  8 sous el més modest als 

100 sous el més elevat, amb una mitjana d'uns 30 sous per debitori, i es 

tracten de compres de cereals fetes per tal d'arribar al període de collita. 

Així dones, els pagesos s'endeuten i compren els cereals que necessiten als 

Ravaia, els quals tindrien les reserves suficients, en part recollides per les 

vendes de cereals analitzades anteriorment, per fer front a la demanda. Jaf

fia i el seu fill donarien sortida a part de les seves provisions de cereals que 

tenien i teóricament les vendrien a un preu superior respecte d'un període 

normal, a causa de la mala collita que es vivia de l'any anterior. 

Un altre canal en l'obtenció de cereal per part dels jueus, per revendre 

posteriorment, seria la gran compra que el fill Vidal Ravaia, juntament 

amb els altres jueus de la comunitat de Castelló, Astruc de la Torre i Ben

venist Iuceff, feren el mes de febrer de l'any 1326 al mercader castelloní 

Dalmau Seguí.47 Es tracta d'una de les transaccions de forment i ordi més 

destacades al mercat de Castelló per aquest any amb un total de 2.000 sous 

d'un dels membres d'una important farnília de Castelló, els Seguí, cone

guts comerciants amb tractes al llarg de la Mediterrania.48 

Per tant en epoques de crisi i escassetat de cereals, els Ravaia veieren en 

aquest mercat una solució per seguir mantenint els seus negocis crediticis, 

tot havent de modificar els seus mecanismes amb la venda especulativa de 

forment i ordi. Relacionat amb aquest procés cal donar un cop d'ull a la 

46. Els matrimonis Martí i Seguer de la parroquia de Sant Pere Pescador reconeixen 

deure a Jaffia la quantitat de 26 sous perla compra d'ordi, amb el termini acordar que és 

perla festivitat de Sant Feliu d'Agost. AHG, reg. 44, f. 87r. 

47. AHG, reg. 44bis, 5 febrer 1326. 

48. El Seguí va ser una de les famílies més poderoses i actives en el sector comercial 

de Castelló amb una forta projecció internacional. Un dels membres més destacats en fou 

Bernat Seguí qui a finals del segle XIII possefa un d.rrec de confiam;:a del rei del Marroc, 

Abu-Yacub. Dufourcq en fa un retrat personal, tot i que s'equivoca quan el fa habitant 

de Mallorca. Sabem que els Seguí eren originaris de la parroquia garrotxina de Sant Martí 

de Cabissó de Sales a pocs kilometres de la vila de Besalú. DUFOURCQ, Charles-Em

manuel, L'expansió catalana a la Mediterrdnia occidental S egles XIII i XIV, Editorial Vicens 

Vives, Barcelona, 1969, p. 319. 



EL CREDIT A CASTELLÓ A PRINCIPIS DEL SEGLE XIV: ELS RAVAIA 69 

resta d'activitats de Jaffia i Vidal el 1326: clarament el nombre de mutuum 

pateix un descens de més del 50% respecte  de l'any anterior, tant en el 

nombre de documents comen sous (Quadre 2). En veure que no poden 

realitzar (als mateixos nivells dels anys anteriors) la seva activitat per anto

nomasia, que era el préstec de diners mitjanc;:ant el mutuum, diversifiquen el 

seu mercat i entren de ple en el món dels cereals. 

Els Ravaia adopten una posició possibilista davant un període d'adver

sitats, sobretot l'any 1326, quan els seus clients el que necessiten urgent

ment és cereal per consumir, sobretot cada cop que s'acosten al període 

de collita. El cereal és escas i el mutuum sembla que ja no es presenta com 

l'única opció de negoci per Jaffia i el seu fill, que optaren per proveir els 

seus clients d'alló que necessitaven, cereals, per via de l'expedició de debi

toris per compra de forment i ordi. 

3. Conclusions 

El llibre particular dels Ravaia és d'especial ajuda en el moment de re

construir les activitats económiques d'una familia jueva resident en una de 

les comunitats més importants del nord-est catala. El concentrat d'infor

mació que representa el seu llibre particular permet analitzar l'evolució i 

!'estructura dels seus negocis basats en el préstec de diners a tercers, mit

janc;:ant la modalitat del mutuum, i en la participació en mercats de productes 

estrategics com el cereal, des d'una vessant especulativa. 

Pel que fa al seu principal client, van ser els pagesos residents a les par

róquies del comtat d'Empúries, on destaca la mateixa vila de Castelló i les 

arees compreses entre les parróquies de Portia, Riumors, el Far; i un segon 

grup en les parróquies de l'Armentera, Torroella de Fluvia i Sant Pere 

Pescador, és a dir, zones del comtat a uns pocs quilómetres de distancia 

respecte de Castelló. 

En aquest sentit es mostra com la pagesia esdevé un actiu important 

en l'economia de mercat, pren part del dinamisme comercial dels primers 

anys del segle XIV, en aquest cas obtenint liquiditat monetaria recorrent 

als serveis crediticis de la comunitat jueva establerta a Castelló. Cal deixar 

enrere la visió d'una pagesia autarquica que vivia del que produ:ia i amb 

una participació al mercat marginal, quasi nul· la. L'adquisició de credit per 

via del mutuum li permetia disposar de diner per invertir en material, eines, 

bestiar o per pagar dots matrimonials, compra de terres, de llavors, etc. 
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El conjunt d'aquestes operacions donaven el moviment, la vitalitat co

mercial i económica que es registra als milers de documents de la notaria 

de Castelló, que esdevé un centre d'atracció de primer ordre més enlla del 

comtat. Aleshores cal desfer un tópic relacionat ambla visió pejorativa del 

credit jueu, i tenir dar que una part substancial dels jueus de les diferents 

aljames de la Corona es dedicaven al món del préstec. Amb les dades 

damunt la taula no s'ha d'interpretar com un element negatiu per a la 

societat, sinó al contrari, la seva activitat va ser del tot necessaria. L'influx 

de diner proporcionat per les activitats dels prestamistes jueus donava a 

l'economia de mercat una flui:desa fonamental. Es pot arribar afirmar que 

sense el mutuum jueu el creixement i desenvolupament d'algunes viles-mer

cat d'arreu de l'occident europeu medieval no hauria estat possible. 

El paper dels jueus es pot resseguir amb els Ravaia, de la ma de Jaffia i 

el seu fill Vidal, que representen un dar exemple de familia que sobresurt 

de la resta pels seus negocis, a més de posseir una visió de futur en la in

versió en determinats mercats i aprofitar les oportunitats que donava una 

determinada conjuntura. De retruc aquesta preponderancia, amb la figura 

de Jaffia, el consolida en l'elit social de l'aljama, de la qual esdevingué un 

autentic referent. 



EL CREDIT A CASTELLÓ A PRINCIPIS DEL SEGLE XIV: ELS RAVAIA 71 

ANNEXOS 

Quadre 1: Tipología documental del llibre particular 

Tipologia doc N°Docs % 

Comanda diners 8 1,2 

Debitori cereals 38 5,7 

Mutuum 514 77,8 

Mutuum diners+cereals 3 0,45 

Venda bestiar 1  0,1 

Venda cereals 74 11,2 

Vendaraün 22 3,3 

Total 660 

Quadre 2: Les activitats económiques dels Ravaia 

1323 1324 1325 1326 TOTAL 

n°docs nºsous n°docs nºsous n°docs nºsous n°docs nºsous nºdocs nºsous 

Mutuum 106  8.950,3 145 10.536,0 178 12.761,0 85 5,380,7 514 37.628,0 

Venda 
10 102,5 11 289,0 31 297,0 22 348,0 74 1.036.S 

cereaJs 

Debitori o o.o o o.o o o.o 38 1.205,5 38 1.205,5 
cereals 

Quadre 3: Sociología dels clients dels Ravaia 

MUTUA 
Nobles Vilatans Clergues Pagesos Jueus Altres Total 

CLIENTS 

Any 1323 3 15 2 85 o 2 107 

Any 1324 2 20 1 122 1 o 146 

Any 1325 1 23 1 153 o  o 178 

Any 1326 o 13 1 71 o o 85 

Total 6 71 5 431 (83%) 1 2 516 
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Mapa 1: Geografia del credit 

Font: Mapa elaborat per Josep Maria Gironella 



NOVES DADES SOBRE LES SINAGOGUES I ELS 

CEMENTIRIS JUEUS DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES 

JosEP  MARIA GIRONELLA I GRANÉS 

Els anys 1991 i 2003, als Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos es 

publicaven dos articles de Mn. Miquel Pujol sobre les sinagogues i els 

cementiris de que disposa la comunitat jueva de Castelló d'Empúries a la 

baixa edat mitjana.1 Com fou habitual al llarg de la seva carrera, a partir 

d'un bon nombre de documents recollits mitjanc;:ant la consulta dels vo

lums notarials castellonins, el nostre autor en resseguia la ubicació i certs 

aspectes vinculats amb la seva construcció i posterior desmantellament, 

una vegada els membres de l'aljama foren obligats a convertir-se al cris

tianisme o bé a emigrar cap a d'altres terres. Certament, aquests no són 

temes que hagin estat objecte de les meves recerques, pero coma historia

dor i com a castelloní, així com Miquel Pujol -i també amb motiu de les 

estones de conversa de que vaig gaudir amb ell durant els darrers anys de 

la seva vida-, cree poder imaginar les sensacions que va experimentar en 

1. Miquel PUJOL I CANELLES, «Sinagogues medievals de Castelló d'Empúries», Annals 

de l'Institut d'Estudis Empordanesos, núm. 24 (1991); «Sinagogues medievals de Castelló 

d'Empúries», Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, núm. 36 (2003). 
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descobrir cadascuna de les dades més rellevants i en anar encaixant totes 

aquestes peces. 

En record a la seva valuosíssima aportació i en agriiment per les esto

nes que dedica als meus estudis -des de les primeres correccions paleo

grafiques quan encara exercia de rector a Vilafant fins a les xerrades a la 

residencia Bisbe Sivilla de Girona-, em disposo a redactar els següents 

paragrafs, els quals ens aporten noves dades sobre les sinagogues i els ce

mentiris jueus de Castelló. 

1. La sinagoga del puig Mercadal 

Per comenc;ar, em refereixo a la sinagoga del puig Mercada!, que Mi

quel Pujol localitza al nord de l'actual carrer Peixateries Velles, coincidint 

en gran part amb una propietat avui en mans del senyor Vicern;: Comas. 

Segons l'autor, qui hi dedicava una part important del seu article de l'any 

1991, aquest seria el segon edifici de reunió i culte de que va disposar l'al

jama castellonina; la seva construcció s'hauria dut a terme cap a finals del 

segle XIII, fruit del creixement de la propia comunitat jueva i de la volun

tat d'aquesta d'aproximar-se a la zona del Mercada!, on hi havia el palau 

comtal i el centre comercial de la vila; la primera referencia de que dispo

sava d'aquest edifici, de fet, és datada l'any 1284.2 Certament, el volum de 

documentació que aporta l'autor fou extraordinari i un dar indicatiu del 

seu gran interes envers el món judaic. 

Així dones, en aquest punt la meva aportació se centra tan sols a publi

car noves dades sobre l'urbanisme i algunes de les activitats dutes a terme 

a l'entorn immediat de la sinagoga, especialment la plac,:a del Peix, al llarg 

de la segona meitat del segle XIII i primera meitat del XIV En primer 

lloc, ara sabem que la construcció d'aquest edifici fou almenys una mica 

anterior del que suposava Miquel Pujol; el primer document localitzat que 

ens en parla és del 9 de juliol del 1264. Aixo no vol dir que no fos anterior, 

pero no tenim documentació per poder comprovar-ho, ja que els primers 

llibres de registres notarials castellonins conservats, la font més important 

per coneixer la historia de la vila, daten d'aquests anys. En tot cas, s'hi 

feia referencia en localitzar un alberg situat al puig Mercada!, que limitava 

2. La primera d'elles estaría situada a l'actual carrer dels Jueus, en la zona que defineix 

com el nucli primitiu de la comunitat jueva. 
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amb aquest edifici (seo/a iudeorum), a orient, i amb els fossars del castell, a 

occident.3 

A partir dels volums conservats de la decada dels seixanta del segle 

XIII i dels pocs documents que ens parlen d'aquest indret de la vila, po

dem deduir que aquells anys comptava encara amb un urbanisme poc dens 

i que el castell comtal ocupava un lloc preeminent al damunt del turó. De 

fet, el maig del 1265 localitzem un mansus, el que seria l'edifici principal 

d'una explotació agropecuaria, al mateix puig Mercadal.4 Atesa l'extensió 

d'aquest indret fins i tot més enlla de les muralles, podría ser que el mas 

fos en realitat fora murs, pero tan sols uns mesos més tard documentem 

un alberg amb pati i corts annexes també al Mercada! tot just al costat dels 

fossars del castell. És a dir, documentem un tipus de finca que, uns anys 

més tard, es trobava tan sols als barris fora del nucli emmurallat, i on els 

seus amos podien cultivar alguns productes i tenir una mica de bestiar.5 

A finals del segle XIII i primers anys del XIV, en canvi, aquest mateix 

indret va ser objecte d'una important urbanització, que va comportar en 

un primer moment la densificació de les illes de cases i l'aproximació dels 

edificis al castell comtal. Un bon exemple d' aixó és la parcel · lació, pro

moguda pel canvista Guerau Cocó l'any 1290 de la zona situada entre la 

fortalesa i la sinagoga, és a dir, les propietats a ambdós costats de l'actual 

carrer de la Neu. Com podem veure en la següent figura, el mes d'octubre 

Cocó establía unes cases i encara disposava de més solars per edificar.6 

3. Arxiu Historie de Girona (AHG), Fons Notarial de Castelló d'Empúries (Ca) 206, 

9 de juliol de 1264. Amb relació a l'edifici (es parlava de domibus), podem suposar, si pre

nem d'exemple el que ens diu Cristian Guilleré en parlar la casa gironina medieval, que 

llavors estava format per diverses estances contigües que formarien una unitat major: 

veure Christian ÜUTLLERÉ, Girona al segfe XIV. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 

Montserrat, 1993, 2 vols., p. 466-468. 

4. AHG, Ca 206, 18 d'abril de 1265. Es parlava d'una masada (totam ilfam mansatam) 

amb un mas (mansus) situat al puig Mercada!. La veritat, pero, és que segons la documen

tació medieval castellonina de finals del segle XIII i principis del XIV, el puig Mercadal 

no era només l'espai del puig o turó dins de les muralles, també era la zona exterior més 

propera als murs. L'any 1339, per exemple, trobem un pati extra portafe vocatum d·en Cabra 

in podio de Mercatallo: veure AHG, Ca 375, 24 de maig de 1339. 

5. AHG, Ca 206, 22 de febrer de 1265. 

6. AHG, Ca 358, dies 6, 17 i 28 d'octubre de 1290. El dia 6, Guerau Cocó establía a 

Pere Castelló un hospicium amb pati contigu al carrer deis seus albergs del puig Mercadal 



76 JosEP MARIA GIRONELLA 

Així, mentre que el 1264 l'edifici situat a l'oest de la sinagoga limitava ja 

amb els fossars del castell, uns vint-i-cinc anys més tard una part d'aquests 

havia estat desmantellada i, entre la mota de la fortalesa i l'escola dels ju

eus, hi havia un carrer amb cases a ambdós costats. 

Castell 

1. Pere Castelló 
2. Arnau Creus 
3. Nicolau Company 
4. Dalmau Bou 

Figura 1. Parcel-lació ideal d'una part de l'actual carrer de la Neu (1290) 7 

També els comtes participaren d'aquest creixement urbanístic. El juliol 

del 1297, per exemple, el comte Pon<; Hug IV establia un solar al costat dels 

(in ruha meorum hospiciorum in podio de Mercatallo) i que afrontava: in sinagoga iudeorum, a mig

dia i occident amb carrers i a nord amb un altre alberg (hospicum) del propi Cocó. El dia 

17, Cocó establía un altre alberg a Arna u Creus, el qual limitava: a orient, migdia i nord 

amb albergs de Cocó i a occident amb el carrer nou. El mateix dia s'establia un alberg al 

sastre Nicolau Company que limitava: a orient amb el carrer nou d'en Cocó (in carrario meo 

novo), a migdia i nord amb propietats de Cocó i a occident ambla mota del castell (in mota 

castrz). Finalment, el dia 28 s'establia un darrer alberg al saig Dalmau Bou que limitava: a 

orient amb el carrer nou, a migdia amb un solar de Cocó, a occident in mota castri i a nord 

amb l'alberg de Nicolau Company. 

7. En color gris s'indiquen les illes de cases actuals. Amb un cercle negre s'indica la 

superficie aproximada que ocupava el castell comtal. 
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fossars i del pont del castell (harcus sive pont dicti castn).8 No sabem si aquest 

recinte comtal disposava de gaires sortides, pero sí que una d'elles, també 

amb un pont, es dirigia cap a la plac;:a del Pene o de la Peneateria. El 24 de 

novembre del matene any, veiem que els fusters Bernat Borrassa i Pere Nadal 

convenien amb Bernat Gener, Guillem Terrades i Pere Anguilet, arrendata

ris de la lleuda del pene, la realització d'un portichum novum in va/lis castri Casti

lionis pro vendendis picibus.9 I a finals d'agost de l'any 1322 un dels fills de Pere 

Anguilet, Guillem, venia al seu germa Pere un solar sota el pont del castell 

(subtus pontem castn) que limitava a l'est amb el portie dels pescadors (porticu 

piscatorum) i a occident en les valls del castell.10 Mn. Miquel situa la Peneateria 

en un immoble enmig dels actuals carrers de la Neu i Peneateries Velles, 

pero en realitat estaríem parlant d'una plac;:a porticada, amb taules de venda 

arreu, i en gran part -si no totes-dedicades a la comercialització de pene. 

Tan sols l'any 1300 el comte hi establia fins a onze taules.11 Realment, tot fa 

pensar que els primers anys del segle XN foren un moment de creneement 

demografic i també d'urbanització a la vila comtal.12 

Un fet realment destacable fou l'enderrocament del castell i la gran par

ce!· lació de cases de l'actual carrer Mestre Blanch i plac;:a Jaume I -llavors 

carrer de la Paireria Nova i plac;:a del Gra-, pels volts de l'any 1332.13 Si 

no ho era ja, aquest indret es convertí en el gran centre comercial de la 

vila: amb plac;:a del Gra, el carrer de la Paireria Nova i la plac;:a del Pene i la 

8. AHG, Ca 11, 31 de julio! de 1297. 

9. AHG, Ca 11, 24 de novembre de 1297. 

10. AHG, Ca 40, 30 d'agost de 1322. 

11. AHG, Ca 19, folis 114-115. El 1303 donava llicencia per fer un portie davant 

d'una casa de la pla<;:a, sempre i quan tingués l'al<;:ada de tres metres per tal que un home 

muntat a cavall hi pogués passar per sota: veure AHG, Ca 22, 3 d'octubre de 1303 (solo) 

12. Cal dir que Miquel Pujo! i Albert Compte han parlat sempre d'una població caste

llonina propera a les 2.500 o 3.000 persones al segle XIV Un altre autor, pero, Anthony 

Pinto, augmenta el nombre a 6.000: veure Anthony PINTO, Commerce et draperie dans le comté 

d'Empúries de 1260 d 1497. Tesi doctoral inedita, sota la direcció de Christian Guilleré. 

Chambéry: Université de Savoie, 2002. Em decanto més aviat per aquesta segona opció. 

Desconec si s'hauria de revisar, dones, també el nombre de jueus (uns 300) que Mossen 

Miquel situava com el maxim de la comunitat jueva de la vila. 

13. El mes de juny de 1332, per exemple, el comte establía vint-i-quatre solars in podio 

de Mercatallo, in loco in quo consuevit esse castrum et valli eiusdem, amb un carrer entrernig, d'uns 

quatre metres: veure AHG, Ca 154. 
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carnisseria; i encara molt a prop, tot i que al puig de l'Era Mala, hi havia la 

plac;:a de la Llana. 

2. L'antiga sinagoga del puig de l'Era Mala 

A banda de la sinagoga del puig Mercadal, Mn. Miquel Pujol ens parla

va d'una sinagoga anterior situada al nord de l'actual carrer dels Jueus, a la 

zona que definia com el nucli primitiu on s'instal · la la comunitat. Aquesta 

hauria desmantellada en motiu de la construcció del nou edifici del Mer

cadal; pero, una vegada l'aljama va perdre la propietat sobre aquest darrer 

immoble, la primera hauria estat recuperada com a lloc de culte a mitjan 

segle XV i fins el 1492, quan foren expulsats els pocs membres que en

cara formaven la comunitat. Més concretament, el mossen constatava la 

propietat de la sinagoga del Mercadal en mans del mercader Guillem Riera 

el 1420, d'una banda, i la compra el 1442 per part de l'aljama d'una casa 

al puig de l'Era Mala, que segons el propi document havia estat coneguda 

anys abans com la Sinagoga dels Jueus (domum vocata ab antiquo Sinagoga ju

deorum), de l'altra. Pel fet que aquest darrer edifici limitava a migdia amb un 

carrer, suposo que Mn. Miquel el situava -d'acord amb les illes de cases 

actuals de la zona coneguda antigament com el puig de l'Era Mala-al 

nord del carrer dels Jueus. 

Les dades sobre l'emplac;:ament i les característiques d'aquest edifici, 

pero, són molt inferiors que no pas les dades amb relació al del puig Mer

cadal i, al meu entendre, encara quedarien algunes qüestions per resoldre. 

En primer lloc, de ser certa !'existencia d'aquest immoble a l'actual carrer 

dels Jueus, ens podem preguntar quina part d'aquest hauria estat tornat 

a utilitzar per l'aljama pels volts de l'any 1442? Cal tenir en compte que 

havien passat almenys gairebé dos-cents anys des de la construcció de la 

sinagoga del Mercadal-operativa ja el 1264--i, per tant, de l'abandona

ment de la primera escola com a lloc de culte i reunió. A més, amb el pas 

de gairebé dos centúries, de ben segur que es modificaren les estances de 

l'edifici i dels immobles veins, i qui sap si també la memoria per part de la 

comunitat respecte el lloc exacte on s'havia ubicat.14 

D'altra banda, i tot i que potser es tracti d'una simple casualitat, no 

14. Ens restaria saber també on es reunia la comunitat entre els anys 1420 i 1442. 

Potser, atesa la gran davallada dels membres, en un immoble particular d'algun d'ells. 
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puc deixar de preguntar-me si hi hauria alguna relació entre la important 

propietat que la familia Cocó o una branca d'aquesta possei:a a finals del 

segle XIII al nord de la sinagoga del Mercada!, d'una banda, i el Cal/ d'En 

Cocó de la periferia del puig de l'Era Mala a que feia referencia Mn. Miquel 

en situar el nucli primitiu de l'aljama i el seu primer lloc de reunió i culte, 

de l'altra.15 El fet que la documentació referida a l'antiga sinagoga -la 

venda del 1442, per exemple-la localitzés al puig de l'Era Mala fa que 

no hi hagi cap dubte a l'hora de confondre-la amb la del Mercada!, pero 

cree que futurs treballs hauran d'ajudar a precisar i augmentar les dades 

que avui en tenim. 

3. Els cementiris o fossars 

Pel que fa als cementiris, cal dir en primer lloc que la documentació 

notarial de que disposo en suggereix !'existencia de dos: un de més antic 

al puig de la Milicia, no gaire lluny dels murs de la vila, i un altre de més 

recent, una mica més al nord, a l'indret conegut durant l'epoca moderna 

amb el nom de Fossar dels Jueus. En aquest punt, les següents dades no 

constituirien cap novetat per a la historiografia castellonina de no ser pel 

fet que difereixen en part de les aportades per Mn. Miquel Pujol, qui en el 

seu arride de l'any 2003 ja documentava dos cementiris jueus a la vila com

tal. Així dones, recordem primerament algunes de les conclusions a que 

arriba aquest autor després de la brillant recerca que li va permetre seguir 

la cadena de propietat de la finca on s'ubica el darrer cementiri dels jueus 

castellonins, des de finals de l'edat rnitjana fins a l'actualitat. 

15. Deia Miquel Pujo!: «a la periferia del puig de !'Era Mala, a sud-est de la vila, a 

l'indret conegut per Call d'En Cocó, per haver-hi hagut la casa de la distingida fanúlia 

dels Cocó, s'hi trobava el primitiu call jueu, anomenat encara avui carrer deis Jueus. Allí 

existí una sinagoga. D'aquesta primitiva sinagoga a penes coneixem altra cosa que, havent 

estar alienada, probablement a finals del segle XIII, !'aljama aconsegui recuperar-la vers la 

meitat del XV, i que funciona coma tal fins l'expulsió deis jueus, l'any 1492». Pel que fa 

a la propietat dels Cocó, a banda de les cases de !'actual carrer de la Neu a que ja he fet 

referencia: veure AHG, 414, 17 de novembre de 1284. Guerau Cocó adquiría un immo

ble al nord de la sinagoga i a orient d'una propietat queja possefa (in tua tenedone) (1284). 

AHG, Ca 3, 19 de juny de 1287. Pon<; Gomarell adquiría una casa que limitava a occident 

amb la sinagoga i amb un casa de Guerau Cocó i a nord amb un carrer que es dirigía a la 

casa d'aquest darrer (in callo sive carrario que tendit ad dictum hospicium) (1287). 
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Deixant de banda la parcel · la del cementiri cristia on s'hi enterraren els 

jueus conversos -i que coma conseqüencia de l'antiga confessió d'aquests 

fou anomenat com a Cementiri dels Jueus-, Miquel Pujol ens parlava de 

!'existencia de dos veritables cementiris jueus a Castelló durant el període 

medieval: el més antic a la zona dels Aspres, a la dreta de la carretera que 

avui condueix cap a Sant Joan dels Erms, i l'altre al pla de Rotacas, tot just 

a l'altre costat del també actual rec del Molí, al lloc conegut posteriorment 

com el Fossar dels Jueus. Aquestes foren les conclusions del mossen a 

partir de diverses dades recollides en alguns volums notarials castellonins, 

entre elles les referencies d'un fossar novum i d'un altre d' antichum els anys 

1306 i 1395, respectivament. El primer, el cementiri dels Aspres, hauria 

quedat petit després del creixement experimentat per la comunitat jueva a 

principis del segle XIV, i per aixo l'aljama es veié obligada a adquirir-ne un 

altre, en aquest cas al pla del Rotacas, a l'est del rec que abastia els molins 

fariners comtals, un indret -encara segons Pujol-ben diferenciat de la 

zona dels Aspres. Tot i l'ús del nou cementiri almenys des del 1306, pero, 

l'antic fossar s'hauria utilitzat durant diversos anys, de manera que encara 

el 1395 s'hi feia referencia. 

Tanmateix, d'acord amb nous estudis i documents, cree possible que 

aquests dos cementiris a que feia referencia Miquel Pujol fossin només 

un; un cementiri, és dar, que pels volts de l'any 1331, en motiu de la cons

trucció de la primera obra de l'actual rec del Molí, es va veure partit perla 

meitat per aquesta nova canalització. Realment aquesta és una opció que 

ens pot estranyar, pero d'acord amb la topografia de la zona el nou rec 

difícilment podia prendre cap més direcció. De ser certs aquests fets, ens 

podem imaginar el rebuig de l'aljama i les queixes d'alguns dels seus mem

bres més destacats al comte Pere l. Tradicionalment s'ha remarcat la pro

tecció dels senyors, en aquest cas els comtes, envers els jueus -ateses les 

seves contribucions economiques i operacions creditícies, entre d'altres-, 

pero sabem que el mateix Pere I exigí un enorme donatiu a la comunitat 

castellonina i que fins i tot els penyora robes i d'altres objectes de valor per 

al seu pagament.16 

16. El 24 de desembre de 1332 el saig castelloní Berenguer Cabrer reconeixia rebre 

del dispenser comtal Pere Terrer els 50 sous del salari dels nou saigs que custodiaren 

durant cinc dies alguns dels jueus a la sinagoga (novem sagionibus dicte vil/e qui per quinque dies 
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Altra vegada amb relació a les dades aportades per Mn. Miquel Pujol 

sobre els indrets en els quals situava els dos cementiris -Aspres i Rota

cas-, veiem que en realitat només estaven separats per la primera obra de 

l'actual rec del Molí, duta a terme pels volts del 1331. Per aixo ell mateix no 

trobava cap referencia de la canalització en uns documents que ens parlen 

del cementiri els anys 1308 o 1323, com reflectia en el seu article. L'any 

1497, en canvi, quan ja feia cinc anys que els jueus havien estat obligats 

a convertir-se o bé a emigrar i, per tant, el seu cementiri va perdre tota la 

funcionalitat, documentava parts d'un cementiri jueu a ambdós marges del 

rec: deia que es tractaria del vell cementiri, a l'oest de la sequía, i del nou, 

a l'est. Tanmateix, cree que era un sol fossar que s'havia vist creuat per 

aquesta canalització cap el 1331. 

Ara bé, si els cementiris que identificava Miquel Pujol es tractarien en 

realitat d'un sol cementiri, per que tenim referencies d'un fossar jueu no

vum el 1306? Dones perque la comunitat jueva va disposar d'almenys dos 

cementiris. Pel que fa al nou, podría tractar-se del que l'aljama va habilitar 

pels volts del 1302, presumiblement amb motiu de l'augment dels seus 

membres. Si més no, sabem que el 28 de maig d'aquell any els representats 

de la comunitat es disposaven a adquirir una terra supram domum milicie Tem

pli Castilionis -aixo és, al nord de l'actual barri del Temple-per a aquest 

motiu ifacere sepulturas iudeorum).11 Aquest seria probablement el cementiri 

que l'any 1331 es va veure partit perla meitat i que Pujol identificava com 

a dos, i que gracies a l'article d'aquest hem de situar en una finca a uns 

centenars de metres al nord del pont de la Merce. 

Així dones, ens resta determinar on hauria estat el cementiri jueu ante

rior al de principis del segle XIV (1302) i que, com he dit al comenc;:ament 

del present punt, penso que era situat al puig de la Milicia, no gaire lluny 

et quinque noctibus custodierunt iudeos dicte vil/e in sinagoga eorum tempore quo bona eorumdem ad 

dictus dominus infans [ .. ]): veure AHG, Ca 154, 24 de desembre de 1332. El següent 22 de 

gener, el mateix Terrer pagava al també administrador comtal Guillem Formós els diners 

que aquest havia entregar als corredors, escrivans i d'altres persones que participaren en 

la subhasta d'alguns béns presos als jueus (quos expendí in salariis curritorum qui subastavemnt 

bona mobilia que fuerunt iudeor11m vil/e Castilionis et scriptorum que scripserunt ipsa bona mobilia et 

precia eorumdem et homimtm que ipsa bona apportavemnt ad plateam vil/e Castilionis causa vendendi 

ibidem et in aliis missionibus): veure AHG; Ca 373, 22 de gener de 1333. 

17. AHG, Ca 22, 28 de maig de 1302. 
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dels murs de la vila. En tenim molt poques dades, pero aneó és el que es 
pot deduir de dos documents dels anys 1307 i 1308 que ens assabenten de 

!'existencia de quatre albergs (hospicia) i terres adjacents en aquest indret, 

els quals limitaven amb el cementiri jueu; un cementiri que potser ja no era 

utilitzat després de la construcció del nou fossar el 1302, pero que encara 

existía. En els esmentats documents dels anys 1307 i 1308 no es deia que 

fos l'antic fossar, pero la localització de fins a quatre habitatges tan a prop 

fa difícil pensar que fos el nou cementiri que s'habilita uns centenars de 

metres al nord del nucli urba. De fet, sabem que un dels albergs es troba

va també al costat de les valls de la vi/a, expressió que en la documentació 

castellonina medieval fa referencia a les conduccions o recs més propers a 

les muralles. A més, la mateixa documentació castellonina es refereix amb 

el nom d'alberg (hospicium) a les cases intramurs o bé a les més properes a 

la muralla, mentre que les més apartades solen apareixer amb el nom de 

cortal (cortalum).18 

Ens resta determinaron estarien situades les valls de la vi/a documentades 

i, per tant, el propi cementiri. Qui sap si potser podrien ser a l'actual carrer 

Vall d'Ases, on Albert Compte ens diu que al segle XIV hi havia les valls o 

vall d'Ases.19 D'altra banda, potser es tractaria del rec pel qual a partir del 

1331 hi circularía la primera obra de l'actual rec del Molí. De fet, l'any 1332, 

quan el comte Pere I adquiría una terra al puig de la Milicia amb motiu de 

la construcció d'aquesta sequía, es deia que el seu trac;at coincidía, almenys 

en part, amb unes antigues valls de la vila (val/is vil/e Castilionis, per quos nunc 

transit regus molendinorum).2º 

18. El fossar antichum que Pujol documenta l'any 1395 potser no feia referencia a 

aquest antic cementiri jueu, sinó a la part del nou cementiri (1302) que presumiblement 

havia quedat en desús després de la seva partició en motiu de la construcció del rec del 

molí (1331). 

19. Albert CoMPTE, «La Canónica gironina i la geografia urbana de Castelló d'Empú

ries en la bruxa edat mitjana», Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, núm. 34 (2001), 

p. 119. 

20. AHG, Ca 154, 28 d'agost de 1332. Més concretament, hem documentat la venda 

d'illas domos amb pati que foren de Ramon Sabater, al puig de la Milicia de Castelló, ator

gada pel germa (Berenguer Sabater, habitant de Peralada) i el fill d'aquest (Berenguer) al 

comte d'Empúries. La propietat venuda limita a orient amb el lloc in quo consueverunt esse 

va//i vil/e Castilionis per quos nunc transit regus molendinorum i a migdia amb un carrer. 
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21. El 3 de desembre de 1307 Pere Feliu i la seva dona, Beatriu, cedien al seu fill Be

renguer la meitat d'una terra i un alberg (hospicit) amb era i colomer al puig de la Milicia, 

els quals afrontaven: a orient in vallibus vil/e, al nord in cimiterio iudeorum, a occident amb 

!'era de Ramon Gomarell i al sud amb un carrer: veure AHG, Ca 142, 3 de desembre de 

1307. El 20 d'abril de l'any següent (1308) el dergue Bernat Otger i Joan Ram intercanvi

aven dues propietats al puig de la Milicia. Bernat Otger cedia un dos que limitava: a orient 

in cimiterio iudeorum, a migdia amb el dos de Ramon Gomarell, a occident amb l'alberg 

(hospicio) de Joan Ram i a nord amb l'alberg de Bernat Ram. Joan Ram cedia un dos que 

limitava: a orient in cimiterio iudeorum i amb terra de Bernat Ram, a migdia amb un dos de 

Bernat Ram, a occident amb l'alberg de Bernat Otger i a nord amb dos de Bernat Tiberó. 





L'EMPLA<;AMENT DE LA COMUNITAT JUEVA A 

LA LLUM DE L'URBANISME I L'ARQYEOLOGIA 

ANNA MARIA PUIG GRIESSENBERGER 

Arqueologa 

Amb aquest article, recull de la meva participació a la Jornada d'estudis 

en homenatge a mossen Miquel Pujol, vull expressar el meu respecte a la 

seva figura d'investigador, amb qui compartia un gran interes a l'hora de 

fer recerca sobre la historia de Castelló. D'entrada, cal dir que no sóc espe

cialista en el tema jueu, i que el meu treball al respecte ha estat transversal 

i puntual, ates que s'ha basat en unes excavacions arqueológiques dirigides 

a localitzar restes de la presencia d'aquesta comunitat en el context urba 

baixmedieval de la vila. Val adir que Miquel Pujol sovint m'havia confiar 

les esperances que posava en la recerca arqueológica a Castelló, ja que creía 

en la seva eficacia a l'hora de comprovar el que «deien els documents». 

Dos són els principals articles que varen guiar els treballs d'excavació, el 

de les «Sinagogues medievals de Castelló d'Empúries» i «El fossar dels ju

eus a Castelló d'Empúries», ambdós publicats a la revista Annals de !1nstitut 

d'Estudis Empordanesos, els anys 1991 i 2003, respectivament. Ambdós foren 

de gran utilitat, ates el detall amb el qual l'autor descriu la ubicació d'aques

tes restes, fet que va permetre dirigir-se al lloc d'interes amb major precisió. 

Els treballs foren promoguts i subvencionats per l'Ajuntament de la vila. 



86 ANNA MARIA PUIG GRIESSENBERGER 

Ens estero referint, concretament, a l'excavació que l'any 2006 es va 

portar a terme en el solar contigu a la Basílica de Santa Maria pel costat 

nord, zona en la que els documents estudiats per Miquel Pujol situen el 

cementiri dels jueus conversos, així com a les prospeccions geofísiques 

realitzades per !'empresa Sot Prospecció, l'abril del 2009, per a localitzar el 

cementiri dels jueus i les restes de la primera sinagoga a la població. No 

obstant aixo, farero esment d'altres treballs arqueologics que també han 

incidit, encara que de manera més indirecta, en arees properes al call jueu, 

i han proporcionat informació sobre la topografia urbana dels espais on es 

trobava implantada la comunitat. 

l. L'empla~ament de les sinagogues deis successius calls 

Si ens centrem en el primer dels temes sobre els quals Pujol dirigí la 

seva atenció, el del call jueu i les sinagogues, hem de resumir que la po

blació de Castelló disposava d'un primer i d'un segon call, amb les seves 

respectives sinagogues: «a la periferia del puig de l'Era Mala, a sud-est de 

la vila, a l'indret conegut per Call d'En Cocó ... s'hi trobava el primitiu call 

jueu, anomenat encara avui carrer dels Jueus. Allí existí una sinagoga», 

mentre que el nou call, «que en realitat no era més que una prolongació 

del primitiu, s'estenia a la banda est de l'esmentat puig del Mercada! a l'area 

limitada actualment pel carrer de Sant Pere Baix i el de les Peixateries Ve

lles que convergien a l'antiga plac;:a del Peix. Allí, !'aljama instal·la una altra 

sinagoga» (Pujol, 1991, 58). La precisió del text i els planols que l'acompa

nyen fa que avui ens puguem referir a la primera sinagoga com la del puig 

de l'Era Mala, situada al carrer dels Jueus núm. 3, i a la segona, com la del 

puig del Mercada!, situada al carrer de les Peixateries Velles núm. 4. 

L'esment textual s'ha d'ubicar en el context historie de l'evolució de 

la comunitat jueva a Castelló. Breument, podem dir que tot apunta que 

la sinagoga del primer call ja devia funcionar, segurament, a la primera 

meitat del segle XIII, període durant el qual els jueus de Castelló apareixen 

rebent alguns privilegis comtals. La prosperitat de la comunitat, pero, no 

arriba fins a la segona meitat avanc;:ada d'aquest segle i no disposa d'una 

aljama ben estructurada fins al final del mateix. El creixement més notable 

es produeix a la primera meitat del segle XIV, epoca d'un important incre

ment demografic i economic, que fa que es construeixi la nova sinagoga. 

La decadencia es fara patent a partir de la primera decada del XV, quan la 
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població disminueix notablement, en especial a causa de les conversions 

i, sobretot, per la greu situació económica que pateix. A la segona meitat 

del XV es produeix un lleuger redre<;:ament, tot i que els jueus quedaran 

confinats a l'antic call, on reconstruiran la vella sinagoga i reestructuraran 

!'aljama, fins al decret d'expulsió de 1492. 

Fig. 1: Empla'rament del primer call i sinagoga i direcció de la seva expansió cap 

sud-oest, en el marc de l'urbanisme medieval de la vila de Castelló. 
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Si emmarquem aquesta presencia jueva en el context urba de l'epoca, 

hem de dir que el primer call jueu, datat de la primera meitat segle XIII, 

quedava situat enmig de l'area de creixement existent entre els dos princi

pals nuclis emmurallats que a l'epoca altmedieval conformaven l'urbanis

me de la vila: el del puig Salner, al nord-est, organitzat al voltant del castell 

comtal, i el del puig del Mercada!, al sud-oest, organitzat al voltant de l'es

glésia de Santa Maria (Puig, 1996a, 1996b) (Fig. 1). Si concretem una mica 

més, el primer emplac;:ament jueu quedava a la periferia del puig Salner, al 

sud, molt a prop del portal de Sant Francesc, una de les sortides del recinte 

emmurallat baixmedieval que tot just acabava d'unir en una sola fortifica

ció els esmentats antics centres de poder a la vila, portal des del qual partía 

el camí que menava a Roses resseguint l'estany de Castelló. 

A mesura que la comunitat es consolida i creix, el call s'expansiona cap 

al sud-est, en direcció al lloc on es trobava el castell comtal, gracies a un 

seguir de compravendes i arrendaments. Entorn de l'any 1284 -any del 

primer esment documental conegut (Pujol, 1991, 58)-es construeix la 

nova sinagoga, aproximadament a uns 100 mal sud-oest de !'anterior. La 

situació de vei"natge amb el castell és evident i ben segur que no és for

tuita sinó que s'aprofita de les estretes relacions que la comunitat té amb 

la família comtal. Quan parlem del castell ens estem referint a la primera 

residencia dels comtes d'Empúries a la vila, la qual sembla que es cons

trueix a partir del segle XI per raó del trasllat de la capitalitat emporitana 

d'Empúries a Castelló (Puig, 1996a, 1996b). La relació entre els jueus i els 

comtes es fa palesa en l'interes que el comte Malgaulí posa en les obres de 

reconstrucció i ampliació de la sinagoga, d'acord amb el bisbe de Girona 

Pere de Rocabertí, obres que finalitzen l'any 1323, tal com bé documenta 

Miquel Pujol (Pujol, 1991, 63). 

Avui coneixem la topografia urbana d'aquesta zona del castell gracies 

a les excavacions que es varen fer entre els anys 2002 i 2003 a la plac;:a de 

Jaume I, així com també perla que es va fer el 1999 al carrer Mestre Blanch 

-abans de la Paireria Nova-, ambdues conseqüencia del projecte d'ur

banització de diferents carrers i places del centre historie (Puig et aL, 2004), 

a més de la campanya de l'any 1997 a l'edifici de la Presó Vella (Puig i Tei

xidor, 1997). Aquests treballs ens han permes descobrir que el castell1 es 

1. Les úniques restes que es varen localitzar del castell foren un fragment d'un ample 
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trobava emplac:;:at sobre una plataforma elevada de planta quadrangular, ori

entada en sentit nord-sud, d'una llargada de 57 m per una amplada mitjana 

d'uns 30 m, i una cota d'alc:;:ada sobre el nivell del mar d'uns 13 m, envoltada 

per un fossat, excavat i que aprofitava el desnivell natural del terreny, d'uns 

7 m d'amplada per una alc:;:ada d'uns 3 m (Fig. 2). Cap a ponent, la cota del 

subsol seguia el pendent natural cap al punt més alt del puig del Mercadal, 

que avui són els 15 m de la plac:;:a del Joc de la Pilota, al nord-oest, mentre 

que cap a llevant, on hi havia la sinagoga, el nivell era més baix, amb pen

dent cap a la sortida de la muralla i el rec del Molí, aixo és entorn els 6 m. 

Pocs anys després de la reconstrucció de la sinagoga a l'any 1323, aques

ta topografia urbana quedara totalment desfigurada a conseqüencia de la 

decisió del comte d'Empúries Pere I d'enderrocar el castell i en el seu lloc 

formar la nova plac:;:a del Grao del Blat i el carrer de la Paireria Nova, aixo 

és entre els anys 1336 i 1337,2 i iniciar, l'any 1339, la construcció de la Cúria 

i la Presó (Puig i Teixidor, 1997). L'important vei:natge amb el castell sera 

substit:uit perla nogensmenys important proximitat amb aquest centre del 

poder comtal, en el qual se sumaven tant la funció jurídica, en tant que 

tribunal de justicia, com la penal. Tanmateix, cal tenir en compte la situació 

del mercat dels cereals, que es desenvolupara a la nova plac:;:a del Gra. 3 

Les reformes urbanes comportaran la pared· lació de les noves illes de 

cases immediates a la plac:;:a, seguint uns parametres similars de modulació 

constructiva: es tracta de pare el· les de forma allargada, d' entre 15,5 i 16 

m de llarg per 4,5 i 5 m d'amplada, i uns 80 m2 de superficie. Aquestes di

mensions tant les veiem a les cases del costat oest del carrer de la Paireria 

Nova, coma l'illa de cases entre la plac:;:a de Jaume I i el carrer de la Neu i la 

mur, d'uns 3 m d'amplada, unes altres construccions de menor entitat, una cisterna d'uns 

5 m de diametre i una necrópolis, datada entre la primera meitat del XII i primer quart 

del XIII, la qual no descartem pogués relacionar-se amb la capella del castel!, dedicada a 

Santa Margarida, que apareix en un document del 1314, localitzat per Miquel Pujo!. 

2. La reforma va provocar l'enderroc total del castel! i de les seves velles muralles, així 

com el rebliment dels fossats, tot i que alguns es convertiren en túnels o estances soter

ranies de les noves illes de cases constru'ides a ponent i llevant de la plac;:a. Respecte als 

túnels, se'n va trobar un tram, d'uns 4 m d'amplada, orientat nord-sud, constru'it sobre el 

fossat sud, que és probable que comuniqués amb els que avui encara es conserven i que 

provenen de sota el convent de Sant Agusú, situat al sud-oest de la plac;:a. 

3. Durant l'excavació dels anys 2002-2003 s'hi varen descobrir un total de vint-i-set 

sitges, que servien pera l'emmagatzematge dels cereals (Puig et aL, 2004). 
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Fig. 2: Restitució hipotetica de l'empla~ament del castell comtal i situació de ve"i

natge respecte de la segona sinagoga, la del carrer de les Peixateries. 

Fig. 3: Modificació de l'urbanisme de la zona on es trobava el castell comtal i 

resultat de la configuració de la pla~a del Gra a inici del primer ter~ del segle XIV. 
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sinagoga (Fig. 3). No les trobem a l'illa de cases entre la plac;:a i l'esmentat 

carrer de la Paireria; considerem que aquestes són el resultat d'una reforma 

dins la segona meitat del segle XVII, moment en que s'amortitzen algunes 

sitges del mercat dels cereals, es construeix la porxada de la fa<;:ana est de 

la plac;:a i s'adossen unes cases a la Cúria. Testimoni d'aquestes reformes 

potser és la data de 1678 que es podia llegir en un banc que fins fa poc 

temps hi havia a la plac;:a. 

Lamentablement, els treballs arqueologics no pogueren aproximar-se 

al carrer de les Peixateries Velles, ates que no estava afectat per les obres 

de remodelació urbana, per la qual cosa no disposem de resultats precisos 

més a prop de la sinagoga. Les dades que s'han presentat fins aquí només 

han servit per a descriure l'urbanisme contemporani a aquesta sinagoga, 

edifici del qual sabem que desapareix l'any 1420 (Pujol, 1991, 84). 

L'únic espai que s'ha pogut explorar arqueologicament ha estat el lloc 

on Miquel Pujol situa la primera sinagoga, al puig de l'Era Mala, edifici que 

és objecte de reformes a mitjan segle xrv, quan la comunitat torna a reple
gar-se a l'entorn del primitiu call. Els treballs que s'hi varen fer consistiren 

en una prospecció geofísica mitjanc;:ant georadar, a carrec de l'empresa Sot 

Prospeccions Arqueologiques (Sala i García, 2009b). Es va explorar una superfi

cie d'uns 14 m per 14 m, aproximadament, que coincideix amb el que avui 

és el pati interior d'una casa que dóna al carrer dels Jueus. La lectura que 

se'n va fer va permetre detectar una certa concentració de restes construc

tives en el subsol a la meitat sud del pati, sense poder detallar, mentre que la 

major part de les anomalies detectades corresponien a conduccions i canvis 

de composició del subsol. 

Per acabar amb les restes associades a l'habitat dels jueus, només ens 

quedaría esmentar que en els darrers anys s'han fet nombroses troballes 

de mezuza, localitzades en carreus reaprofitats i col· locats en llocs tant dis

pars com el pont Vell de Castelló, una finestra de la sagristia de la Basílica 

de Santa Maria o en un are a l'interior del convent de Sant Domenec. Es 

tracta de troballes fara de context arqueologic, evidentment, ates que el 

seu emplac;:ament original era el brancal dret de la porta d'entrada de les 

cases jueves. Aquesta dispersió no és deu a altra cosa que a l'important 

reaprofitament de pedres que es produeix de forma habitual a Castelló, 

amb l'ús continuat de runes provinents de construccions anteriors per a 

bastir nous edificis. 
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2. La localització deis cementiris 

Aquest fou un altre dels principals temes de recerca de Miquel Pu

jol sobre la comunitat jueva castellonina. En les seves publicacions es va 

perfilant, a mesura que avarn;a en l'estudi, !'existencia de tres cementiris: 

dos de jueus -l'antic i el nou-i un de jueus conversos. L'evolució de 

l'emplac;ament de les necrópolis jueves queda resumida en la següent refe

rencia: «El fossar del Rotacas o Motar, a través del declivi del talús i el Rec 

dels Molins bladers, amb el viaró que el voreja, esdevenia una contimütat 

de l'antic fossar dels Aspres» (Pujol, 2003, 61). Quant al cementiri dels 

conversos expressa: «En virtut d'aquest dret [ser enterrats en cementiri 

cristia], als jueus conversos, se'ls designa com a cementiri una parcel · la 

de terra adjacent a la part de l'absis que mira al nord [de l'església de Sta. 

Maria], comuna prolongació del cementiri cristia dins l'area de la sagrera» 

(Pujol, 2003, 49). 

Els estudis de Miquel Pujol permeten establir una evolució cronológi

ca dels fossars almenys des del segle XIII fins a la seva alienació i poste

rior venda a conseqüencia dels fets que es deriven del decret d'expulsió del 

1492. En definitiva, un ús continuat per espai d'uns dos-cents anys, que 

passa pel primer emplac;ament, situat fora muralles i a l'oest del rec del Molí, 

i per l'ampliació d'aquest, resultat de l'expansió demografica i económica 

de la comunitat a partir de final del XIII. Segons l'autor, el fossar antic es 

trobava a la zona dels Aspres -associat a altres topónims com el puig de 

la Milicia, més enlla de les possessions del Temple o prop de la creu de les 

Lletanies-i encara es mantenia en ús durant el primer quart del segle XIV 

El fossar nou ampliaria l'antic cap a la zona del Rotacas -també dita Motar 

o Balella-,4 i el primer esment que se'n té és de l'any 1306 (Pujol, 2003, 56-

59). La situació d'ambdós era prou allunyada de la vila, com era perceptiu; 

l'accés es feia sortint del portal de Benesset o dels Jueus, avui al carrer de 

Sant Jordi, des del call, i resseguia el camí paral · lel al rec del Molí un cop 

travessat el pont de la Merce (Pujol, 2003, 74). Si calculem la distancia entre 

el call i el cementiri, el recorregut vindria a ser d'l km. 

Si ens servim dels planols que Miquel Pujol dibuixa sobre l'emplac;a

ment d'ambdós cementiris i els relacionem amb els topografics actuals, 

veiem com l'antic quedava a la franja de terra situada entre el rec del Molí 

4. Topónims que encara perviuen a principi del segle XIX. 
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Fig. 4: Restitució topografica de l'emplac¡:ament dels cementiris jueus sobre un cadastral actual. 

111 
PROSPECCIÓ CEOF(SICA PREVENTIVA 
PERA LOCALTl"ZACIÓ DE RESTES ARQUEOLOCIQUES 
MAS BORDAS (C-.i1e .tE .. --.. A.. E-) 
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Fig. S: Emplac¡:ament de les arees prospectades del cementiri jueu (Sala i García, 2009b) i 

ubicació de la nova hipotetica area d'interes arqueologic ( assenyalada amb cercle ). 
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i el canú que menava a Sant Joan Sescloses, abans d'arribar al pont de Sant 

Joan, i al nord del convent templari (polígon 016, parcel·la 85 del Temple) 

(Fig. 4), edifici que ja existía en aquest lloc des del darrer quart del segle 

XII, constniit a una cota de 22 m s.n.m. El nou cementiri coincidiría amb 

un espai al límit nord dels Horts, franja de terra situada entre el rec del Molí 

i les terres de la Paborderia, un terreny que avui es troba a una cota entorn 

els 4,5 m  s.n.m. (polígon 016, parcel·la 84 dels Horts) (Fig. 4), a uns 600 

m més al nord-oest del convent de Sant Bartomeu, edifici constrtiit a inici 

del segon ter<; del segle XIII. Malgrat la proximitat, cal observar que entre 

ambdós cementiris hi ha una diferencia de nivell d'uns 18 m, a causa del 

talús existent i el pas del rec del Molí. 

Poc abans de l'estudi dels fossars de Miquel Pujol, Pasqual Ribas va 

publicar un mapa de mitjan segle XVIII en el qual apareix el toponim de 

cementiri dels jueus (Ribas, 2000, 62). El planol el relaciona amb un altre 

toponim, el clot dels Ollers, lloc on se suposa que els terrissers de Castelló 

extreien l'argila pels seus tallers, i el situa, aparentment, més a l'est de la 

localització de Pujol, a l'oest de la closa Feliua, avui closa Juliana. 

En base a aquestes dades, l'abril del 2009 es va procedir a prospectar 

la zona on Pujol situava el cementiri nou, treballs portats a terme per la 

mateixa empresa S ot Prospeccions Arqueologiques que havia fet la del pati de la 

sinagoga de l'Era Mala (Sala i García, 2009b). El total de zones prospec

tades sumaven una superficie de 9 .120 m2 (Fig. 5). Malgrat les variacions 

magnetiques i les alteracions detectades, en cap de les zones es va poder 

determinar amb certesa la presencia d'alguna agrupació d'inhumacions. A 

aquests resultats negatius es va haver de sumar la impossibilitat de pros

pectar l'espai on es creu hi havia el primer cementiri ates que no es va ob

tenir l'autorització de la propietat; no obstant aixo, cal suposar que aquest 

cementiri deu estar molt alterat a causa de la urbanització de la zona a la 

fi del segle XX. 

La no localització de restes i una més aprofundida anilisi del terreny, 

porta aquí a proposar una nova hipótesi de localització del cementiri nou. 

Certs elements topografics fan que centrem l'atenció en una petita parce

l·la de forma ovalada, situada just al sud del lloc on plantejava la ubicació 

mossen Pujol, que amida uns 92 m de llargada nord-sud per 37 m de 

llargada est-oest, i que s'aixeca entre 4 i 5 m sobre l'entorn (Fig. 5). Cal ob

servar que aquesta situació aniria més d'acord amb el precepte d'emplac,:ar 
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els cementiris en llocs elevats, prop del cursos d'aigua i ben comunicats per 

camins. Només una excavació permetra confirmar o desmentir aquesta 

hipótesi. 

Quant a la toponímia, és significatiu el nom amb el qual es relaciona el 

cementiri jueu, el pla del Rotacas. Al segle XIII aquest apareix com a Roca

cambiis, potser una deformació de Rocacampiis, i més tard Rotacanibus, «per 

on roden els gossos». Mentre que el primer toponim podria associar-se a 

una penya a tocar dels camps, el segon sembla una malformació del primer 

vers rodacans o rotacans, que s'identifica amb un lloc on volten gossos 

vagabunds o ensalvatgits (Corominas, vol. VI, p. 419), i que bé podria ser 

una manera despectiva de referir-se als jueus. En relació al primer seria 

significatiu també l'altre toponim, el de Motar, en tant que defineix un lloc 

eminent, petit i aillat. Més complex és el de Balella o Befe/a. 

Malgrat tot, hem de lamentar no tenir constancia que en tota aquesta 

zona s'hagin trobat mai ni restes humanes ni de lloses corresponents a 

cobertes de les tombes ni esteles ni lapides funeraries, indicis que haurien 

estat de gran ajuda pera concretar l'emplac;:ament del cementiri. Totes les 

restes que ens han perviscut corresponen a troballes fortuúes, recuperades 

per particulars, localitzades fora de context, fent obres en cases o formant 

part encara ara d'edificis coma material de construcció. Només una d'elles 

ha estat trabada en excavació arqueológica, l'any 2002, pero formava part 

de la coberta d'una claveguera, al sud-est de la plac;:a de la Moneda (Puig 

et al., 2004). En conservem un total de 13, totes elles fetes amb pedra de 

Vilacolum, que han estat datades pels especialistes en un marge de 100 

anys, entre 1313 i 1410.5 Entenem per esteles les pedres que es col·locaven 

clavades verticalment al sol per assenyalar el túmul o fossa on es dipositava 

el difunt, mentre que les lapides són les que es posaven horitzontalment. 

L'altre cementiri que hem d'associar a la comunitat jueva de Castelló, 

ja a la seva fi, és el dels conversos. Malgrat que la conversió al cristianisme 

d'alguns membres ja comenc;:a al darrer quart del segle :xrv, abans, fins i 
tot, dels avalots de Girona del 1391, el primer testimoni documental loca

litzat per Miquel Pujol és de l'any 1419 (Pujol, 2003, 49, nota 2), quan ja 

5. A part de les que conserven particulars de la vila, la resta estan exposades entre el 

Museu de la Cúria i el Museu de la Basílica a Castelló, el Museu de l'Emporda a Figueres 

i el Museu d'História dels Jueus a Girona. 
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s'ha produi:t el bateig massiu del febrer de 1417. Segons l'estudi de Pujol, 

aquest cementiri ocupava una perita parcel·la, de l'amplada de dos merlets 

de la muralla, adjacent a la part de l'absis de l'església de Santa Maria que 

mira al nord, com una prolongació del cementiri cristia, i que hauria restat 

en funcionament fins a principi del segle XVIII. Aquest cementiri rebia 

!'etiqueta despectiva, encara al segle XVII, de «cimiterium judeorum dicte ec

c!esie», en contraposició al cristia (Pujol, 2003, 51 ). 

En el moment de l'empla<;:ament d'aquest cementiri al nord-est de l'es

glésia, a tocar de la muralla del rec del Molí, hem de tenir en compte 

que encara no s'havia constniit la capella barroca de la Puríssima Sang. 

Aquesta capella és una obra que s'inicia l'any 1724, quan ja feia més de 300 

anys que els conversos s'enterraven en aquest lloc. Cal tenir en compte, 

també, que a principi del XV, quan es disposa el cementiri dels conversos, 

ja s'havia finalitzat l'obra del temple gotic, que havia substihiit el romanic 

anterior. L'area posterior de l'església s'havia terraplenat lleugerament, per 

aconseguir una superficie més plana ran de la muralla i sobre el pendent 

que cau cap al rec del Molí, que avui encara és d'un desnivell d'entre 7 i 8 

m d'als:ada. 

El novembre de 2006 es va procedir a excavar el solar, avui parquing, 

que es troba al nord de l'església (Puig i Agustí, 2006, 2008). A tocar de 

la capella de la Sang varen apareixer les restes d'un cementiri, amb fosses 

individuals, ben orientades en sentit est-oest, que cabria un nivell de fosses 

anteriors, molt alterades i amb escasses restes humanes connexes. Aquesta 

troballa ens va portar a revisar la cronologia de l'evolució dels cementiris 

parroquials al llarg del segle XI fins el 1816, any del trasllat del cementiri al 

puig de la Cavalleria. El nivell inferior, el més alterat, es va relacionar amb 

el cementiri del temple gotic, que segurament ja des de la fi del XIII havia 

ocupat, successivament, l'espai al voltant de la cap<;:alera, tant al nord com 

al sud. El nivell superior, en canvi, es va relacionar amb el cementiri que 

l'any 1636 s'havia traslladat al nord de l'església. Respecte a aquest cemen

tiri és interessant l'anotació conservada en un dels llibres parroquials, a la 

qual s'han referit diversos autors, que diu que aquesta necrópolis ocupava 

«un tros de sementiri deis Jueus detras de la Iglésia de la part de Tremontana, confron

tant ab la muralla de la part de sol axent y de Tremontana ab lo cortó de la Vila» 
(Ribas, 2001, 37). Cal destacar aquestes paraules: el cementiri cristia havia 

pres una part del dels jueus conversos. 
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No podrem saber del cert si les restes del primer nivell excavat poden 

correspondre al cementiri dels conversos, ja que ni la tipologia de les tom

bes ni la cronologia són elements suficients per a diferenciar-les de les 

cristianes. No obstant aixo, ho creiem probable. Hem d'entendre que el 

cementiri del conversos, iniciat a principi del segle XV, degué desplac;:ar el 

cementiri cristia cap al sud i que amb els poc més de 200 anys que passaren 

fins al trasllat d'aquest al nord, l'any 1636, ben segur que el dels conversos 

es degué anar estenent, progressivament, per una superficie superior als 

dos merlets de la muralla inicials, tant cap al nord com cap a l'oest. Amb 

el trasllat esmentat i, finalment, les obres de la capella de la Sang, al segon 

quart del segle XVIII, el cementiri hauria quedat del tot desmantellat. 
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LES SINAGOGUES DE GIRONA, BESALÚ 

I CASTELLÓ DES D'UNA PERSPECTIVA 

ARQUEOLÓGICA 

MARíAJOSÉ LLOVERAS CHAVERO 

Introducció 

Les restes arqueologiques atribuibles a la comunitat jueva medieval 

són realment escasses al nostre territori. Tot i així, les empremtes del 

passat han quedat reflectides en els murs i en l'entramat dels carrers de 

les ciutats. 

El proposit d'aquest arride és agosarat, donat que l'única de les sina

gogues excavades de les comarques gironines fins als nostres dies és la de 

Besalú; les sinagogues de Girona i Castelló d'Empúries, objecte d'aquesta 

comparativa, encara no han estat subjectes a cap intervenció arqueológica 

de forma directa.1 

A partir de les restes conservades del complex sinagoga! de Besalú, 

format per l'estructuració interna de l'edifici i del seu entorn, s'ha intentat 

1. Recentment s'ha realitzat un seguir d'intervencions arqueológiques a l'edifici del 

Museu d'História deis Jueus que, si bé sembla que no han donat amb les restes concretes 

de la sinagoga de mitjan segle XV, si que han permes delimitar els edificis del seu entorn. 



102 MARÍA JosÉ LwvERAS CHAVERO 

identificar alguna similitud entre les possibles restes que ens queden dels 

conjunts sinagogals de Girona i Castelló d'Empúries. 

La construcció d'un complex sinagoga! sovint es veu condicionada per 

diversos aspectes com la topografia del terreny, la trama urbana, !'existen

cia d'edificis precedents, la proximitat d'un corrent d'aigua, sense oblidar 

les diverses normatives que condicionaven les seves dimensions o la seva 

espectaculan'tat i sobretot, la situació sociopolítica del moment de construc

ció  o reforma (Riera, 2006). Malauradament en aquest article es tractaran 

molt de puntetes aquests aspectes. Es limitara a situar les sinagogues dins 

l'entramat urba -de sobres conegudes i publicades per diversos autors-i 

buscar-hi semblances. 

Ubicació de les sinagogues 

La identificació física dels edificis sinagogals no és una tasca facil. La 

mateixa dinamica evolutiva de les ciutats han contribu'it a la seva desapa

rició parcial o total. Gracies a l'abundant documentació procedent dels 

arxius, les sinagogues de Girona2 i de Castelló d'Empúries3 semblen estar 

ben ubicades, el problema s'agreuja a l'hora de traslladar la seva situació 

sobre el terreny. 

A Besalú, la descoberta d'un bany ritual de purificació, o micvé, l'any 

1963 (Oliva, 1969), ja feia preveure la presencia d'un edifici a la seva part 

superior.4 Aquest fet va propiciar que, entre els anys 2002 i 2006, l'Ajun

tament signés un conveni de col·laboració ambla Universitat de Girona 

per tal de realitzar un conjunt d'intervencions arqueologiques a l'entorn 

2. Els investigadors que han treballat sobre la ubicació de les sinagogues coincideixen 

i accepten !'existencia de tres sinagogues a Girona, successives en el temps i en espais 

diferenciats, tot i que durant unes decades del segle XIV hi hauria la possibilitat de la 

simultaneúat de dues d'elles (PLANAS 2008, 143). En aquest article només es fara re

ferencia a les sinagogues del segle XII i XIV, que són les dues millar documentades. La 

seva reintegració dins l'entramat urba es deu en gran part als treballs realitzats pel Grup 

de Recerca d'História Urbana de Girona (CANAL et al, 2006, 20-24). 

3. Miguel Pujo! i Canelles en el cas de Castelló d'Empúries. 

4. Abans de les excavacions iniciades al 2002, no es coneixia com podría ser l'estruc

turació de l'edifici. Es tenia coneixement de !'existencia d'un edifici per la presencia de 

restes que havien estat ja documentades per Narcís SOLER i Pere FREIXES (1978) anys 

després de la descoberta del micvé. 
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del micvé. La presencia d'aquest element unida a l'abundant documenta

ció d'arxiu i a les estructures conservades han ajudat a identificar, sense 

cap dubte, les restes de l'únic exemple de complex sinagoga! medieval 

-constitui:t per pati, sala d'oració, micvé i estances adjacents-(Lloveras, 

2009). 

El pas del temps, els enfrontaments bel· lics i els diversos fenomens 

meteorologics han provocat que a Besalú algunes estances del complex 

sinagoga! hagin desaparegut. L'absencia d'evidencies arqueologiques feia 

difícil poder interpretar alguns dels espais, de manera que alla on no es po

dia arribar a veure físicament les pedres, es complementaven les dades amb 

la documentació d'arxiu5 i alguns paral·lels.6 Així s'ha aconseguit obtenir 

una proposta interpretativa sobre la distribució del complex sinagoga! de 

la vila. Aquest és el mateix recurs que s'ha utilitzat en aquesta comparativa, 

ja que les restes dels edificis sinagogals de Girona i Castelló d'Empúries 

ara com ara romanen amagades a la vista dels investigadors. 

Les sinagogues, o més ben dit els complexos sinagogals, no es poden 

tractar de forma afilada i cal analitzar de forma paral · lela l' evo lució dels 

edificis i el seu entorn urbanístic. L'estudi dels documents abans de la 

construcció d'una sinagoga i dels que recullen la seva venda o el seu aban

donament, sovint ens aporta més informació que la directament relaci

onada amb la seva utilització. L'excepció serien els documents que fan 

referencies a ampliacions o modificacions com és el cas de Castelló d'Em-

5. En el cas de Besalú de forma paraHela als treballs arqueológics fou necessaria la 

consulta a diverses insritucions, com per exemple a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, a 

l'Arxiu Municipal de Besalú, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó o  a l'Arxiu de la Diputació 

de Girona. També han estat fonamentals un seguit de publicacions relacionades amb la 

comunitat jueva de Besalú com són els arrides del pare Nolasco del MOLAR, que fou 

el pioner a publicar sobre la documentació referent als jueus de Besalú a la revista Misión 
d'Olot (1965); Concha MUNUERA (1968) amb un arride publicat a la revista S efarad, 

que ha estat de gran ajuda per acabar de confirmar algunes hipótesis a l'entorn de les 

restes de la sinagoga; i, coma obra fonamental, la tesi doctoral de Manuel GRAU MON

SERRAT (1997), defensada a la Universitat de Barcelona l'any 1975, en la qua! va realit

zar un treball impressionant de buidatge dels documents conservats a l'Arxiu Comarcal 

d'Olot sobre la comunitat jueva de Besalú. 

6. Un dels paral·lels que més s'apropen a l'exemple de Besalú es troba fara de la 

Península. Cal desplac;ar-se fins a Montpeller on hi ha un rnicvé de caracterísriques sem

blants al de Besalú ion darrerament s'estan realitzant treballs arqueológics. 
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púries, on les descripcions aporten abundants informacions que desvelen 

aspectes relacionats amb l'estructuració interna de l'edifici (Pujol, 1991, 

60). 

En la comparativa, unit al problema de la manca de restes arqueologi

ques, s'hi afegeix el fet que les sinagogues a comparar no tenen la mateixa 

data de construcció. La presencia jueva a Besalú es propasa des del segle 

IX, pero no sera fins al 1264 que Jaume I concedeix l'autorització de cons

trucció de la sinagoga. I  a diferencia dels documents conservats a Caste

lló d'Empúries, on recullen diverses reformes i ampliacions del recinte, a 

Besalú no s'han trobat aquests documents i arqueologicament tampoc no 

semblen haver tingut lloc reformes en l'edifici sinagoga! fins despres del 

seu abandonament el 1446. A Girona se suposa que el moment inicial de 

l'establiment de la comunitat jueva a la ciutat data de finals del segle IX 

tot i que els textos que es refereixen a la sinagoga remunten al segle XIII. 

Segons Silvia Planas (2008, 130-142), aquesta segona sinagoga de Girona 

seria construida a mitjan segle XII. 

La tercera sinagoga erigida on en l'actualitat se situa el Museu d'Histo

ria dels Jueus es va obrir al voltant de 1434, a causa del tancament de l'altra 

sinagoga de Girona (Planas, 2008, 145). I va estar en funcionament fins al 

moment de l'expulsió. 

A Castelló d'Empúries es documenten dues sinagogues, una al puig 

de l'Era Mala i l'altra al puig del Mercada!. En el cas de la sinagoga del 

puig de l'Era Mala, desconeixem el moment de la seva construcció, pero 

sabem per la documentació que al darrer quart del segle XIII es va alienar 

i es va tornar a recuperar per a la comunitat el 1442, quan es va produir el 

tancament de la sinagoga situada a Peixateries Velles, i es va conservar fins 

a la desaparició de la comunitat. Pel que fa a la sinagoga de les Peixateries 

Velles ja al primer quart del segle XIV s'autoritzava la seva restauració i 

ampliació (Pujol, 1991, 60). 

Situació i evolució histórica 

Les sinagogues, segons recull Jaume Riera, s'ubicaven en un sector de la 

població tocant a la muralla, arran d'una de les portes de la vila (Riera, 2006, 

188) i a prop del riu, d'una font o en llocs amb possibilitats de tenir aigües 

subterranies. Era necessaria la continua circulació d'aigua per realitzar el 

ritual de purificació. En el cas de Besalú tenien el Fluvia, mentre que a Cas-
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telló d'Empúries a prop de la sinagoga vella hi havia el rec dels molins i en 

el cas de la sinagoga nova, possiblement aigües subterranies, i a Girona, la 

propia distribució en terrasses i la construcció de diposits i pous confirmen 

aquesta premissa. 

En relació a la proximitat de la muralla, a Besalú l'edifici esta adossat a 

un primer recinte emmurallat; i possiblement després de la construcció de 

la sinagoga, aquesta va ser encerclada per una altra muralla. A Girona la 

segona sinagoga es troba sobre la muralla de Ballesteries i el micvé sembla 

que quedaría fora, com passava inicialment a Besalú. A Castelló d'Em

púries, es documenta una primera sinagoga, que anomenarem sinagoga 

vella. Estava situada al puig de l'Era Mala, a prop de la suposada muralla i 

d'un portal, segons algunes informacions i suposicions locals -teoría que 

s'hauria de confirmar en aquest cas mitjanc;:ant intervencions arqueologi

ques-. Només n'hi ha dues que semblen no seguir aquestes indicacions: la 

sinagoga del segle XV de Girona, situada a llevant del carrer de la Forc;:a, i 

la sinagoga de les Peixateries Velles de Castelló d'Empúries, situada en el 

vessant nord-est del puig del Mercada! en un antic solar de l'antic castell 

dels comtes.7 

La sinagoga de Besalú es construeix sobre un edifici preexistent i a redós 

de la muralla; la orientació de l'edifici esta lleugerament esbiaixada, condici

onada per !'existencia de la muralla del segle XII.8 Aquest primer punt ens 

demostra que, tot i que sovint el primer que se'ns diu és que les sinagogues 

han d'estar orientades a l'est i complir unes determinades normes, a la prac

tica no és així. A la realitat es feia com bonament es podia, com bé recull 

Jaume Riera (2006). 

La sinagoga situada al carrer de la Forc;:a núm. 21 de Girona es trobava 

a tocar d'una placeta anomenada de Sant Llorenc;: que va ser modificada 

ambla construcció de les escales de la Pera. L'edifici estaría possiblement 

condicionat pels desnivells, que sovint se solucionaven amb una construc

ció amb terrasses. Hi ha altres exemples documentats de banys adossats a 

7. Veure els treballs de Josep Maria Gironella i d'Anna Maria Puig dins d'aquest volum. 

8. Aquesta desviació ens ha obligat a fer un esfor<; considerable per poder quadrar les 

afrontacions recollides als documents dins l'espai físic actual. A la documentació escrita, 

la referencia de nord era el carrer del Pont i el sud la muralla, lleugerament desviada de 

la orientació actual. 
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muralles, siguin o no banys rituals.9 Sembla que no és el cas de les sinago

gues de Castelló d'Empúries. 

Carrers i pla~a 

L'entorn urba d'aquests edificis presenta algunes similituds entre les 

tres localitats. En els tres casos hi ha diversos carrers que desemboquen a 

l'edifici sinagoga!. A Besalú la ubicació del complex sinagoga! se situa en 

una vessant d'un turó dins el nucli urba, en una posició centrica i propera 

a un lloc de pas com és el carrer del Pont i a tocar del portal del Fluvia. 

Com s'ha esmentat abans, la plac;a dels Jueus se situa en un vessant del turó 

i per tal de salvar-ne el desnivell, ja abans de la construcció de la sinagoga 

-segona meitat del segle XIII-, s'havia realitzat una concepció de l'espai 

de la plac;a i el seu entorn. 

En els exemples de Besalú i Castelló d'Empúries s'ha pogut constatar -

físicament en el primer i documentalment en el cas de la sinagoga nova en 

el segon-que l'accés principal al complex sinagoga! es realitzava normal

ment per una plac;a -a Castelló, la plac;a dels Peixos-. En canvi a Girona 

no sembla produir-se aquest fet. 

A Besalú, per salvar el desnivell existent i connectar el carrer del Pont amb 

el camí que vorejava la muralla, a tocar del riu Fluvia es va distribuir l'espai en 

tres terrasses. Al camí, s'hi accedia a través d'un portal que, en el moment de 

tancament del call el 1415, era l'única porta utilitzada perla comunitat jueva. El 

portal apareix a la documentació com portal dels Jueus fins i tot despres que 

el 1446 la reina Maria cedís als jurats de la ciutat l' edifici de la sinagoga per a ús 

públic -presó, arxius ... -.1º Per tant, el 1492, l' edicte d' expulsió dels reis católics, 
a Besalú, no sembla que signifiqués un daltabaix com a d'altres poblacions, 

donat que feia gairebé cinquanta anys que ja no existía comunitat a la vila. 

Els documents de compravenda dels edificis adjacents a aquests com

plexos ens fan notar que sovint al terreny entre una casa de l'entorn i la 

9. No ens ha d'estranyar la situació d'uns banys en un lloc tan a prop de la muralla. 

A Barcelona apareixen uns banys públics constrwts per Abraham Bonastruc l'any 1160, 

«colgats de la muralla i dels baluards» (SAURA, 1995, 301). 

10. 1446, novembre, 7, ACA, Cancelleria, Reg. 3144, fol. 84r-85v (Riera, 2006, pera 

l'establiment de la reina); 1447, desembre 30, ACO, Notarials, Besalú, reg. 375 s. f. (docu

ment cedit per Joel Colomer). 
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sinagoga hi ha un patio un verger. A Besalú la sinagoga esta envoltada de 

patis, igual que a Castelló, on la sinagoga nova té uns patis comprats a l'al

jama. A Girona la sinagoga de ponent de la Forc;:a afrontava amb la muralla 

antiga, vora el carrer Ballesteries, i amb un pati (Canal et al., 2006, 26). 

En el cas de Besalú, l'accés a la plac;:a dels Jueus on s'ubica l'edifici de la 

sinagoga es realitza a través de dos carrers: el carrer que anava al portal dels ju

eus i el carrer que anava a les escales dels jueus. Un tercer carrer, el més proper 

al Pont Vell, era utilitzat perles dones per accedir a la sinagoga, en l'actualitat 

connecta amb el passeig fluvial.11 Tot i que sembli anecdotic a les tres localitats 

trobem que hi ha un carreró oposat a l'entrada principal que connecta amb al

guna estanc;:a de la sinagoga -passa a les dues sinagogues de Girona i a les dues 

de Castelló-. A Castelló d'Empúries, les recents remodelacions realitzades a 

l'Hostal de la Moneda, situat a la part posterior de la possible sinagoga, han 

dei:xat al descobert d'un passadís cobert. Antigament sembla que aquest pas

sadís connectava amb part d'un carrer lateral situat a tramuntada del complex 

sinagogal. Aquest passadís cobert seria part del carrer esmentat als documents, 

oposat a l'entrada principal. La sinagoga de ponent de la Forc;:a de Girona 

estaria delimitada pel nord i pel sud per carrerons que, des de la muralla, trans

corrien en direcció est fins al carrer de la Forc;:a (Canal et al., 2006, 26). El carrer 

situat al nord és descrit encara el 1527 com un carreró cobert amb voltes i 

sense sortida (Batlle, 1959, 317). El de migdia era també cobert i encara fun

cionava el 1593. Alguns autors documenten que en els murs d'aquest darrer 

carrer encara es conserven tapiades algunes finestres medievals. La sinagoga 

no arribava al carrer de la Forc;:a, aleshores el carrer Majar del Call, perque 

entremig hi havia una filera de cases. Igual que a Besalú, l'accés a l'edifici de la 

sinagoga s'habilitava a través d'aquests carrerons que hi conduien. En el cas de 

la tercera sinagoga la documentació conservada recull que a migdia de la sina

goga s'obria un carrer orientat d'est a oest i que, actualment tancat i privatitzat, 

s'ha mantingut fossilitzat en el carreró d'Hernández.12 

El complexos sinagogals estaven conformats per uns elements comuns 

11. A l'edat mitjana no es constata la connexió entre el carrer i el riu, que sembla haver 

estat realitzada en epoca moderna. 

12. Els resultats d'aquesta intervenció encara estan en estudi, voldria agrair a la Silvia 

Planas i a l'equip d'arqueólegs de la Universitat de Girona la informació facilitada per 

poder completar aquest article. Actualment aquesta zona interior ha estat integrada en les 

noves sales expositives del Museu d'História deis Jueus. 
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que apareixen sovint en els documents i gracies a l'exemple de Besalú 

alguns els podem comprovar en la vessant arqueológica: elements com el 

pati, la sala d'oració, la galería de les dones, el micvé o les cambres adja

cents. A Girona i Castelló d'Empúries els documents recullen aquests es

pais. Jaume Riera propasa que les dimensions de les sinagogues medievals 

catalanes oscil · laven entre els deu i quinze metres de longitud i una am

plada propera als vuit metres i que mai podien sobrepassar les alc;ades de 

les esglésies cristianes (Riera, 2006, 189-193). Ambla descoberta de noves 

sinagogues ens hem adonat que algunes no s'ajusten a les mesures restric

tives. En relació a les dimensions de Besalú, comprovem que sobrepassa, i 

de molt, les restriccions de monumentalitat. En l'actualitat l'edifici és més 

petit que en el moment de construcció inicial, ja que només es conserven 

17 m de llargada per entre 8 i 8,5 m d'amplada. Cal tenir en compte que 

hi ha parts que han desaparegut i algunes que han estat integrades a les 

construccions de l'entorn, com són els metres que queden sota el porticat 

del veí situat a la banda nord-oest; o la desaparició total de les restes de 

la possible escola al primer pis, les quals cobririen el vestidor del micvé i 

suposarien uns tres o quatre metres més d'amplada. Fent una aproximació 

a les mesures de les sinagogues estudiades, la de Besalú tindria 22 m en 

total i una amplada de 9,5 m -incloent els metres desapareguts-. La sego

na sinagoga de Girona ocupava un solar de planta rectangular més aviat 

modest: uns 1 O, 7 m pel costat nord sud i uns 17 m de llargada (Sagrera i 

Sureda, 2011, 52); en el cas de la tercera, així comen els dos exemples de 

Castelló d'Empúries, no en tenim prou elements com per poder-ne deter

minar les mides. 

La fa~ana 

La fac;ana de l'edifici sinagoga! de Besalú conserva en l'actualitat una 

llargada d'uns 17 m -tot i que caldria afegir els metres que es troben sota 

la propietat situada a nord i la part que s'ha perdut per la banda del riu-i 

una amplada de 80 cm. Era format per códols de riu i no tenia presencia 

de restes de morter cale;, per tant era obra vista. En tot aquest tram de mur 

només hi havia una sola porta d'accés a l'edifici, que va ser tapiada al segle 

XVI.13 

13. En el tram sud, a tocar del riu, es van identificar les restes d'un accés tapiat. Cor-
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A Castelló, en el cas de la sinagoga vella, no es pot comprovar ni ar

queológicament ni documentalment. Actualment trobem una placa amb 

la indicació sinagoga davant la porta de la Casa Sanllehí que té entrada pel 

carrer Sant Francesc. Pel que es despren de la documentació, sembla que 

aquesta sinagoga va ser utilitzada per la comunitat jueva medieval en dos 

moments cronológics separats. 

En un solar del sector proper a la ubicació propasada per mossen Mi

quel Pujol es van realitzar intervencions amb radars per poder determinar 

!'existencia de restes sense resultats gaire precisos.14 El parament dels murs 

de l'edifici que es conserva dempeus és del segle XVIII (Reyes, 1999). 

Coneixem !'existencia d'un passadís -actualment és un pas soterrani

que té sortida sota el carrer dels Jueus fins a un hort situat a llevant i que 

per la banda de ponent acaba en un cul de sac. Tot i que cal un estudi 

aprofundit d'aquest passadís no es pot descartar que es tracti d'un carrer 

fossilitzat. Si aixó fos ai:xí seria més facil poder acotar la ubicació de la sina

goga. Sense una intervenció arqueológica aixó és només una suposició. En 

una inspecció visual es va observar que part de l'immoble, sobretot la si

tuada a la banda nord-est -cantonada del carrer Sant Francesc amb carrer 

dels Jueus-té uns soterranis, fins ara desconeguts, als quals aparentment 

no s'hi pot accedir. Unes escales, que ara són part d'un galliner, estarien 

possiblement relacionades amb aquests espais soterrats. Tots aquests ele

ments no han estat analitzats amb profunditat, per tant és difícil poder-ne 

determinar la cronologia; i malgrat que faciliten l'estudi i la comprensió 

de l'articulació urbanística de l'entorn, només ens ajuden a delimitar la 

sinagoga, ja que no estarien directament sobre les seves restes. Intentant 

col· locar la sinagoga utilitzant les afrontacions documentals, sembla que 

l'edifici estaria situat al costat oposat de les indicacions actuals, amb entra

da per l'actual carrer dels Jueus. 

En el cas de la sinagoga nova, els documents recullen que era molt os

tentosa, en contra del que demostra Besalú on el tipus de parament de la 

fac,:ana és molt modest. La pobresa de materials exterior de Besalú contra-

respondria a un possible passeig de ronda de la muralla que estaría en ús abans de l'auto

rització de construcció de la sinagoga (1264). Una vegada es construeix l'edifici, aquest 

accés passa a formar part del pati. 

14. Veure el treball d'Anna Maria Puig. 
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restava amb els carreus cairats de travertí que es van utilitzat a !'interior de 

la sinagoga; per tant, potser els documents no van del tot desencaminats. 

Només un estudi dels paraments ens podria donar algunes claus. Donat 

que la documentació ens diu que la porta d'entrada de la sinagoga de les 

Peixateries Velles de Castelló estava a una playa, fa pensar que la fayana 

no podia ser ostentosa a la vista de tothom i que l'aparenya exterior d'un 

edifici sinagoga! no destacaria de la resta d'edificis del seu entorn. L'edifici 

que avui es pot observar té una aparenya del segle XVII-XVIII i presenta 

moltes reformes. La documentació referent a aquesta sinagoga és molt 

abundant, sobretot la relacionada amb les reformes realitzades a l'edifici 

mitjanyant l'ampliació i adquisició dels immobles vei:ns (Pujol, 1991, 60). 

Des d'inicis del segle XIV els jueus es troben instal · lats en un edifici 

que originalment necessitava ser reformat. Gracies a les reformes realit

zades a l'immoble i la compravenda dels habitatges vei:ns ens podem fer 

una idea aproximada de la seva complexitat estructural. La distribució in

terior de l'immoble ens la facilitara la informació extreta dels documents 

de compravenda o dels llegats testamentaris dels seients de la sinagoga. 

El 1415 una inspecció papal la fa tancar al· ludint que és excessivament 

ostentosa, fet que obliga la comunitat a recuperar la primera sinagoga, la 

del puig de l'Era Mala, que es trobava en mans privades. 

Malauradament de l'immoble de les Peixateries Velles no hi ha estudis 

realitzats. Només algunes fotografies mostren part del seu interior per tant, 

arqueologicament, tot i l'aparent potencial no es poden aportar noves dades. 

Lapida commemorativa 

Un element que ens indicaria sense cap mena de dubte que un edifici 

era la sinagoga seria la presencia de la inscripció commemorativa de la seva 

inauguració. En el cas de Girona, se'n va localitzar una que podria perta

nyer a la segona sinagoga -tot i que presenta dubtes en la lectura de la data 

i es tracta d'una troballa descontextualitzada-. Seria un fet excepcional 

trobar-ne una en una excavació. A Besalú, malauradament no va sortir cap 

mostra epigrafica. 

Elements característics 

Pel que fa a la distribució interna d'aquests edificis, caldra recórrer una 
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vegada més a l'exemple de Besalú, on la distribució del complex es faria en 

tres nivells. Al soterrani encara avui es conserva el micvé i, a la banda de 

llevant, es trobaria un possible vestidor, del qual sembla que no en queda 

cap resta.15 En una planta baixa, a la qual s'accediria des de la pla<;a situada 

a ponent de l'edifici, hi hauria el pati, la sala d'oració i l'escola. En un ter

cer nivell situat a l'al<;ada d'un primer pis, a la banda de llevant dins la sala 

d'oració, en un pis elevat hi hauria la galería de les dones, situada sobre 

l'escala que condueix al micvé. De la distribució de la segona sinagoga de 

Girona es coneix perla documentació que el pati s'obria a ponent, ambla 

muralla coma límit occidental, i la sala d'oració restava a llevant (Sagrera i 

Sureda, 2011, 52). El pati presentaría un parell de pous i uns banys (Calza

da, 1988, 256), i el micvé sembla que es trobaria a una cota inferior a l'altra 

banda de la muralla de Ballesteries (Canal, 2006, 29). A Castelló no hi ha 

cap referencia directa a uns banys o quelcom similar (Pujol, 1991, 31). 

Porta principal 

En relació a les portes, l'única que s'ha conservat in situ són les restes 

de la part inferior de la sinagoga de Besalú. L'únic exemple de porta com

pleta és l'anomenada porta de Forne/Is, que tradicionalment s'ha associat a la 

segona sinagoga de Girona, pero en aquest cas també es va trabar descon

textualitzada (Fig. 1). 

A Besalú, l'accés principal al complex es realitzava mitjan<;at una porta 

situada a la banda de ponent de l'edifici, davant la pla<;a. La porta principal 

presentava una obertura de 1,5 m de llum i una amplada de 60 cm. Aquesta 

porta va ser tapiada al segle XVI, quan l' edifici era de diversos propietaris 

(Molar, 1965). En eliminar el paredat, va apareixer una de les pollegueres 

(Fig. 2, 1B). La presencia d'aquests elements ens indica que realment hi 

havia un accés amb porta i, per tant, es pot descartar que es tractés d'un 

espai lliure de pas. En l'exemple de la tercera sinagoga de Girona, es dóna 

el cas que a la fa<;ana de tramuntana del carrer Hernández, abans esmentat, 

encara es conserva una porta del segle XIV, amb brancals i dovelles de pe

dra, actualrnent tapiada amb pedra i morter. Recentment s'ha realitzat una 

15. Cal tenir en compte que el pati privat de la propietat vei"na no ha estat objecte 

d'excavacions. Una futura intervenció arqueológica podría confirmar o desmentir aques

tes hipótesis. 
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intervenció a !'interior de l'immoble que ha permes localitzar els brancals 

de la banda interior. Alguns autors havien proposat que es podría tractar 

d'una porta de la sinagoga pero, gracies a les darreres intervencions arque

ologiques realitzades al pati, s'ha pogut descartar aquesta hipótesi. 

Fig. 1: Vista exterior de la porta de Fornells (Ajuntament de Fornells de 

la Selva). [Fotografia: M. José Llaveras] 
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Pati 

A Besalú, una vegada s'entrava des de la plas:a a l'edifici, hi havia un 

espai que feia les funcions de distribui:dor cap a les diverses estances que 

formaven el complex sinagoga!. El pati limitava a l'est amb l'entrada a una 

habitació, possiblement una sala destinada a l'ensenyament; a ponent amb 

un llarg banc; a sud ambla muralla i a nord amb el mur de la sala d'ora

ció. Era un recinte sense cap tipus de cobertura d'11 m de llarg per 8,5 m 

d'ample, en el qual no hi hauria porticats, com sí sembla que tindria la si

nagoga nova de Castelló d'Empúries. El pati es trobava a una cota inferior, 

aproximadament uns 70 cm, respecte al nivell del carrer. I pels encaixos 

conservats a la paret de separació del pati de la sala d'oració s'ha pogut 

determinar que es tractava de tres esglaons. No es pot saber quin ti pus de 

material es va utilitzar per construir-los, possiblement liases de travertí que 

van ser manllevades quan es va tapiar la porta al segle XVI. 

A la banda sud del pati es van trabar les restes d'un banc, adossat al mur 

de fas:ana, d'una llargada conservada de 8 m, una amplada de 40 cm i una al

s:ada d'uns 50 cm. Del banc, només en quedaven dues filades sobreposades 

de carreus de pedra de travertí i alguns petits elements de pedra col· locats 

de manera vertical on anirien sobreposades les liases que servirien per seure. 

Aquests elements foren suficients per realitzar la restitució que avui es traba 

a la sinagoga de Besalú. Durant les excavacions es van trabar, encaixades en 

el mur de la fas:ana, unes pilastres de travertí, identiques a les situades al mur 

oposat, que es va trabar l'any 1977 sobre la volta del micvé. La seva funció 

era simplement ornamental per mantenir la simetría a cada banda del pati. 

En el cas de Girona, el pati de la segona sinagoga sembla que era l'am

bit més espaiós de tot el complex sinagogal i contenía un pou, possible

ment dos. A Besalú no s'ha trobat cap resta de pila d'ablucions o pou, cosa 

que no vol dir que no hi fos en origen, sinó que no es va conservar a causa 

de les modificacions posteriors.16 L'únic element que es podría posar en 

dubte si es tracta o no d'una font seria un estructura peculiar localitzada al 

pati. És una mena de canal, sense cap tipus de morter que lligués les seves 

pedres. L'única explicació és que es tracti d'una mena de recollidor de les 

16. La construcció de diversos dipósits de pedra en el segle XVI va malmetre bona 

part del paviment del pati, així com les obres realitzades als anys vuitanta per construit el 

mirador sobre els banys. 
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Segona meitat del segle XIII al XVI. ¡,_ ___ ,- • 

Fig. 2. A la part superior, planta de la sinagoga medieval de Besalú  i el seu 

entorn. IA. Les restes de la porta en el moment de realitzar les excavacions 

arqueologiques. IB. Vista de la porta durant els treballs d' adequació de les restes. 

[Planimetria: Jordi Sagrera. Fotografies: M. José Llaveras] 
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aigües de pluja cap al micvé -situat justament a sota-, tant de la superficie 

del pati com possiblement també de les teulades ve:ines. No s'ha trobat cap 

paral-lel a aquest tipus de construcció. No seria un fet excepcional jaque 

a Castelló d'Empúries les canalitzacions estaven connectades per confluir 

al pati (Pujol, 1991, 62). També en el cas de la utilització provisional com 

a micvé dels banys arabs de Girona, utilitzats de forma excepcional per la 

comunitat, es descriu com s'utilitzava l'aigua de pluja provinent dels teulats 

ve:ins per omplir la piscina (Feliu, 2003, 65). 

Un altre element permeable era la pavimentació del pati, format per 

una superficie compacta de color rosat i que, pel que vam poder deduir 

de les poques restes conservades, permetria la filtració de l'aigua de pluja 

cap al micvé. 

Sala d'oració 

A Girona es propasa que la sala d'oració de la segona sinagoga se situ

ava a llevant del pati. S'hi accedia des d'alli per una o més portes. 

A Besalú, al nord de la sinagoga es troba la sala d'oració, separada del 

pati per un mur amb dues portes, que en el moment de ser descobertes 

van apareixer paredades. La primera de les portes es troba a 2 m respec

te del mur de fac;:ana i dista de la porta de llevant 1,80 m. Quan es van 

eliminar els paredats es va poder esbrinar com eren i com s'articulaven 

els brancals, que havien estat manllevats una vegada es va abandonar la 

sinagoga. Així ens vam trobar que les portes d'accés a la sala d'oració 

presentaven perla banda exterior una obertura d'1,5 m cadascuna i tenien 

la peculiaritat de ser més amples per la banda del pati i més estretes per la 

banda interior, la de la sala d'oració. El parament exterior d'aquest mur, 

per la banda del pati, era irregular, format per pedres de diverses mides, 

possiblement perque en origen aniria cobert amb algun tipus d'arrebossat 

de cale;:. La pobresa del tipus de material de !'exterior del mur de la sala 

d'oració contrasta amb el seu parament interior, format per bellissims car

reus de travertí de Banyoles disposats a trencajunts. 

Abans d'accedir a la sala, davant la porta situada al ponent, es van trobar 

les restes dels encaixos on aniria col· locat un esglaó. El nivell de circulació 

del pati estava rebaixat respecte del carrer. Amb aquest esglaó per accedir al 

marxapeu de la porta, s'aconseguia pujar uns 20 cm. Tot i no conservar-se 

el paviment de la sala d'oració, sí que en van quedar algunes restes en els 



116 MARÍA JosÉ LLOVERAS CHAVERO 

murs perimetrals que indiquen que el terra d'aquesta sala també estava re

baixat. El paviment del sol era de rajols en forma carba, per les restes que 

encara en queden sota el parament del mur. Per arribar al nivell de circu

lació de la sala d'oració calia baixar un esglaó -20 cm aproximadament-.17 

Amb aquesta solució s'aconseguí rebaixar el nivell del paviment de la sala i 

situar-lo gairebé 1 m per sota del nivell exterior del carrer. Rebaixant la cota 

de circulació de la sala d'oració feia la sensació de ser un espai interior més 

alt. D'aquesta manera s'aconseguia una majar alc;:ada interior de la sala de 

pregaria, ja que no es podia aconseguir exteriorment. Aquest recurs també 

s'havia utilitzat en altres sinagogues com és el cas de Castillo de Larca a 

Múrcia (Pujante, 2005, 30), on de forma previa a la construcció de la sina

goga es va procedir a rebaixar el terreny. 

La sala de la pregaria de la sinagoga de Besalú no es conserva en la seva 

totalitat. Les mides conservades són 4,5 m de llarg per 7,30 m d'amplada 

maxima. Cal tenir present que ens falta una part de la sala que es traba sota 

la propietat vei"na i que al nord possiblement faria una mena d'encaix perla 

presencia de la muralla del segle XI. Aixo fa que, visualment, les dimensi

ons de la sala semblin més petites. De tates maneres, tindria una estructura 

lleugerament rectangular. 

Tot i que a Besalú no s'ha conservat l'alc;:aria de mur suficient per poder 

corroborar !'existencia de finestres, aquestes forc;:osament havien d'estar 

col·locades en el mur de la sala d'oració i obertes sobre el pati. De tots els 

murs de la sala d'oració és l'únic on podien estar situades. La resta de murs 

de la sala d'oració donen o bé a la plac;:a-que no oblidem que era pública i 

transitable per a tots els vilatans fins al 1415-o als patis de les cases vei"nes, 

i en ambdós casos es perdria la intimitat necessaria, tenint en compte que 

als immobles a l'entorn de la sinagoga no hi vivien exclusivament jueus. 

El grup de recerca considera que a la sala d' oració de la segona sinago

ga de Girona, afegint-hi el gruix de les parets, la distancia maxima obtin

guda es pot acostar als 8 m. 

Interior de la sala d'oració 

L'interior de la sala de la segona sinagoga de Girona es coneix pels 

17. En l'actualitat aquest desnivell no s'ha conservat: en realitzar l'adequació de les 

restes, per qüestions de seguretat, tots els paviments de la sinagoga han estat col· locats al 

mateix nivell de circulació. 
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documents de compravenda dels bancs. Aquests documents recullen les 

afrontacions respecte dels seients vei:ns i la situació en relació a la tevd, 

l'aron ha-qódeix, les portes ... Així, a Girona se sap que l'armari on es guar

dava el rotlle de la Tora es trobava a la paret oriental, i l'ambó o tevd per 

a la lectura presidia l'espai central. Durant l'assalt de 1418 fou trencat -la 

font cristiana l'anomena cimbori-juntament amb els rotlles i els llibres. Al 

seu voltant es disposaven rengleres de bancs de tres seients cadascun, de 

titularitat privada, que podien ser objecte de venda i lloguer. Precisament la 

venda d'uns seients realitzada el 1372 n'ha resultat la millor font descripti

va (Planas, 1999, vol. I 493-503). El document també ens informa que les 

dones seguien la pregaria en un ambit independent situat al nord de la sala. 

En el cas de Besalú, a l'Arxiu Comarcal l'Olot es conserva algun docu

ment relacionat ambla venda dels bancs, pero fins ara no se n'han pogut 

localitzar els suficients com per poder arribar a una descripció de !'interior 

de la sala d'oració,18 com sí ha estat possible de reconstruir en el cas de la 

sinagoga de Castelló d'Empúries. En el cas de la segona sinagoga de Giro

na, els investigadors plantegen dues hipótesis: una que proposa !'existencia 

de dues sinagogues, una pera homes i l'altra pera dones, i una altra que 

proposa la separació dels sexes dins d'un mateix edifici.19 

Galeria de les dones o sala de les dones 

En el suposit que homes i dones estiguessin separats dins la sinagoga, 

les dones jueves de Besalú utilitzarien un carreró independent que, proce

dent del carrer del Pont, connectaria amb la part de llevant de la sinagoga. 

Aquest carreró també podría haver estat utilitzat per les dones per accedir 

al micvé i al vestidor sense haver de travessar el pati i la sala d'oració. Les 

dones tindrien una part reservada que es trobaria en un segon pis dins la 

18. El 15 d'abril de 1342 on els Astruc afirmen que possei:en dues sedes in seo/e iudeorum 

Bisulduni (GRAU, 1997, 207; ALANYA, 1996, 38 i 39). 

19. «En un moment donat, el 1373, apareixen documentades dues sinagogues al call 

de Girona, pero encara no esta dar, i caldra una recerca més aprofunclida en aquests 

aspectes, que confirmaría si es tractava de dos eclificis o bé d'espais separats o bé de dos 

espais contigus, tots dos, en el mateix eclifici, i que haurien albergat, el més gran, scolam 

maioren, el lloc d'oració i estucli destinat als homes, i el més petit, scolam minorem, l'espai en 

el qual es clisposaven les dones per assistir a les celebracions religioses i als actes litúrgics 

de la comunitat» (PLANAS, 2008, 143). 
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sala d'oració, a manera de balconada, que en part seria aprofitada per co

brir les escales que baixen al micvé. La proposta de situar-la sobre l'escala 

respon a diverses interpretacions, una d'elles seria que al nord-est de la 

sala d'oració es troba una estructura quadrada, possiblement una torre, a 

la qual s'adossa part de l'edifici de la sinagoga, fet que impedeix l'ampli

ació de la sala cap a aquesta zona. Una segona observació és que el forat 

de l'escala que condueix en l'actualitat a la sala del micvé forc;osament ha 

d'anar cobert d'alguna manera. I una tercera seria !'existencia d'una escala, 

actualment inclosa en !'estructura de la propietat vei:na, que comunicaría 

ambla part de llevant la sinagoga. Des d'aquí connectaria ambla galería, 

a través d'una porta, situada a l'extrem nord de la banda de llevant. En 

l'actualitat la porta ha estat desplac;:ada al sud fa unes tres decades, com ens 

han informat els actuals propietaris de la finca. 

Escola i micvé 

De les altres estances dels complexos sinagogals que apareixen als do

cuments, a Besalú només es conserven les restes d'un mur descobert l'any 

1977 sobre la volta del micvé, i que fou considerat com a part de la sinago

ga (Freixes, 1978). Es traba situat a la banda de llevant del pati imanté la 

simetría amb les pilastres que en van trabar en el banc adossat a la fac;:ana. 

Tot i que el desenvolupament de l'ensenyament no sembla tenir un lloc 

específic, i es podía realitzar en el pati, una proposta seria que es tracti de 

l'accés a l'escola, o potser només es tracti d'una sala annexa a la sinagoga. 

El que sí esta dar arquitectonicament és que es fonamentava sobre un altra 

habitació. L'amplada aproximada d'aquests dos elements seria d'uns 4 m. 

Actualment encara es conserven les restes d'un porta tapiada i encara es 

veu el marxapeu a la paret de llevant de les escales que condueixen al mic

vé; possiblement seria una porta per accedir-hi des del vestidor annex al 

micvé. El vestidor en qüestió estaría situat a la banda de llevant de la sina

goga i possiblement tindria un accés independent pera les dones. Aquesta 

habitació estaría situada en un pis inferior, a sota de la possible escola, que 

com hem dit anteriorment estaría a la banda de llevant del pati. 

Una de les estances més importants per a la comunitat jueva és el mic

vé. La seva presencia és imprescindible per mantenir molts costums de 

la comunitat. No qualsevol habitació pot ser un micvé, ha de tenir una 

arquitectura concreta amb unes dimensions determinades i reglades per la 
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normativa judaica. Buscant paral-lels amb d'altres banys rituals coneguts 

d'Europa, es pot veure la presencia d'un vestidor que en el cas de Besalú 

no es conserva. Sovint s'ha considerat que les grans dimensions i l'espec

tacularitat del recinte del bany de Besalú no feien necessaria la presencia 

d'un vestidor. Tot i així es fa una mica estrany pensar que un recinte, que 

té unes característiques rituals de purificació molt determinades i davant 

les dimensions totals del complex, no comptés amb el vestidor. 

El micvé de la segona sinagoga de Girona data del segon quart del segle 

XIV Estaría construit a peu pla del carrer Ballesteries, recolzat a la muralla 

de Ballesteries i segurament tindria una escala que hi baixava (Canal et al., 

2006, 29; Sagrera i Sureda, 2011, 52). 

Abandonament dels edificis 

Les utilitats posteriors, quan aquests edificis deixen de funcionar per 

a les comunitats jueves, són diverses i sovint es permet la reutilització 

dels materials. A Besalú el 1447, quan la propietat és cedida als jurats de 

la ciutat, se'ls permet utilitzar tots els materials de la sinagoga. En aquest 

moment es produeix el manlleu de diversos elements, com els brancals i 

els llindars de les portes d'accés a la sala d'oració, alguns blocs de travertí 

del parament dels murs perimetrals o l'espoli del paviment de la sala d'ora

ció. A Castelló, per afectació de la butlla de Benet XIII, la sinagoga nova 

és un edifici que contínuament esta en evolució, a causa de les diverses 

modificacions que s'hi van realitzar. Unes decades després de l'abandona

ment per part de la comunitat jueva i ja en mans cristianes, esdevé hostal. 

A la segona sinagoga de Girona fins i tot tenint la propietat !'aljama fins al 

1492, pero tenint l'ús el rei, es permet la retirada de materials per part del 

cavaller Bernat de Corbera l'any 1438 (Riera, 2006, 567). 

Conclusions 

La sinagoga de Besalú fins avui és un dels escassos vestigis de sinago

ga medieval de les terres catalanes que conservin el micvé, pero aquesta 

estructuració que podem contemplar avui en dia es trobava oblidada pel 

pas del temps. Hem visten els casos de Castelló i de Girona com lamen

tablement les intervencions posteriors desfiguren l'aspecte original dels 

edificis i el passat medieval queda sovint diluit entre els murs de les cases 
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actuals. Besalú no era una excepció i previament a les excavacions, i també 

amb posterioritat a elles, s'hi van realitzar un seguit d'intervencions per tal 

d'eliminar físicament les estructures que amagaven les restes medievals. 

Les excavacions de la pla<;a dels Jueus de Besalú, entre els anys 2002 i 2006, 

es van realitzar precisament en extensió per tal de contrastar la cronologia 

de l'edifici. Aixo ens ha permes la identificació de fins a deu fases d'ocu

pació de la pla<;a i del seu entorn, des de l'epoca romana fins als nostres 

dies. D'aquestes fases només tres són les relacionades amb el tema que 

ens ocupa. 

En aquests casos de Castelló i de Girona, obviament, no es poden 

enderrocar els edificis existents, pero es pot intentar fer un gran esfor<; 

mental per tal de retornar l'edifici que es contempla en l'actualitat a la 

fisonomia original d'epoca medieval. Aquest procés ha de passar per diver

ses fases. En una primera, l'observació visual i l'atribució mental de cada 

element estructural a una fase determinada juguen un paper fonamental. 

Cal seguir amb un procés d'excavació en que apareixen diversos elements 

que sovint corresponen a epoques posteriors a l'edat mitjana. Sovint és 

necessaria l'eliminació d'aquestes estructures per poder comprendre i ac

cedir als estrats més antics i d'aquesta manera arribar a la recuperació de 

!'estructura original. En la darrera fase i amb totes les dades sobre la taula, 

complementades perla documentació d'arxiu, es pot intentar la interpre

tació de les estructures fins a arribar a unes conclusions. 

Com s'ha comentat abans, tant les sinagogues de Castelló com les de 

Girona no han estat objecte d'intervencions arqueologiques. Per tant, 

aquesta comparativa és un intent d'acostar-se, encara que molt per sobre, 

a un estudi més acurat i precís de les restes d'aquests edificis medievals. 

No es pot obviar que la realització de futures excavacions arqueologiques 

i la possible troballa de nous documents o la reinterpretació de textos ja 

coneguts confirmin o desmenteixin aquestes propostes. 

El cas de Girona ens demostra que la implicació de les institucions en 

perites i parcials intervencions arqueologiques, que potser no tenen un 

gran resso mediatic per no ser troballes de gran excepcionalitat, és basica 

per delimitar espais i aclarir el funcionament de la trama urbana i per tant 

la identificació dels edificis. Cal remarcar que qualsevol indici és important 

per poder anar interpretant les estructures. De forma individual aparent

ment no tenen interes, jaque sovint no són troballes espectaculars, pero la 
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unió i l'encaix d'aquests elements permeten anar delimitant futures zones 

d'intervenció arqueológica. 

En els casos de Girona i Castelló d'Empúries quedaría pendent fer 

una primera aproximació a les fases constructives i  a l'evolució histórica 

d'aquests edificis al llarg dels seus anys de funcionament, des d'una pers

pectiva arqueológica, independentment de la relectura dels documents -en 

molts casos ja ampliament consultats i recollits en diverses publicacions i 

situats dins el context urba, com seria el cas dels treballs del Grup de Re

cerca d'História Urbana de Girona-. Cal fer un pas més enlla iniciant, per 

exemple, un estudi dels paraments; ésa dir, anar pam per pam, dibuixant i 

interpretant les cicatrius que han quedat marcades als murs, les ampliacions, 

les espoliacions, les modificacions com a edificis vius. D'aquesta manera 

es podría anar despullant els edificis de les construccions efegides i anar a 

cercar els murs de la sinagoga. 

L'exemple de les restes de Besalú permet que la informació dels do

cuments sigui llegida amb una mirada diferent i les informacions, que des 

d'antic eren conegudes sobre la resta de sinagogues, poden ser reinterpre

tades. 
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Secretaria i coordinadora de publicacions de 

l'Institut d'Estudis Empordanesos de 1994 a 2007 

Al llarg dels anys, moltes han estat les coincidencies amb Mn. Miquel, 

primer com a castellonina; al' adolescencia com a alumna de llatí en el Col

legi de les germanes Dominiques de la Presentació de Figueres, conegut 

popularment amb el nom dejes Franceses; anys a venir, com a bibliotecaria 

del Palau de Peralada i com a alumna dels cursos de Paleografia i llatí me

dieval i, finalment, com a secretaria i coordinadora de les publicacions de 

l'Institut d'Estudis Empordanesos, aquest darrer probablement el període 

més ric i interessant del nostre homenatjat. 
. Q 

Per aixo aquesta sera una descripció biografica global des de la proxi-

mitat, intentant exposar quines foren les seves temences; les seves alegries; 

els seus entrebancs i les seves cabories. 
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1. La dedicació religiosa i pedagógica 

Per mossen Miguel, la seva dedicació religiosa i les seves obligacions 

com a prevere eren el principal objectiu; a la resta arribaría, si les circums

tancies ho permetien. Pero com que Mn. Miguel era una persona amb in

quietuds que no es conformava amb el servei als feligresas, sinó que creia 

que, també, podia prestar altres serveis, el de l'ensenyament per exemple, és 

per aquest motiu que aviat es decanta cap a la vessant pedagógica, desen

volupant una assignatura que, com a clergue, li resultava molt propera: les 

llengües classiques. 

Així trobem a mossen Miguel, a la decada dels 60 i 70, de professor de 

llatí de batxillers, a l'Institut Ramon Muntaner i al col· legi de les Franceses 

ambdós de la capital de la comarca altempordanesa. Aquesta experiencia 

!'encamina seguidament a l'estudi i  a la investigació, i aconsegueix com

paginar una trajectoria professional completa paral · lela a la inherent al 

clergat. 

2. La tasca investigadora 

En el període en que s'endinsa en l'estudi de protocols té ocasió d'es

tablir contacte amb historiadors, arxivers i bibliotecaris, col· lectius que li 

expressaren les seves necessitats i mancances davant les necessitats inves

tigadores. En resposta als seus suggeriments, i amb el patrocini de l'Ajun

tament de Figueres, l'any 1990 es decideix a impartir uns cursos d'apre

nentatge de paleografia i llatí medieval per a investigadors amb el títol Curs 

prdctic de Paleografta i introducció al /latí medieval i notarial, al qual vaig tenir l'ho

nor d'assistir juntament amb un bon nombre d'incipients investigadors de 

les terres gironines (Fig. 1). 

Amb el pas dels anys, sorgeixen alguns obstacles que impediran la con

timütat d'aquestes activitats, un dels més importants sera la delicada salut 

dels seus pares. Mn. Miguel, voluntariament, deixa la vessant intel · lectual: 

les classes, l'estudi i la investigació per dedicar-se a ells, parentesi que es 

palesa en la seva parilisi editorial. 

3. Resultats de la tasca investigadora 

Si una persona realitza una consulta en línia a alguna de les biblioteques 
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Fig. 1. lmatges de la cloenda del Curs practic de paleografia i introducció al !fati medieval i notarial, 
Figueres, febrer de 1990. A. D'esquerra a dreta: Ferran Viader, Mn. Miguel Pujol, Ma. Dolors 

Ribot de Viader i Albert Compte. B. Assistents al curs de paleografia durant el sopar de clo

enda a casa del Sr. Ferran Viader. [Fotografies: Arxiu particular d'lnés Padrosa]. 
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en xarxa de la Generalitat i fa la cerca sobre Miquel Pujol Canelles, es tra

bara amb un núvol de lletres que incloura les següents paraules clau: 

Pintura gótica HISTORIA DELS JUEUS notaris 

Jeroni Pujades Cementiris Joan Antigó 

biblioteques tabes hebraiques 

Castelló d'Empúries CONVERSIÓ 

poesia catalana sinagogues 

templers aljarnes poesia proven~al 

Jaume Cascalls fossars RETAULES 

En visualitzar aquesta informació, un rapidament n'extreu quins han 

estat els seus principals temes d'investigació: la historia de l'art medieval, 

la literatura medieval, els representants de la cultura o el món hebreu ( en 

negreta), tot focalitzat en el seu poble nadiu: Castelló d'Empúries. 

Per poder treure a la llum la informació Mn. Miquel va anar a les fonts: 
als protocols notarials i als Libri iudeorum. De tots és sabut que una de les 

principals característiques de Mn. Miquel ha estat la de proporcionar materi

al inedit. El profund coneixement del llatí unit al de la paleografia li perme

tien llegir i entendre a la perfecció els enrevessats documents de fa set-cents 

i vuit-cents anys. 

No va escatimar hores ni esforc;:os en consultar el material preservat en 

diferents arxius com ara a l'Arxiu de Medinaceli quan encara es trobava a 

Sevilla; a l' Arxiu de la Corona d' Aragó a Barcelona; a l' Arxiu Diocesa de 

Girona; a l'Arxiu Historie de Girona; al de la Biblioteca-Arxiu del Palau de 

Peralada, o bé a l' Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries. 

En aquest sentit, ell mateix fa referencia al seu modus operandi a l'article 

publicat a les Jornades d'Historia deis Jueus a Cata/u,rya, on ens explica: 

Per obtenir la informació basica i imprescindible que permeti oferir una 
visió de conjunt, ha calgut buidar amb metode els gairebé inexplorats 
Protocols notarials de Castelló d'Empúries a l'Arxiu historie de Giro
na pertanyents al període que va des de 1260 fins a final del segle XV 
També han estat consultats els Llibres de Cancelleria i Reial Patrimoni 
de l'epoca de Pere 111 i, sobretot, del rei Martí I, a l'Arxiu de la Corona 
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d'Aragó. El treball ha comportat, a més, l'oportuna exploració del fans 
documental del Comtat d'Empúries, actualment a l'Arxiu de la Casa Du

cal de Medinaceli, a Sevilla. 1 

Mn. Miquel va aprofitar el poc temps que li restava durant el dia, des

prés d'acomplir amb les seves obligacions religioses i familiars, pero, tam

bé, foren moltes les nits sense dormir dedicades a avarn;:ar en la lenta lec

tura i interpretació de desenes i desenes de protocols preservats als arxius 

i relacionats amb Castelló d'Empúries. Aquest fet queda pales en els seus 

estudis en trabar-se farcits de notes a peu de pagina -en un d'ells aquestes 

sobrepassen les 1.300-, i acompanyats d'il-lustratius annexos documen

tals. 

Aquests treballs li exigirien, també, la consulta de bibliografia en altres 

llengües -frances, angles, alemany i hebreu-, de manera que va ser neces

sari que assolís una solida preparació lingüística, encara que ell, sempre 

ambla intenció d'oferir el resultat més acurat possible, en algunes ocasi

ons, va valer recórrer a l'ajut d'especialistes en hebreu.2 

Resumint, les seves aportacions han desentrellat la majar part d'inter

rogants relacionats amb la comunitat jueva de Castelló d'Empúries. Avui, 

quan hom pensa en l'aljama castellonina immediatament l'associa amb 

Mn. Miquel i té present la ingent tasca duta a terme de manera rigorosa i 

pacient. 

3.1. Descobrir autors de peces cabdals castellonines per a la 

historia de l'art 

Encara que  l'objectiu principal del present article sigui l'aproximació 

bibliografica envers la comunitat jueva, no puc deixar de comentar una de 

les grans troballes de Mn. Miquel: donar noticia dels autors del retaule de 

sant Miquel. I, encara té més sentit fer-hi referencia quan, amb molt bon 

encert, l'organització de les Jornades d'octubre va acompanyar el díptic 

amb la imatge dels membres de la comunitat jueva castellonina represen-

1. Miquel PUJOL, «Els jueus de Castelló d'Empúries», a Jornades d'historia deis jueus a 

Catalmrya : acles : Girona, abril 198 7, Girona, Ajuntament, 1990, p. 299. 

2. A «Els jueus ... », 1990, p. 306, agraeix la col-laboració dels professors Luis Díez i 

Josep Ramon Magdalena. 
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B 

Fig. 2. A. Mossen Pujol i el retaule de Castelló d'Empúries a l'exposició de 

Barcelona « Catalunya 1400. El gotic internacional», MNAC, del 29 de man¡: 

al 15 de juliol de 2012. B. Portada de la monografia Pintors i retaules deis segles 

XIV i XV a l'Emporda. [Fotografies: Arxiu particular d'Inés Padrosa J. 

A 
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tats a l'escena de «L'arcangel sant Miquel defensant el cos de Moises», 

pertanyent a una de les taules conservades. 

Mn. Miquel va néixer l'any 1927 a Castelló d'Empúries. A la decada dels 

anys 30, el retaule de sant Miquel es podía contemplar a la capella del Nat

zare -quan s'entra a l'església, la segona a !'esquerra-, als anys 40 es canvia 

l'emplac;ament i se situa a !'esquerra de l'altar major i, finalment, va ser 

traslladat al Museu Diocesa de Girona. Aixó vol dir que durant la infantesa 

es familiaritza ambles taules gótiques castellonines. Cree no equivocar-me 

en definir l'infant o el jove Miquel Pujol com algú inquiet i curiós qui, en

voltat del ric patrimoni artístic de la seva vila natal i, de manera particular, 

de l'església catedralicia, se sent atret perla seva magnificencia, harmonía i 

estetica. Aquest impacte el porta a prendre la determinació que en un futur 

esmerc;ara esfon;:os per treure de l'anonimat als artífexs de les principals 

peces artístiques, amb un repte especial envers el retaule de sant Miquel de 

Castelló d'Empúries, el qual apareixia en els llibres d'história de l'art sota 

l'autoria anónima del Mestre de Castelló d'Empúries o, també, com a Mestre 

d'Empúries (Fig. 2). 

L'any 1985 el retaule es mostra a l'exposició «Thesaurus, l'Art als Bisbats 

de Catalunya»,  a Barcelona. Mn. Miquel visita l'exposició i deixa les se

güents impressions escrites a «El retaule de sant Miquel de Castelló d'Em

púries: descoberta la identitat dels seus autors».3 

En contemplar-lo per enesima vegada -ara amb tot el seu esclat a l'Ex

posició-vaig propasar-me seriosament de rescatar-les ~es taules de sant 

Miguel] de l'anonimat. La tasca ha estat pacient, pero gratificant: Avui, 

gracies a aquella decisió resalta d'un castelloní sensible a tot el que fa 

referencia al seu poble d'origen, podem finalment coneixer la identitat 

dels artífexs que intervingueren en la seva execució.4 

És en aquest estudi, on proporciona la tan preuada informació. Una 

vegada més, gracies als protocols notarials localitza unes apoques o rebuts, 

segons els quals pot datar i nominar als seus autors: Francesc Vergós, se

gons apoca de 9 d'abril de 1448, Joan Antigó (1407 /09-1450), i Honorat 

Borrassa (1424/25-1457), segons apoca de 3 de setembre del mateix any. 

3. Publicat a Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (Girona), vol. 30 (1988-89), p. 233-
259. 

4. «El retaule ... », 1988, p. 233. 
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Com és habitual, no es limita a reproduir els documents sinó que ofe

reix un acurat estudi de l'obra d'art, senyalant tres aspectes fonamentals 

a tenir en compte: la individualització, la maduresa artística dels rastres, i 

la distinció i el refinament en el tractament dels personatges representats. 

Al cap d'uns anys incideix de nou en el tema, pero ara canvia d'editor. 

Ofereix el treball per a la seva publicació a l'Institut d'Estudis Emporda

nesos, i amb moltes més dades, proporciona una millar contextualització 

de la situació histórica de la capital del comtat, sota el títol «El retaule de 

sant Miguel de Castelló d'Empúries i la seva circumstancia socioculturab>.5 

Finalment, torna a parlar del retaule a la monografia: Pintors i retaules deis 

segles XIV i XV a l'Empordd.6 

3.2. Difondre la historia dels jueus de Castelló d'Empúries 

Fins ara, ens hem anat familiaritzant amb la manera de treballar de Mn. 

Miguel Pujol. Hem vist que el seu ha estat un treball minuciós, detallista, 

pacient, meticulós ... El mateix metode va utilitzar pera l'estudi dels Libri 

iudeorum i els protocols notarials coetanis de la comunitat jueva castello

nina, majoritariament dipositats a l'Arxiu historie de sant Josep. Va ser 

pioner en la recerca d'aquest material documental relacionat ambla capital 

del Comtat d'Empúries i, com a resultat d'aquesta meritoria tasca, avui 

disposem d'un llegat intel · lectual imprescindible per a la historia dels jueus 

a les terres catalanes (Fig. 3). 

En el decurs de les seves aportacions l'homenatjat descobreix, desgrana 

i proporciona novetats sobre la localització de l'aljama jueva castellonina, 

les dues sinagogues existents, o els fossars. S'ocupa, també, de desentrellar 

els problemes interns de !'aljama ja fossin religiosos, socials o economics: 

la relació amb els seus senyors -els reis i els comtes-; l'organització inter

na de la comunitat, l'elecció dels secretaris; les immigracions periodiques; 

les vinculacions amb altres jueus de comunitats properes -de Peralada, 

Besalú, Girona o Perpinya-, o les conversions. De manera que, podríem 

dir, deixa les vicissituds de la comunitat molt ben estudiades i contextua

litzades. 

5. Publicat als Anna!s de !'Institut d'Estudis Empordanesos (Figueres), vol. 27 (1994), p. 43-79. 

6. Próleg d'Inés Padrosa Gorgot. Figueres: Institut d'Estudis Empordanesos, 2004. 320 p.: il. 
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Fig. 3. Detall dels llibres de (A) Jaffia Ravalla 

(1327) i (B) Ramon Bussigues (1369) i C: 

representació burleta d'un jueu, banyuc i amb 

eres carnes (primera meitat del segle XIV). 
[Focografies: Fons AHG, Dani Bosch). 



134 INÉS PADROSA GORGOT 

De la mateixa manera que ressaltava els temes més rellevants estudiats 

per Mn. Miquel Pujol en forma de núvol de paraules clau, si fem el mateix 

aplicant-ho  a la comunitat jueva algunes de les etiquetes podrien ser les 

següents: 

Castelló d'Empúries Astruc Bondia 

Senyoret <:;:a Verdum BONASTRUC 

Mahir Bonsenyor Mahir Isaac 

Adret Bonastruc Rovén Samuel 
Abib Cohen Momet Astruc 

Jaffia Ravalla 

Zarc Perfet 

Isaac Bonsenyor 

Perfet Bonsenyor 

Bondia Berzelai 

CRESQUES VIDAL 

La primera aportació sobre la comunitat jueva de Castelló d'Empúries 

va ser a les Jornades d'Historia dels Jueus a Catalunya (Girona, 1987), i ho 

va fer amb «Els jueus de Castelló d'Empúries». En aquest article Mn. Mi

quel s'endinsa en l'estudi de la documentació, aporta nombrases primícies 

del call i de la procedencia dels seus individus, i analitza els moviments 

migratoris: els qui acudeixen a Castelló atrets perla riquesa o els que hi van 

per haver estat expulsats del país veí. Els documenta a la vila des de 1240, 

i les noticies proliferen a mesura que es disposa d'informació coetania. Es

menta !'existencia de dos calls -el vello primitiu al puig de l'Era Mala, i el 

nou en el puig del Mercadal-, de la barreja d'habitacles de jueus i cristians 

en període d'expansió i bonarn;:a económica, i ens informa de !'existencia 

de dues sinagogues i de dos fossars. 

Un interessant apartat d'aquest estudi és aquell en que desenvolupa la 

protecció exercida pels comtes d'Empúries envers la comunitat jueva ja 

sigui mitjanc;:ant la concessió de privilegis o defensant-los dels aldarulls 

provocats per les pretensions d'alguns cristians. Gracies al cens ens pro

porciona una aproximació al nombre de jueus prestadors i al deis caps de 

familia; així mateix, aquest li permet estimar la població de l'aljama caste

llonina que podia haver arribat a superar els 300 individus en els dos mo

ments de puixanc;:a demografica (1339-1341 i 1378-1383). Posteriorment, 
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la demografia segueix una corba descendent, afavorida per la política del 

Papa Benet XIII que, durant el primer quart del segle XV, obliga a la con

versió en massa del poble jueu. 

Les xifres facilitades per Mn. Miguel posen la comunitat jueva de Cas

telló en el segon lloc de la província, seguint en importancia a la de la 

capital i deixant la de Besalú -considerada, fins llavors, per diferents histo

riadors com a segona en nombre-relegada a una posició més endarrerida. 

Seguint per ordre cronologic, la següent aportació en aquest camp va 

ser «Dues tabes hebraiques de l'Aljama de Castelló d'Empúries».7 Aquesta 

publicació serveix per aproximar-nos a l'estudi de l'economia, de l'orga

nització i de l'administració dels afers interns de l'aljama. Com totes les se

ves aportacions, l'estudi proporciona un acurat anilisi de la documentació 

i la presenta convenientment contextualitzada en el període historie. En 

aquest cas, parteix del privilegi atorgat per l'infant Pere a l'aljama de la vila 

de Castelló d'Empúries del dret d'arrendar l'ajuda o impost de productes, 

préstecs i fermances, en profit de la propia aljama. 

Sens dubte, menció a part mereix la monografia editada per l' Ajun

tament de Castelló d'Empúries l'any 1997 La conversió deis jueus de Castelió 

d'Empún"es.8 L'autor inicia l'obra analitzant l'epoca d'esplendor de la comu

nitat jueva castellonina, gracies als privilegis atorgats perla casa d'Empú

ries, des de la segona meitat del segle XIII fins a les darreres decades del 

segle XIV 

La comunitat, que ja es troba plenament organitzada la segona meitat del 

segle XIII, gaudeix de notable poder adquisitiu, circumstancia que es reflec

teix a través del gran nombre de préstecs realitzats, gairebé 900 l'any 1397, 

així com pel de llibres existents a les llars jueves tant de lectura religiosa -el 

Talmud, la Misnd o la Guemard-, com de destacats pensadors jueus -entre els 

quals sobresurten els dedicats a Maimónides i Rasí-. 

Els jueus de Castelló, com els de la resta de la península, van estar 

sotmesos a la tasca missionera dels franciscans i dominics. L'any 1317 

s'estableix aquesta darrera orde a Castelló i, contra el que pogués semblar, 

enlloc d'acomplexar-se, la comunitat jueva fa un exercici d'autoafirmació. 

Després de viure una etapa «en part proteccionista i en part restrictiva», a 

7. Publicat a Ca/Is (fanega), vol. 4 (1990), p. 7-21. 

8. Castelló d'Empúries: Ajuntament, 1997, 272 p.: il. 
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mesura que passen les decades cada vegada s'imposen mesures més coer

citives. Els papes procuren pressionar-los i Climent IV insisteix al rei Jau

me I perque obligui els jueus a lliurar el Talmud, per tal d'ésser revisat per 

les dues ordes de predicadors. Per altra part, la no assistencia als sermons 

els suposa multes considerables i, finalment, aquestes, sumades a altres 

actuacions que els van ofegant anímicament, els condueixen a conversions 

forc;ades. 

Mn. Miquel ens aporta els primers iudeus conversus ville Castilionis de l'úl

tim quart del segle XIV, els quals s'encaminen a la conversió de forma 

aillada. El primer nom correspon al metge jueu Donrach Javefull qui, l'any 

1372, rep el nom de Joan de Sant Servin. A partir d'aquesta data, va do

cumentant escadusseres conversions fins a arribar l'any 1391, moment en 

que tenen lloc els importants avalots peninsulars que afecten sobre manera 

la comunitat de Girona. Mn. Miquel subratlla que la comunitat de Castelló 

rep una important onada d'immigrants per saber-se protegits pel comte 

d'Empúries. Pero tot i amb aixo, els problemes forans, units als econo

mics, afectaran els jueus castellonins fins al punt de produir-se una situació 

de desanim que derivara a fer-los trontollar els seus principis i, després, a 

cedir a les pressions morals exercides pels representants de l'església ca

tolica com sant Vicenc; Ferrer o el papa Benet XIII, i amb la consegüent 

onada de conversions que arribaría al seu punt algid fany 1417. 

Com a resultat de la investigació, Mn. Miquel aporta una relació nomi

nal de prop de dos cents conversos a Castelló, entre homes i dones, dels 

quals, sempre que li ha estat possible, ens ofereix el seu nom hebreu i el 

seu ofici, a més dels passavolants forans entre els quals se'n comptabilit

zen una cinquantena. Si tenim en compte les paraules de David Romano9 

sobre quin és el concepte que considera més adequat per a una millor 

concreció demografica, les dades proporcionades per Mn. Miquel suposen 

una baula fonamental per a un calcul correcte. 

9. « ... no sabem quanta gent vivia a cada casa jueva [ ... ] El calcul fet per Riera és l'únic 

que s'ha fet sobre la demografia jueva a Catalunya. Jo he intentat un altre sistema, pero 

afortunadament o malauradament, no el veuré mai fet, perque és una tecnica a molt llarg 

termini: és establir llistes de noms concrets, de persones vivents en un moment determi

nat, no aquests fogatges ... » p. 12-13, a David ROMANO, «Característiques dels  jueus en 

relació amb els cristians en els estats hispanics», a Jornades d'historia deis jueus a Catalurrya : 

acles: Girona, abril 1987, Girona, Ajuntament, 1990, p. 9-27. 
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Coma colofó exposa els problemes als quals s'han d'enfrontar els con

versos davant la nova situació com els plets, el rebuig dels cristians, la dificul

tat d'acatar els ritus catolics, les excomunions o els processos inquisitorials. 

Mn. Miquel analitza totes les incidencies historiques, reials, senyorials, 

eclesiastiques, i socials, i deixa un treball molt ben elaborat, un model a 

seguir. I tot i la possible aridesa tematica i d'epoca, esdevé una monografia 

entenedora i amena: 

El fet de tractar-se d'una obra, diguem-ne d'erudició, no representa cap 

obstacle per atraure de seguida l'interes del lector, conseqüencia sens 

dubte, d'una correcció i füüdesa d'estil que la converteixen, al mateix 

temps en un excel · lent llibre de divulgació.10 

L'Institut d'Estudis Empordanesos, el seu principal editor 

Mn. Miquel es va mostrar fidel a l'Institut d'Estudis Empordanesos, 

institució comarcal a qui va oferir la major part dels seus treballs d'investi

gació11 i que avui pot enorgullir-se d'haver estat el principal editor d'aquest 

insigne medievalista. 

Les aportacions de Mn. Miquel Pujol, en forma d'article, mitjanc;:ant la 

miscel · lania anual de l'Institut d'Estudis Empordanesos són: 

«Sinagogues medievals de Castelló d'Empúries».12 Tal com el mateix 

autor explica en la introducció de l'article, amb aquesta aportació intenta 

omplir el buit bibliografic existent sobre el tema. Fins llavors, només es 

disposava d'una publicació, la del canonge Mn. Jaume Marques,13 basada 

tan sols en un document de principis del segle XV 

10. Albert COMPTE FREIXENET, Ressenya «La conversió dels jueus de Castelló 

d'Empúries», Annafs de f'Institut d'Estudis Empordanesos, vol. 31 (1998), p. 500-502. 

11. A més dels treballs sobre la comunitat jueva de Castelló d'Empúries que s'analit

zen en aquest escrit, cal recordar que Mn. Miquel va aferir a l'Institut d'Estudis Empor

danesos altres fruits de la seva investigació com Poesia occitanocatalana de Castelló d'Empúries: 

recull de poemes de final del seg/e XIII i primer terr del XIV, Figueres, Institut d'Estudis Empor

danesos, 2001, 382 p. [18] lams., [Monografies Empordaneses, 6], i el ja esmentat Pintors 

i retaules deis seg/es XIV i XV a l'Empordd (2004). 

12. Annals de f'Institut d'Estudis Empordanesos (Figueres), vol. 24 (1991), p. 55-110 (trans

cripció d'onze documents de l'AHG, de l'AHC i de l'ADG, i més de dues-centes notes). 

13. Jaume MARQUES, «Sobre la Sinagoga de Castelló d'Empúries»,Anna/s de f'Institut 

d'Estudis Empordanesos, vol. 15 (1981-82), p. 269-286. 
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Mn. Miquel contrapasa l'edificació de les esglésies ambla de les sinago

gues, la magnificencia i ornamentació de les primeres en comparació amb 

la modestia de les segones. 

En aquest treball aprofundeix en el tema que ell mateix ja havia iniciat 

l'any 1987 -ara, pero, acompanyat d'abundant documentació inedita-i 

analitza l'augment de la comunitat jueva que constitl.Üa el cofre i tresor del 

poder reial o senyorial. 

Exposa l'existencia de dues sinagogues successives a la vila comtal, la 

primera situada al sud-est del nucli, a l'indret anomenat el Call d'en Cocó, 

en el carrer, encara avui, conegut com carrer dels Jueus, en el puig de l'Era 

Mala. Aquesta sinagoga va estar en ús fins a finals del segle XIII, moment 

en que deuria presentar un estat rufoós. 

A finals del XIII i principis del XIV, la comunitat jueva construeix una 

nova sinagoga, prop del puig del Mercadal -a la zona de l' actual carrer de 

sant Pere Baix i de les Peixateries Velles-, atenent dues necessitats: pri

mera, l'important augment demografic de població jueva a la vila degut a 

l'afluencia de jueus residents a Franc;:a, perseguits des de mitjan segle XIII 

fins a 1320-21 pels pastoureaux i, segona, amb la intenció d'apropar-se al 

poder comtal. 

La primera noticia documentada d'aquesta segona sinagoga que ens 

proporciona Mn. Miquel és de l'any 1284.14 A partir d'aquesta data, és 

freqüent trobar en els protocols la sinagoga coma punt de referencia. Va 

destriant diferents documents fins a esmentar el de l'any 1415, en el qual 

queda ben acotada la sinagoga, coneguda com a escola a Catalunya i Bet 

kenéset en termes hebreus, en relació a la finca adjacent. 

Ressalta la bona avinenc;:a entre el poder eclesiastic i el comtal per tal de 

donar llicencia per a la nova edificació de culte hebraic, d'una banda Pere 

de Rocabertí, bisbe de Girona (1318-1324), i de l'altra el comte Malgaulí: 

L'acord entre el comte i el bisbe perla reconstrucció i engrandiment de 

la sinagoga és un exemple de com no sempre necessariament s'havien 

de produir conflictes entre ambdós poders, en aquest cas el senyorial 

dels comtes que vetllaven per al bon assentament dels jueus dins el seu 

territori, ates el profit que els reportava, i el poder eclesiastic que, com ja 

14. Les aportacions de Josep M. Gironella a les Jornades del mes d'octubre de 2012, 

recollides en aquesta publicació, fan recular aquesta data. 
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s'ha indicat abans, interpretava l'erecció i embellirnent comuna autentica 

provocació.15 

Documenta pas a pas, des de la llicencia a tots els canvis originats en el 

decurs de l'ampliació, i dona noms i cognoms als administradors de l'obra 

nova: Issac Salandí i Momet Astruc. Detalla les compres realitzades per la 

comunitat per tal d'engrandir la sinagoga, els noms dels seus propietaris, 

tot el procés d'annexions dels solars i les cases circumdants a la sinagoga, 

fins el moment de finalització de la reforma, l'any 1323. 

També hi queden explicats els costums religiosos; les prohibicions; la 

distribució interior de la sinagoga amb la localització dels objectes de culte; 

el mobiliari com l' aron ha-qódeix on es desaven els tres rotlles de la Tora; la 

tevd o plataforma des d'on es dirigia l'ofici -teheva o taheva-; els encarregats 

de l'oli de les llanties o scapularios; la subhasta dels seients de la sinagoga, 

loca seu sedilia communia, amb els noms dels compradors i els preus; la re

lació de vendes de seients dels anys 1326 al 1412; l'arrendament i empe

nyorament dels seients, i la relació de propietaris no residents a Castelló 

d'Empúries. 

Ens fa notar, també, que la sinagoga era la seu de les institucions bene

fiques: L' elemosine a!Jame iudeorum, la qual representava una especie de Pia 

Almoina medieval, amb organització propia. 

Queden explicats, també, com els conflictes d'interessos entre la Gene

ralitat, la ciutat de Barcelona i el comtat incideixen en la comunitat. 

Finalment, Mn. Miquel detalla quin és el destí d'aquests emblema.tics 

edificis del call jueu: la que havia estat la sinagoga del puig del Mercadal, 

l'any 1420, estava habitada per un marxant de teles, Guillem Riera, i poste

riorment fou transformada en hostal, mentre l'antiga sinagoga, situada al 

puig de l'Era Mala, a mitjan segle XV, és recuperada per la practicament 

desintegrada comunitat jueva castellonina, recluida a unes deu famílies 

(Fig. 4). 

En el mateix volum dels Annals apareix aquest altre títol: «La designa

ció de secretaris a !'Aljama de Castelló d'Empúries. Dades documentals».16 

Els secretaris o neemanim eren els qui s'ocupaven de la vigilancia dels ne-

15. «Sinagogues medievals ... », (1991 ), p. 63. 

16. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos (Figueres), vol. 24 (1991), p. 127-172 

(transcripció de nou documents i cent tretze notes). 
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4A 

Fig. 5 
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Fig. 4. A. Edifici actual al lloc on havia estar 

la primera sinagoga del puig de !'Era Mala. 

B. Sinagoga Nova, situada prop del puig del 

Mercada!. [Focografies: Inés Padrosa]. 

Fig. 5. Representació d'un jueu, segons Mn. 

Miquel correspondria a Berzelai Bondia, 

secretari de !'aljama de Castelló d'Empúri

es (1297-1299). [Focografia: Fons AHG, 

Dani Bosch]. 
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gocis de la comunitat i de cobrar l'impost. Segons Mn. Pujol a Castelló 

re bien, també, el nom de gestors. 

Mn. Miquel explica el procés evolutiu de l'elecció d'aquesta significa

tiva institució de govern: el secretari de l'aljama, essent el primer esment 

d'aquest cartee el documentat l'any 1284 coma secretarii iudeorum, tot i que 

no sera fins l'any 1296 en que documenti la paraula afama. 

Mn. Miquel localitza un document on figura el procediment per a 

l'elecció del secretari i aixo succeeix l'any 1323 quan Marquesa, comtessa 

d'Empúries i vescomtessa de Cabrera, vídua de Pone,: Hug IV, procedeix 

a l'elecció de dos secretaris idos 01dors. Així mateix, és interessant la data 

de 1345, per ser la primera vegada en que es documenta que els jueus ele

geixen secretaris pera l'aljama castellonina. 

De la seva acurada recerca, extreu un llarg llistat de secretaris que ocu

paren el carrec a la comunitat castellonina i fa notar, al respecte, la ten

dencia oligarquica d'algunes de les famílies economicament destacades a 

retenir el poder (Fig. 5). 

La darrera aportació de Mn. Miquel sobre la comunitat jueva fou «El 

fossar dels jueus de Castelló d'Empúries».17 En aquest estudi ens explica 

com gracies a un privilegi comtal els jueus de Castelló disposaven de fossar 

propi i com Pere I va reconeixer les regalies i sobirania del comte d'Empú
ries sobre els seus propis jueus. 

Queda constatada !'existencia del fossar gracies als testaments; els més 

antics pertanyen a l'any 1306 i parlen d'un fimar. L'any 1308 apareix amb el 

nom de cimeterium, i a partir de 1323 ambdues formes hi són presents. No és 

fins l'any 1346, i d'aquest any en endavant, quan s'inclou la clausula segons la 

qual el testador fa constar on vol ser enterrat i és aquí on es pot comprovar 

com molts jueus habitants a Castelló, demanen ser enterrats a Girona. 

Un altre aspecte interessant de l'article és l'explicació dels ritus funera

ris, quan la comunitat en processó acompanya el cadaver transportat pels 

membres de l' hevrd qaddixd, especie de societat de socors mutus en que es 

trobava la confraria dels difunts, o bé de les escadusseres vegades en que 

s'especifica que s'erigeix la lapida, pedra sepulcral o estela funeraria. Per 

aixó resulta de suma importancia la localització de l'escrit en que Cresques 

17. Publicat a Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos (Figueres), vol. 36 (2003), p. 
37-95: il. (cent trenta-set notes). 

o 

o 
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Vidal demana que, després de la seva mort i abans de complir l'any, els 

seus marmessors facin entallar dues matseva, una per ser col·locada sobre 

la seva fossa i l'altre pel seu avi, Vidal Sotllam (Fig. 6). 

Mn. Miquel, a l'article publicat l'any 1990,18 ja havia esmentat !'exis

tencia de dos fossars jueus, un dins la muralla, al nord-est molt a prop de 

l'absis, a la zona anomenada la sagrera -terreny que envoltava les esglésies 

consagrades, a Castelló era de 60 pams de terra-, zona en la qual es troba

va el cementiri cristia i, l'altre, fora muralles a la zona dels Aspres. Passats 

els anys, arriba a la conclusió que el cementiri dit dels jueus, situat dins la 

sagrera, responia al cementiri dels jueus conversos, i el fet de ser denomi

nat així no era més que una manera pejorativa d'esmentar-lo per part dels 

cristians, jaque pera ells mai deixarien de ser d'etnia jueva . 
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Fig. 6. A. &tela funeraria procedent de Castelló d'Empúries que actualment es traba 
dipositada al Museu d'Historia deis Jueus de Girona. [Focografia: Patrona:c Call de 
Girona]. B. Estela funeraria percanyent a David de Cot!liure (propietac particular). 

[Focografia: Mn. Joan Marques]. 

En aquesta ocasió especifica la localització documental de dos cemen

tiris jueus fora murs, l'antic situat als Aspres i el nou situat al Rotacas -a 

partir de 1395-, ambdós a banda i banda del Rec de Molins bladers. 

18. «Els jueus ... », 1990, p. 312-314. 
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Ara bé, després de l'expulsió dels jueus l'any 1492, en quedar aquest 

espai sense funció específica, es procedeix a la seva alienació. Mn. Miquel 

procedeix de la mateixa manera que en tot el seu estudi, oferint-nos tots 

els passos documentats. En relació al fossar jueu dels Aspres ens explica 

com el comte d'Empúries Enrie II cedeix la gestió del fossar al veguer del 

comtat, Ausias de Contreras. Mentre que, en relació al fossar jueu del Ro

tacas, gracies a diversos instruments jurídics relaciona tots els propietaris, 

a parte antea i a parte post, després que el comte fes donació al veguer Ausias 

de Contreras, fins a l'actual propietari. 

Completa l'estudi la relació de dotze esteles funeraries,19 senceres i 

fragmentaries, localitzades a Castelló, troballes que s'han d'agrair, en bona 

part, a l'interes de particulars envers la recuperació del patrimoni local. 

4. Colofó 

Com a cloenda manca afegir un aspecte no tractat fins al moment. Es 

tracta de la qüestió estetica de les seves publicacions, de l'acurada tria d'il

lustracions, imatges, gravats o dibuixos segons considerés el més adient, 

procurant no caure en anacronismes histories. En qualsevol dels casos 

Mn. Miquel supervisava el treball del principi a la fi. 

Si es tractava de reproduir fotograficament un retaule era molt curós 

amb l'adequada tonalitat dels colors -s'havia de tenir compte amb els ver

mells, els verds i els tons blavosos-, ell supervisava tant el treball final dels 

maquetadors com el de la impremta. I encara una qualitat: la seva gene

rositat envers algun col-lectiu d'estudiosos a qui va oferir i obsequiar tota 

la documentació inedita recollida relacionada amb el seu objecte d'estudi. 

En definitiva, els seus treballs destil · len una serie de qualitats que poden res

pondre als següents adjecti.us: Mn. Miquel Pujol va ser un intel·lectual, un per

feccionista, un meticulós, primmirat, voluntariós, incansable, rigorós i persistent. 

Pero hi podríem afegir altres qualificatius que resulten més difícils de 

poder extreure dels textos: generós, murri, dotat de fina ironía, servicial ... 

19. L'autor disposa de dos estudis anteriors referents a dues de les esteles funeraries 

aquí relacionades: «Fragment d'una nova estela funeraria jueva a Castelló d'Empúries», 

El Salner (Castelló d'Empúries), núm. 7, Any 8 (2001), p. 173-175 i «Nous fragments 

d'inscripcions hebrees a Castelló d'Empúries», El Salner (Castelló d'Empúries), núm. 8, 

Any 9 (2002), p. 13-14. 
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La darrera aportació no la va poder veure publicada per haver aparegut 

després del seu traspas. Aquest fou l'article «Trasllat de la comunitat del 

monestir de Sant Pere de Rodes al Castell de Vila-sacra»,1 mitjarn;ant el 

qual se sumava al record del seu company prevere, Mn. Josep Ma. Mar

ques. 

A més del llegat esmentat Mn. Miquel encara disposava d'estudis a punt 

per a publicar, com sempre relacionats amb Castelló d'Empúries, temes 

interessantíssims com l'estudi sobre els esclaus i l'altre sobre la construc

ció de la llotja de Castelló d'Empúries. 

Després de fer aquest exercici recopilatori i de síntesi, alguns inter

rogants m'han tornat a apareixer ... Com és que Mn. Miquel, membre de 

l'església católica, es va capficar tant en treure de l'anonimat la comunitat 

jueva? Per existir aquest gran buit bibliografic? Per considerar-la la baula 

essencial del teixit social castelloní? Pel gran pes específic d'aquesta etnia 

a la Corona catalanoaragonesa? Per pal· liar el mal historie causat per la 

religió católica? 

Probablement, perla suma de totes elles. 

1. Narcís FIGUERAS i Pep VILA (a cura de), Miscej,jJnia en honor de Josep Maria Mar

ques, Girona-Barcelona, Diputació de Girona, Patronat Francesc Eiximenis, Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, 2012, p. 327-335. 
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NOTARIALS A LA HISTORIA: LA VILA DE 

CASTELLÓ D'EMPÚRIES, S. XIV -XVII 

PERE G1FRE RIBAS 

Institut d'Estudis Empordanesos 

És del tot merescut l'homenatge que es fa a la feina de Miquel Pujol, 

mossen Pujol. Una feina feta a canvi de res o, com diría ell, per esperit de 

servei. Un servei dedicat a la recerca i l'estudi de la vila de Castelló. 

1. Professor i  investigador 

He conegut mossen Pujol en una doble faceta: primer com a professor, 

és dar, essent alumne, després com a investigador. 

Com a alumne, va ser ell qui em va iniciar en les declinacions llatines 

quan cursava segon de BUP. Més tard, també el vaig tenir de professor 

de paleografia i diplomatica, quan mossen Pujol havia deixat la docencia 

a l'institut, en unes sessions organitzades per l'Arxiu Historie de Girona i 

també per l'Arxiu Comarcal de Figueres destinades a joves i no tan joves 
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llicenciats que no n'havíem fet prou amb les classes durant la llicenciatura, 

encara que els professors fossin de la talla de Gabriel Roura o Anscari 

Manuel Mundó. 

De les classes de Llatí a BUP recordo, sobretot, el caracter sistematic 

de les sessions que, ara, amb perspectiva, ho veig com una lógica gestió 

del temps d'aula. Primer, un temps per recordar el fet en la sessió anterior 

(era una manera d'introduir l'alumne en la materia, una facil transició per 

predisposar-lo a una nova sessió de treball després d'acabar una altra assig

natura), un temps perla correcció dels deures, un temps per avarn;:ar en el 

temari i un temps destinat a posar deures pel proper dia. Aquest esquema 

no salia canviar. El caracter sistematic és alió que ens feia entendre l'ordre 

dels casos llatins, el recurs a la memoria era clau, amb sentencies de l'estil: 

«el orden os salvara», en cas que algun alumne al ser preguntat equivoqués la 

declinació. Eren frases, sovint, amb doble sentit. 

En les sessions de paleografia, era una altra manera de fer. Encara dis

poso de les fotocopies d'alguna  d'aquestes sessions. El document origi

nal fotocopiat, amb transcripcions, sobretot en alió que feia referencia als 

formularis, i encara, i aquest document era important, un vocabulari de 

les principals institucions i paraules necessaries per deambular per l'es

criptura medieval i d'epoca moderna. En aquestes sessions demostrava, 

a banda dels seus coneixements de paleografia, diplomatica i llatí, el que 

sabia de les institucions i de la historia. Cada mot, cada toponim, eren si

tuats convenientment en el seu context historie i institucional, pero també 

geografic, si és que no feia una demostració dels orígens i l' etimologia del 

terme. En parlar de la Muga i fer-lo derivar de Sambuca, reclamava l'article 

femení al riu la Muga. Els grans coneixements, fruit d'una vida d'estudi, 

es posaven de manifest davant un simple text, no hi feia res que fos una 

apoca o una agnició de bona fe, el text era suficient per traslladar als estu

diants a unes referencies contextualitzadores que no sempre havíem trobat 

en els estudis universitaris. De fet, eren sessions d'aplicació histórica, més 

que de llatí medieval o de paleografia. Encara que també ho eren, perque 

d'abreviatures ens en va ensenyar moltes i de tata mena, fins ens les anava 

dibuixant. 

En la faceta d'investigador vaig coincidir amb ella l'Arxiu Historie de 

Girona. Eren els primers anys que l'arxiu s'havia traslladat de la Casa de 

Cultura a la Plac;:a de Sant Josep de Girona. Quan els arxivers, després d'una 
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etapa inicial de can vis en la direcció i en el personal, eren J osep Matas, J oan 

Fort i M. Angels Adroer. A l'arxiu feia veritables sessions maratonianes de 

treball. Des de la primera hora del matí, fins que es tancava l'arxiu. Només 

parava per dinar. Poca cosa, no podia perdre temps. Sovint «dinava» al 

mateix seient del cotxe, llavors encara es podia entrar al barri vell i aparcar 

a la Plac;a Sant Josep. Dedicava el dia a l'arxiu, menjar era accessori. A la 

sala, sempre s'asseia en el mateix lloc. Era la cadira del mossen, era el lloc 

del mossen. Els altres ho sabíem, ningú dels que freqüentaven l'arxiu amb 

assidtÜtat gosava seure al seu lloc, també s'ha de dir que hauria estat difícil, 

solia ser el primer d' arribar. 

Rosa Congost, que ja el coneixia de quan anava a la Casa de Cultura 

a treballar en els protocols notarials, s'asseia al seu costat. Rosa Congost 

buidava, també de manera sistematica, el Registre d'Hipoteques. 

Dues maneres d'entendre la historia, diferents en els objectius, coinci

dents, pero, en la importancia donada a la documentació notarial i el trac

tament rigorós del buidatge de la font. La font ajuda a respondre les qües

tions que li formula !'historiador. Els textos sols no diuen res, o molt poca 

cosa. Pero un seguit de documents, i una feina pacient, sense prevencions 

ni apriorismes, poden canviar afirmacions superficials sense cap més base 

que la generalització o la suposició. L'historiador fa les seves afirmacions 

a partir d'unes dades reals, documentades. 

Mossen Pujol era dels que no es precipiten a l'hora de redactar. La 

paciencia anava en el seu taranna. Pero és que només la feina pacient de 

buidatge sistematic i d'acumulació de documentació serveixen per avan

c;ar en la recerca. No tenia pressa, no havia de demostrar res a ningú. Qui 

escriu, com era el seu cas, per als futurs lectors no té pressa per veure la 

!letra impresa. 

2. El metode 

Més d'una vegada havia explicat el seu metode de treball: «passar el ras

cleb>, en deia; que volia dir llegir els protocols notarials de dalt a baix, fer 

les anotacions de cada document que l'interessava, sovint, en !libretes d'es

piral, on agrupava les tematiques segons els seus interessos i, encara, amb 

la comanda de fotocopies per poder treballar amb més deteniment la font. 

En aquest passar el rasclet anava analitzant la societat tal com havia 
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quedat escripturada per l'escriva. Era un metode exhaustiu, pacient, com 

ha de ser el metode d'aquell qui cerca l'aproximació a la totalitat d'una 

societat que només ha deixat rastres en la documentació escrita. Era un 

historiador de l'escrit. Tant li era la llengua de l'escriptura: llatí o catala, 

fins l'hebreu. Els seus coneixements profunds de paleografia i de la cultura 

classica, juntament amb la diplomatica, li permetien treure el maxim de 

cada document. 

De les seves anotacions en sortien les seves publicacions posteriors. 

Moltes anotacions, en aquelles llibretes d'espiral, pero, no les va aprofitar. 

Seria interessant poder estudiar aquestes notes, aquests manuscrits, per 

poder coneixer la manera de treballar. Coneixem el resultat per les seves 

publicacions. Una manera d'apropar-se a l'objecte final seria coneixer el 

procés. 

Havia vist passar la societat, especialment de Castelló i del comtat 

d'Empúries, davant dels seus ulls. Tot era interessant, pero no tot va ser 

objecte d'estudi. Quan va saber, per exemple, que estavem interessats en 

els primers contractes d'explotació a masoveria dels masos i cortals, ens va 

fer a mans les fotocopies que ell havia encarregat, amb les oportunes ano

tacions.1 A ell no l'interessaven. Pero sí que li havien semblat interessants 

perque en fes fotocopies. «Vosaltres, deia, en podreu treure més profit». 

Era despres. Altres vegades, havíem vist llibretes plenes d'anotacions de 

censals, de préstec jueu o no jueu, de credit i endeutament que havia anat 

recollint i que mai no va acabar de ser l'objecte últim i central de la seva 

recerca. D'entrada, ho recollia tot. Tot l'interessava, pero no pas tot va ser 

objecte d'estudi rigorós i pausat. El temps és limitat. 

La seva concepció del metode i de l'ofici d'historiador el va recordar 

en un acte de cloenda d'un seminari sobre fonts i arxius perla historia de 

l'Emporda, el S de novembre de 1987, peral qual havíem demanat la seva 

presencia perque en fes la valoració. Val la pena recordar les seves parau

les, adrec;:ades especialment a uns joves que ens iniciavem en la recerca: 

1. Així ho feiem constar en nota a peu de pagina, R. CONGOST, P. GIFRE, E. SA
GUER, X. TORRES, «L'evolució del contracte de masoveria (Girona, s. XV-XVIII)», a 

R. CONGOST, L. TO (eds.), Homes, masos, historia. La Catalu,rya de/Nord-est (seg/es XI-XX), 

Barcelona, ILCC de la Universitat de Girona, Publicacions de !'Abadía de Montserrat, 

1999, p. 275, nota 9. 
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[ ... ] voldria recordar ara alguna de les actituds integrants de l'ofici de 

!'historiador, [ ... ] Novament Paul Valéry pogué afirmar que la historia 

és una de les combinacions més explosives de la química de l'intel · lec

te, quan aquelles no informen degudament !'historiador. Em refereixo, 

concretament, a les actituds d'honestedat, del sentit de la responsabilitat 

i el que jo en diria saber evitar el parany de les presses. Honestedat, que 

exigeix la maxima objectivitat possible, sabent tenir en compte també les 

opinions dels altres, la qual cosa inclou també una bona dosi d'humilitat. 

No oblidem que la investigació, com la mateixa vida, és una cadena de la 

que no es pot trencar res ni oblidar-ne cap de les seves anelles. El mateix 

sentit de la responsabilitat impulsa a fer l'obra humanament ben feta. 

Pero si hi ha un enemic de !'historiador, aquest és la pressa. Cert que la 

labor histórica urgeix, pero una cosa és !'actitud perseverant sense desa

nim i l'altre, molt diferent, deixar-se portar perles presses.2 

En acabar aquest seminari, ens deia, dones, no tingueu pressa. Sigueu 

honestos en el vostre treball, amb grans dosis d'humilitat. En definitiva, 

l'objectiu de tota obra és la de perdurar, i per perdurar s'ha de fer bé. S'ha 

de fer amb ofici. Sens dubte, si apliquem aquestes paraules al conjunt de la 

seva obra, podem dir que perdurara perque ha estat feta amb ofici i des de 

l'honestedat del treball intel · lectual. 

Va analitzar la societat castellonina amb profunditat. El món jueu n'era 

una part important i durant un temps s'hi va centrar de debo. Avui és, 

sens dubte, el gran especialista del món jueu castelloní. Hi ha clarament un 

abans i un després de la seva obra. Aixo, pero, ja ha estat ressenyat. 

Hi ha altres treballs que mereixen ser mencionats. I és en aquests tre

balls que em centraré tot seguir. No es tracta de ser exhaustiu, sinó de 

mostrar, a partir d'alguns dels seus treballs, especialment els publicats per 

l'Institut d'Estudis Empordanesos (IEE), on publica els treballs més ex

tensos, quin és el seu metode i l'ús que fa dels protocols notarials, que és 

la font historica principal dels seus treballs. Ja es veura com també podrí

em incloure treballs publicats a El Salner en que aplica el mateix metode: 

documentació extensa i publicació dels documents principals en que es 

basa. En aquest aspecte em semblen modelics «La capella de Sant Marc 

2. M. PUJOL, «Clausura del Serninari sobre fonts i arxius pera la historia de l'Empor

da», Anna/s de /'Institut d'Estudis Empordanesos (AJEE), 21 (1988), p. 324-325. 
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del cap del pont Vell»,3 o «La cúria i les presons de Castelló d'Empúries 

en els documents»4 amb la publicació de dinou instruments jurídics, entre 

els quals deu apoques d'obres, per no parlar dels divertidíssims tríptics, 

on recull fins en quatre treballs «Perites anecdotes historiques de Castelló 

d'Empúries». 5 

Anem a veure comes tradueix «el passar el rastel!» (el metode) en algu

nes de les seves publicacions (l'obra acabada). 

3. Mossen Pujol, referent historiografic de l'IEE 

Durant anys, i aixo va passar durant practicament vint anys, que és el 

període de la seva producció historiografica, entre el 1984 i el 2007, si bé 

no pas de manera continuada, els socis de l'Institut d'Estudis Emporda

nesos en rebre els Annals el primer que hi cercaven era l'article de mossen 

Pujol sobre la historia baixmedieval de Castelló i els primers segles d'epoca 

moderna. L'arc cronologic dels seus estudis va del segle XIV al segle XVII: 

de fet, mossen Pujol arriba fins quan comencen els estudis de l'altre histo

riador castelloní del segle XX, Albert Compte. A ells dos, sobretot, es deu 

la reconstrucció del saber historie de la vila de Castelló durant el darrer 

mig segle. Bona part del que sabem de la vila porta la signatura d'Albert 

Compte i de Miquel Pujol. Castelló ha estat de sort per aquesta coinci

dencia. Les altres poblacions empordaneses, i moltes de les poblacions 

catalanes, no han tingut la gracia de poder disposar de dos historiadors de 

la seva talla, amb una prolífica i llarga activitat d'investigació i de recerca. 

Els interessos en la recerca de Miquel Pujol són diversos, comes veura 

només de referenciar el tema dels seus treballs publicats als Annals de l'Ins

titut d'Estudis Empordanesos: sobre la comanda del Temple de Castelló 

(1984), la biografia i biblioteca de Jeroni Pujades (1985), l'inventari de la 

notaria d'en Bofill (1988), el retaule d'alabastre de Santa Maria (1989), una 

batalla a ultranc;:a de la segona meitat del segle XIV (1990), la designació de 

secretaris de !'Aljama (1991), les sinagogues medievals de Castelló (1991), 

3. El Salner, 2 (1995), s.p. 

4. El Salner, 3 (1996), p. 25-4 7. 
5. El Salner, 9 (2002), p. 61-69; El Salner, 10 (2003), p. 41-51; El Salner, 10, any 11 

(2004), p. 31-43; El Salner, 12 (2006), p. 17-28. 
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un projecte de restauració de Sant Pere de Rodes del segle XIV (1993), 

el retaule de Sant Miquel (1994), la casa del temple (1995), el cerimonial 

dels consols (1997). Aquí hi ha un hiatus en les seves aportacions als An

nals, fins el 2002, quan escriu sobre un contracte inedit de Jaume Cascalls 

per un retaule de Sant Bartomeu i el fossar dels jueus de Castelló (2003). 

Afegim-hi, encara algunes monografies significatives, Poesia occitanocatalana 

de Castelló d'Empúries, IEE, 2001, Pintors i retaules deis seg/es XIV i XV a 

l'Empordd, IEE, 2004 i La portalada deis aposto Is de la basílica de Santa Maria de 

Castelló d'Empúries, Ajuntament de Castelló d'Empúries, 2007. L'aplec de 

tots aquests treballs, i alguns altres publicats en altres revistes, com al Salner 

o als Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, i publicacions col· lectives, és 

una contribució de primer ordre a la historia de la vila de Castelló. 

A través d'aquests treballs monografics i específics d'aspectes signifi

catius de Castelló, podem entreveure una vila que arriba al moment del 

maxim esplendor i, en entrar l'epoca moderna, entra en el seu declivi. 

Quan, com ha explicat Josep Colls, el centre de gravetat es trasllada de la 

vila castellonina als cortals, uns cortals vigorosos i en expansió, pero amb 

una vila que perd població i decau en la seva producció manufacturera i 

comercial, fet que és aprofitat perla vila reial de Figueres per ocupar el seu 

lloc en la jerarquía «urbana» al nord de la veguería de Girona.6 

Els seus treballs sempre tenen les mateixes característiques: rigor en el 

tractament dels temes, en l'exposició i en la redacció. Fins l'últim moment 

corregía galerades, revisava el redactat fins aconseguir la paraula apropiada 

i escaient, i sempre introdufa les referencies documentals en que basava les 

seves afirmacions, cuidava les notes a peu de pagina de la mateixa manera 

que cuidava el text. L'impressor Josep M. Benejam va ser testimoni, en 

més d'una ocasió, de la meticulositat de mossen Pujol, ja amb els textos 

a impremta, per acabar d'arrodonir algun treball. Calia evitar, sempre que 

fos possible, aquest era el pensar de mossen Pujol, equívocs de qualsevol 

mena. Perque tenia molt clara la importancia i la transcendencia del text 

escrit. L'escrit queda. 

És un investigador que produeix monografies. No és partidari de les 

6. J. COLLS, D'artesans a pagesos: l'evolució del treball en una vi/a de la Catalu,rya moderna 
(Castelló d'Empúries, seg/es XV-XVII), treball de recerca, programa de doctorat d'História 

Medieval, Moderna i Contemporania, Universitat de Girona, 2002. 
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síntesis históriques. Vol avanc;ar en el saber a partir de la solidesa de la 

investigació puntual i concreta. Altres ja s'aventuraran a la síntesi. És una 

manera de fer, és una manera lícita. El saber, i el saber historie en concret, 

no és excloent: la investigació en profunditat d'una tematica, de qualsevol 

tematica, no ha d'entrar en qüestió amb la síntesi ponderada, la que per

met situar, en aquest cas, poblacions, societats, economies i institucions en 

espais més grans, fet que permet la comparació i estableix la necessitat de 

formular preguntes. Perque són les preguntes que es formulen alió que fa 

avanc;ar el saber historie. En la síntesi ben feta, Castelló es posa en relació 

amb Peralada, Figueres i Roses, dit sigui de passada, pero, cap d'aquestes 

viles no disposa del seu investigador de referencia, pero també amb aque

lles viles i ciutats situades al nord de !'Albera amb que s'establien impor

tants relacions comercials en el segle XIV, sobretot, com explica A. Pinto,7 

i que desapareixen del tot entrada l'epoca moderna per un desplac;ament 

de la influencia i l'atracció d'altres viles empordaneses. Mossen Pujol ha 

posat bases solides per a la construcció d'un discurs de la vila castellonina. 

3. 1. Historiador de l'art 

L'interes pel món de l'art, sens dubte anava lligat a la importancia que 

pera un castelloní tenia l'església de Santa Maria. Suposo que, si fa no fa, 

li devia passar el mateix que a Modest Prats, castelloní també com mossen 

Pujol, quan l'evoca en el seu «Dietari, 1980»: 

Nascut a Castelló d'Empúries, puc dir que he crescut a l'ombra d'un 

campanar romanic, sota les arcades d'una ampla volta gótica. Em són 

familiars i habituals els retaules del segle XV, les talles barraques, les 

peces dels nostres vells orfebres. Tot plegar m'era tan habitual que vaig 

haver d'aprendre a valorar-ho en l'admiració i els elogis dels forasters 

sorpresas. 

I amb aixó no vull pas dir que la gent del poble no fos capa<;: de valo

rar-ha. Al contrari. Va ser a casa, precisament, on vaig aprendre a estimar 

aquestes coses amb tota la riquesa semantica d'aquest verb.8 

7. A. PINTO, Commerce et draperie dans le comté d'Empúries de 1260 d 1497. These de 

Doctorat, Université de Savoie, 2002. 

8. M. PRATS, Homilies de Meditryd, Barcelona, Empúries, 2011, p. 206-207. 
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Castelló és, des de rnitjan segle XIV i principis del segle XV, un nucli 

important. Exerceix de capital del comtat d'Empúries9 amb tot el que su

posa de concentració del poder feudal, fet que troba la seva materialització 

en la cúria,10 i sobretot, disposa d'una església, Santa Maria, just acabada 

i que s'ha d'embellir, si hi afegim set cases religioses entre monestirs i 

convents,11 una poderosa comunitat de preveres i les dinou confraries exis

tents, i encara una important producció textil, almenys fins rnitjan segle 

XV,12 entendrem aquesta demanda artística en forma de pintures, retaules 

i peces d'orfebreria, alhora que la demanda d'intercessió i protecció dels 

sants i santes a qui anava encomanat el programa iconografic. 

Posem alguns exemples de contractes destinats a Castelló i que figuren 

convenientment recollits a Pintors i retaules deis seg/es XIV i XV a i'Empor

da.13 Basicament tres són els centres destinataris: Santa Maria, el monestir 

de Sant Bartomeu i el convent de Sant Francesc. A l'església de Santa Ma

ria de Castelló, el grerni dels carnissers encarrega un retaule a sant Antoni 

(141 O, no realitzat; realitzat el 1416). La poderosa comunitat de preveres, 

amb cent vint beneficis simples en el XIV; a banda dels que estaven re

lacionats amb el culte de la parroquia,14 també encarrega diferents obres, 

entre elles uns entremesos de la passió (1440) i el retaule de sant Miquel de 

part de la confraria de sant Miquel (1448) integrada per gent del comen; i 

la ploma, i que mereixera un estudi detallat del mateix autor. El monestir 

de Sant Bartomeu, de l'orde de la Merce, encarrega a Jaume Cascalls, el 

1353, un retaule destinat al seu patró; el grerni dels sastres, un a sant Joan 

Baptista i sant Bartomeu el 1412; la confraria dels barbers i cirurgians un 

retaule a sant Cosme i Darnia (1449), i un altre a la Verge Maria de part de 

9. J. COLLS, D'artesans a pagesos ... , p. 59-66. 
1 O. J. CANET, La Rúbn'ca deis Privilegis de Castelló d'Empúries i del comtat d'Empúries 

(1223), Castelló d'Empúries, Ajuntament de Castelló d'Empúries, 2009, p. 27-30. 

11. M. PUJOL, «Aportació a la biografia de Jeroni Pujades. Una biblioteca particular 

de comern;ament del segle XVII», AJEE, 18 (1985), p. 111-114. 

12. J. COLLS, D'artesans a pagesos ... , p. 75-77. 
13. M. PUJOL, Pintors i retaules deis seg/es XIV i XV a l'Empordd, Figueres, IEE, 2004. 

14. M. PUJOL, «Aportació a la biografia de Jeroni Pujades ... », p. 145. M. PUJOL, 

«Perites anecdotes históriques de Castelló d'Empúries, III (tríptic)», El Salner, 10, any 11 

(2004), p. 35-39, en que dóna noúcia de l'excomunicació contra trenta-vuit preveres de 

Castelló en haver desobei't l'ordre de no celebrar reunions, ni consells, el 1450, fet que 

demostra la importancia de la comunitat. 
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la comunitat franciscana i la confraria de la Concepció de la Verge Maria 

(1451). El convent dels franciscans també sera un altre dels beneficiats. La 

confraria de teixidors, la de més vella tradició a la vila,15 encarrega un retau

le a sant Blai (1373). La confraria dels ferrers encarrega un retaule a sant 

Eloi el 1378, el 1388 un guardapols. Els paraires encarreguen un retaule a 

sant Pere martir el 1406 i els sabaters, un retaule de l'Esperanc;a el 1468. 

Finalment, !'Hospital major dels pobres un retaule dels apostols (1378). 

En definitiva, els comitents que ens apareixen en l'encarrec d'aquests re

taules reflecteixen el dinamisme de la vila, des del punt de vista economic 

i devocional, i també la importancia de la comunitat de preveres de Santa 

Maria i el monestir de Sant Bartomeu i el convent de Sant Francesc. 

Per explicar com Castelló es converteix en un centre artístic important 

en els segles XIV i XV, l'autor, en una «Introducció» explicativa breu, pero 

suficient, fa notar la situació de cruilla entre els tallers de Perpinya, Girona 

i Barcelona. És lloc de pas, i per tant, esdevé nucli receptor d'influencies 

d'arreu. 

El buidatge sistema.tic dels protocols notarials el porta a resseguir les 

trajectories dels artistes, alhora que els encarrecs per a la confecció de 

les seves obres són convenientment escripturats (recopila 95 documents, 

bona part dels quals inedits, sobre pintors i retaules de l'Emporda, de 1279 

fins 1558).16 Són identificats els pintors i escultors que han deixat trac;a en 

els protocols notarials, per portar a terme obra encarregada destinada a 

Castelló, com també per a altres indrets de l'Emporda. De manera que 

l'obra d'art és situada en l'origen. El contracte pera l'elaboració del retaule 

apareix en tota la seva extensió. Els comitents encarreguen l'obra, fixen el 

programa iconografic, i estableixen les condicions per a l' elaboració i les 

condicions de pagament. La documentació notarial, a més, permet resse

guir l'evolució del contracte, ja que els pagaments també queden reflec

tits en els protocols notarials. Per altra banda, també recull els contractes 

d'aprenentatge, semblants als d'altres oficis artesanals, i també referencies 

a lloguers de cases per part d'artistes, cosa que permet localitzar pintors i 

escultors a la vila en moments concrets. 

15. Ja el 1286 n'hi ha referencies, M. PUJOL, «Aportació a la biografia de Jeroni Pu

jades ... », p. 137. 

16. M. PUJOL, Pintors i retaules ... , p. 195-298. 
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Aquesta feina de descobrir i donar a coneixer els contractes és una feina 

de documentalista, en el sentit que permet precisar, datar i atorgar autoria 

a peces d'art. Aixo és el que fa, per exemple, al retaule de Sant Miquel de 
Castelló, en que documenta la triple autoria de Francesc Vergós, que el 

comenc;:a, i Honorat Borrassa iJaume Avinyó, que l'acaben.17 

És l'inici de la feina de !'historiador de l'art. Després ja posara en relació 

l'obra amb l'estil. Per a !'historiador de l'art és molt important saber qui 

encarrega l'obra i per quina raó estableix un determinat programa icono

grafic, ja que a través del retaule apareix en tota la seva nitidesa la plasma

ció d'una societat, d'una economia, en definitiva, d'un món concret. No 

és estrany, per exemple, que sigui la confraria de Sant Miquel, confraria 

fundada el 1427, que acull comerciants i notaris, la que encarregui aquest 

retaule. Quan no disposa de l'encarrec, com passa amb la portalada dels 

apostols, cerca l'autoria per altres bandes, i aprofita també tates les opor

tunitats que li ofereixen els arxius de protocols, per exemple, per acostar-se 

a les deixes testamentaries. A la portalada dels apostols, després de discutir 

les autories proposades, acaba per propasar la del mestre Pere de Santjoan 

i el seu deixeble Antoni Canet. 

3.2. Historiador de l'alta edat moderna 

El buidatge sistema.tic dels protocols de la notaria de Castelló18 el porta 

a la troballa de documents excepcionals, ja sigui un inventari de la notaria 

d'en Bofill, l'inventari post mortem dels béns de Jeroni Pujades o el cerimo

nial dels consols de Castelló. El text com a troballa excepcional: el filoleg 

precedeix !'historiador? 

L'estudi del document per si mateix ja fóra un fet important i significa

tiu, sobretot perque per als segles de l'alta edat moderna l'arxiu de la vila 

de Castelló ha conservat molt poca documentació. Tot el que sigui aportar 

nova documentació suposa una passa important per al coneixement de la 

societat i les institucions de Castelló i del comtat. Mossen Pujol, pero, fa 

17.  M. PUJOL, «El retaule de Sant Miquel de Castelló d'Empúries: descoberta la 

identitat dels seus autors», Annafs de !'Instituí d'Estudis Gironins, 30 (1988-89), p. 233-259. 

18. Dit sigui de passada, «un dels més importants de l'Europa medieval i un dels més 

antics», segons paraules del professor E. P. BENSCH, Efs apunts de f'Arxiu Historie de 

Girona, 2 (11-2007), p. 5. 
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un pas més, i molt important, ja que passa de la troballa excepcional del 

document a la il · luminació d'una epoca. El document és contextualitzat, 

a partir del coneixement d'una epoca, fins al punt que al final de la lectura 

del text un no sap si ha analitzat la biografia de Jeroni Pujades i la seva 

biblioteca, o la societat, l'economia i el regiment de la vila de Castelló de 

comern;ament del segle XVII; i en el cas del cerimonial dels consols de 

Castelló, el protocol és l'«excusa» per exposar les relacions de poder de la 

universitat de Castelló en relació amb els alt:1;es poders temporals i espiri

tuals de la vila. 

L'inventari de la notaria d'en Bofill 

Podria tractar-se d'una contribució a la historia del notariat i seria una 

pes;a cabdal,19 pero és molt més que aixo, ja que l'inventari de 1630 que 

transcriu, d'una de les dues notaries públiques de Castelló, l'altra era la d'en 

Mallen, és un exercici de demostració de la ingent documentació generada 

perla vila i comtat d'Empúries (intus i extra villam), bona part de la qual no 

ens ha arribat fins l'actualitat. La producció notarial és un bon exemple de 

la contractació, i aixo queda reflectit en el fet que, fins 1630, la notaria d'en 

Bofill de Castelló conservava 1743 volums i alguns llibres de contractes de 

jueus. Un volum considerable de documentació si ho comparem amb els 

que han arribat fins l'actualitat. És dar, de notaris a Castelló n'hi havia un 

nombre important, durant la segona meitat del segle XVI van arribar a ser

ne deu i quatre escrivans.20 I aixo que la vila ja no estava en la seva plenitud. 

La biblioteca de Jeroni Pujades 

Jeroni Pujades havia estat molt vinculat a Castelló d'Empúries. El ser

vei a la casa comtal en la seva qualitat de reputat jurista, com a assessor 

baronial del comtat, i més tard mediador entre la universitat i el comte per 

arribar a una concordia i evitar la lluició de la jurisdicció, i la seva estada al 

19. Quan s'ha fet la historia de les notaries de Castelló, aquest treball ha estat una 

pec;:a clau, vid. J. FORT, E. SERNA, S. SOLER, Catdleg deis protocols del districte de Figueres, 
I, Barcelona, Fundació Noguera, 2001, p. 25-39. 

20. M. PUJOL, «Un inventari de la notaria d'en Bofill fins al primer terc;: del segle 

XVII a Castelló d'Empúries», AJEE, 21 (1988), p. 69. 



MOSSEN PUJOL, DELS PROTOCOLS NOTARIALS A LA HISTORIA 157 

final de la vida a Castelló, on va morir, el fan un dels personatges més im

portants de la vila. El Dietari21 que va deixar escrit, per altra banda, permet 

una aproximació a Castelló i el comtat en els primers trenta anys del segle 

XVII, si bé és eminentrnent una crónica de la Barcelona urbana.22 Jeroni 

Pujades va morir a Castelló el gener de 1635. 

El text, que és una veritable monografia, compta amb una primera part 

dedicada a «Castelló d'Empúries en temps de Jeroni Pujades», cinquanta 

planes d'atapei't text, on apareixen els trets representatius de !'estructura 

urbana de la vila emmurallada de Castelló, l'urbanisme de la qual ja havia 

estat estudiat per Albert Compte, amb els seus edificis emblematics, pero 

també les activitats de la població, dins i fora muralles, on destaca de ma

nera excepcional el mapa de la ubicació dels cortals que queden distribui:ts 

sobre la plana. El cortal Vanover, propietat de la muller de Jeroni Pujades, 

apareix en relació a tots els altres. Pero també el port de la platja dels Gra

ells, per on passava l'activitat comercial. Hi ha encara uns apartats dedicats 

al regiment de la vila i l'activitat festiva. J. Amelang ha dit amb encert que 
aquest treball és «un estudi molt més ampli del que suggereix el títol».23 

En la segona part, hi ha l'inventari dels béns mobles de Jeroni Pujades, 

el qual després de la seva activitat, en el declivi de la seva vida, acaba en una 

situació de precarietat. No sabem ben bé perque, si es mantenien els terc;:os 

dels grans del cortal Vanover i la meitat dels ingressos del bestiar del que 

era el patrimoni de la seva muller. Apunta com a causa els dots pagats per 

a les filies. I acaba amb unes frases poc esclaridores sobre una suposada 

voluntat de pobresa: 

21. ].H. Elliott en va destacar la seva importancia, i en recomana la seva edició, en 

referir-s'hi com «incomparablement el més important diari d'aquest període que fins ara 

ha sortit a la llum», J.H. ELLIOTI, La revolta catalana, 1598-1640, Barcelona, editorial Vi

cens Vives, 1966, p. 559. Vid. Dietan· de Jeroni Pujades, Barcelona, Fundació Salvador Vives 

Casajuana, vol. I, II i III, 197 5, vol. IV, 197 6. 

22. «Principalment són esdeveniments de la vida barcelonina els que es reflecteixen a les 

planes dels Dietaris. Fins quan !'autor viu a Castelló d'Empúries els fets de la Ciutat comtal 

prenen la maxima importancia i, basat en les informacions rebudes, els narra ben sovint 

com si encara visqués alla, a la vora de Santa Maria del Pi», J.M. CASAS, «Introducció», 

Dietan de Jeroni Pujades, N, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1976, p. 26. 
23. J. AMELANG, «El món mental de Jeroni Pujades», dins «Cent de la Riberm> i a/tres 

assaigs sobre la Barcelona moderna, Vic, Eumo, 2008, p. 193, nota 1. Inicialment el text va ser 

publicat el 1995. 
o 

o 
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[ ... ] no ens sembla aventurat conjecturar que, a partir del primer matri
moni, Pujades visqué confortablement des del punt de vista econornic, 
pero acaba morint pobre de béns personals. Ens referim als béns perso
nals. No hi fa res que la seva esposa sigui una pubilla hisendada i disposi 

de béns propis; en Jeroni Pujades lateix l'esperit francisca .... 24 

La transcripció de la biblioteca és una obra d'acurada erudició. Cada 

obra hi és referenciada, pero sobretot posa de manifest que és una biblio

teca molt variada, amb obres de dret, és dar, també amb molta literatura 

classica, pero també amb literatura del seu temps. Miquel Pujol conclou: 

«La curiositat intel·lectual del nostre jurista és realment impressionanb>.25 

El cerimonial dels cónsols de Castelló 

El cerimonial dels consols de Castelló és un document de 1643-1644 

que recull un text perdut, localitzat entre els fons de !'Hospital de Santa 

Caterina de Girona, que va ser posat a disposició de mossen Pujol. El text 

és important per si sol, no disposava de paral · lels en viles de la magnitud 

de Castelló per comparar-ho. 

L'origen del manuscrit, escrit per un notari, té a veure, sens dubte, amb 

la necessitat de defensar l'espai jurisdiccional de la universitat davant els 

molts poders que confhüen en la vila de Castelló: els de la jurisdicció ba

ronial, pero també els de les diferents institucions religioses, l'església i la 

comunitat de preveres i els convents. 

Es pot considerar una manera de defensar els «privilegis» de la univer

sitat i dels seus representants, els consols, en un període en que els espais 

i el teatre de la representació, sobretot del comú davant el sagrat o el que 

derivava de la jurisdicció baronial del comte col· lidia freqüentment. 

A banda de la recuperació del text, que és convenientment transcrit 

en apendix, allo que és més remarcable d'aquest treball és que serveix 

d'excusa per explicar el regiment de la universitat de Castelló d'Empúries 

que, des de 1487, elegía els seus consols pel sistema d'insaculació, a sort 

de rodolí. El cerimonial serveix per centrar el paper dels consols en la vila 

24. M. PUJOL, «Aportació a la biografia de Jeroni Pujades ... », p. 163. 

25. M. PUJOL, «Aportació a la biografia de Jeroni Pujades ... », p. 180. I 
! 
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de Castelló. És un veritable estudi del «poder» castelloní de mitjan segle 

XVII, que ve a complementar l'estudi del primer ten,: del segle XVII que 

havia portat a terme en descriure la biblioteca de Jeroni Pujades. 

4. Conclusió 

Castelló ha tingut la sort de disposar d'una persona que s'ha dedicat en 

els darrers trenta anys a capbussar-se en els protocols notarials per estudiar 

la vida deis homes i dones que hi vivien des del segle XIV fins mitjan segle 

XVII. A partir deis seus estudis, que ha anat publicant, la vila de Castelló 

disposa d'un discurs historie determinat, el que li ha proporcionat mossen 

Pujol. Si hi afegim els treballs del professor Compte, la vila castellonina ha 

estat doblement d'enhorabona. 

Miquel Pujol ha estat l'estudiós de Castelló. Un estudiós de les fonts. 

Un estudiós que ha posat les fonts a l'abast deis altres. En uns treballs 

marcats, com exposava ell mateix en referir-se a l'ofici de !'historiador, 

pel rigor, la solidesa i l'honestedat. Ell recomanav~ el 1987 als que ens 

iniciavem en l'ofici, sobretot, de no tenir pressa. És un bon consell, com 

ho és també llegir o rellegir els seus treballs. Puntuals, concrets i limitats a 

aspectes que poden no semblar importants, si s'entenen, pero, en el con

junt de la seva obra, res no és sobrer, perque tot té un sentit. Alió que li ha 

interessat ha estat remarcar la potencialitat de la vila castellonina, en el cas 

de la comunitat jueva, pero també la potencialitat deis diferents elements 

constitutius de la vida de Castelló entre el segle XIV i el XVII. Era una 

elecció legítima. Igual com la que faran els que ara estan plenament immer

sos en la recerca de la baronia comtal des del segle XI (Stephen P. Bensch), 

de la vila de Castelló des de la baixa romanitat (A.M. Puig, en un treball 

a cavall entre l'arqueologia i la historia que pocs podem fer), del XIV-XV 

Gosep M. Gironella, Albert Martí Arau), de la ruralització del XVI i XVII 

G· Colls) o de l'evolució i caracterització deis cortals des del segle XIV fins 

a l'actualitat (grup de treball coordinat per M. Roig). 

Tota obra s'ha d'entendre en l'epoca en que s'escriu. I tota obra de re

cerca histórica es fa tenint en compte la producció anterior. La producció 

de Miquel Pujol és referencia viva per tot aquell qui s'interessi pel passat 

de Castelló, com abans ho havia estat l'obra de Francesc Monsalvatje o de 

Jaume Marques Casanovas, o ho és l'obra d'Albert Compte. 
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