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La publicació de les Actes de les Jornades d'Història dels Jueus a 
Catalunya vol ser una contribució més de l'Ajuntament de Girona a la 
tasca laboriosa i no gens fàcil de recuperar i integrar aquesta part del 
passat gironí i català. 

Sovint la comunitat científica ha mantingut l'aïllament i la margina
ció de l'anàlisi de l'aportació jueva a la història de Catalunya. Així la 
història d' una minoria religiosa, culturalment activa i econòmicament in
fluent, s'ha mantingut durant molt de temps oculta i marginada confir
mant des de l'àmbit de les ciències socials l 'especificitat del fenomen 
jueu a Catalunya. 

Ningú no dubta de l'especificitat de l'aportació dels jueus a la his
tòria de Catalunya i de l'existència d' unes formes de vida, de pensa
ment i d'activitat diferenciades i separades de les de la majoria cristiana 
de la població. 

Però el risc de la compartimentació és el perill més greu un cop su
perat el primer esglaó del risc de l'oblit. 

Durant molts anys l'herència jueva a Catalunya ha estat patrimoni 
minoritari i restringit d'erudits i estudiosos. Però les aportacions valuoses 
que des del camp de la recerca s'han fet en els darrers cent cinquanta 
anys no han arribat a trencar la barrera d'una certa incomunicació i el 
tema jueu s'ha mantingut en les boires imprecises heretades del mite i 
la tradició. 

Cal doncs fer l'esforç d' integrar aquesta parcel·la de la Història de 
Catalunya al patrimoni comú de la Història Nacional i arribar a formu
lar interpretacions que incorporin definitivament l'aportació jueva a la in
terpretació global de la nostra història medieval. 

És amb aquest esperit que l'Ajuntament de Girona vol contribuir amb 
bases certes i plantejaments rigorosos a promoure el redescobriment i 
la integració del passat jueu de la ciutat i de Catalunya. 

Aquestes Actes conjuntament amb la publicació dels volums «Per una 
Història de la Girona Jueva» i els treballs de recuperació del Call de 
Girona formen part d'una política coherent i sòlida orientada a l'acom
pliment dels objectius esmentats. 
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CAR AC TER�STIQUES DELS JUEU S 
EN RELACIO AMB ELS CRISTIAN S 

EN ELS ESTATS HISPÀNICS* 

Índex: 
O. INTRODUCCIÓ

O .1 Breu visió crorwlògica

Prof.Dr.Dr.h.c. David ROMANO 
Universitat de Barcelona 

0.2 Una qüesti,ó prèvia: la rknwgrafia i els seus problemes
l. CARACTERISTIQUES DELS JUEUS EN RELACIO AMB ELS

CRISTIANS
l.O Punts a estudiar igualtat, comparacio(ns), diferència
1.1 Igualtat absoluta: la «raça,,
1. 2 Comparacions a diferents graus

1.2.1 La situació legal (inferioritat) 
1.2.2 La situació social (inferioritat) 
1.2.3 La situació econòmica (variabilitat) 
1.2.4 La situació cultural (superioritat) 

1.3 Diferència qbsoluta: Úl religió 
2. CONCLUSIO

O. INTRODUCCIÓ

Hem fet el quart d'hora acadèmic, que naturalment ha quedat reduït
a tres minuts que és com mana la llei i no pas la germànica costum. Com 
a primera cosa, per qui no ho sàpiga, faré una breu presentació meva, molt 
breu i, en tot cas, qui vulgui després pot preguntar més coses. Sóc profes-

• Aquest text escrit és la transcripció de la ponència exposada oralment a la sessió del Con
grés. Volgudament mantinc el to oral, tot introduint-hi esmenes de 5 tipus:
l. canvio les paraules imprecises, conservant però les formes vulgaritzants i algunes de les

repetitives;
2. afegeixo les il.lacions, que de vegades mancaven o eren errades en expressar-me oralment;
3. suprimeixo les repeticions inútils: oralment podien ser aclaridores, per exemple, per su

bratllar; però són innecesàries en un text escrit;
4. passo a nota les frases incidentals, és a dir, els incisos; i
5. afegeixo titolets i divisions en els paràgrafs, d'acord amb el que deia el guió que va ser

donat als presents.
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DAVID ROMANO 

sor d'història dels jueus i m'he dedicat tota la vida a investigar la història 
dels jueus, sobretot a Catalunya, a la Corona d'Aragó i, quan ha calgut, 
als regnes hispànics. Les demés coses que jo he publicat són coses transitò
ries, això que se'n diuen ara: conjunturals. 

El que intentaré avui és fer una cosa que només s'ha de fer quan hom 
comença a tenir això que en diuen anys, vull dir, ser vell, que és intentar 
reunir sota un denominador comú un seguit de coses que difícilment són 
reduibles a denominador comú. Vol dir, per consegüent, que en el que jo 
digui, afortunadament, no hi estaran d'acord tots els altres ponents, per
què crec que és molt important la diversificació, com a mínim a les ciències 
humanes, perquè de moment no estem en ciències exactes ni fem encara 
els treballs ni les recerques amb motlle; vull dir, per tant, no tenim un motlle 
en què totes les idees surtin exactament iguals. 

Del problema que a mi em toca parlar, i en primer lloc, és de les carac
terístiques dels jueus en relació amb els cristians, referit sobretot als estats 
hispànics -fixeu-vos que no parlo d'Espanya, sinó d'estats hispànics-, so
bretot a la Corona d'Aragó i més en concret a Catalunya. Perquè és un er
ror !'estudiar la història dels jueus aïllats del context, o sigui, de l'entorn 
en què visqueren. Dic que és un error i jo sóc el primer en reconèixer i, 
a més, ho dic públicament i no és la primera vegada, en reconèixer que 
jo també he estat subjecte d'aquest error i intento en el possible remeiar 
tota aquesta equivocació. 

Evidentment, tothom sap que els jueus no eren el mateix que els cris
tians. Ara bé, quan estudiem, per una qüestió de simplificació de recerca, 
estudiem els jueus desvinculant-los de l'entorn cristià; però l'entorn cristià 
és aquí i, per tant, se l'ha de tenir en compte d'una manera o d'una altra, 
positiva o negativa o, de vegades, ni positivament ni negativa, sinó tan sols 
marcar quines eren les diferències entre jueus i cristians. 

O .1 Breu visió cronològica 

Ja he dit que volia referir-me sobretot als jueus de Catalunya. Per això 
he marcat en el guió una «breu visió cronològica» 1

. 

De la història dels jueus a Catalunya, la realitat és que, històricament, 
no en sabem res del jueus a l'època visigòtica, no en sabem res a l'època 
dels musulmans, i les primeres notícies que tenim són de la segona meitat 
del segle IX, per exemple, el cas d'un jueu, Judacot, a Barcelona; i una 
altra notícia que hauria de ser objecte d'una recerca, sobre un ajut que van 
donar els jueus de Barcelona als musulmans, en el moment d'una de les 
diverses conquestes de Barcelona. I la realitat és que després les dades cro
nològiques són exactament de l'any 963, quan tenim un document per Bar
celona i un document per Girona, i, des d'aleshores, a poc a poc, va 
augmentant aquesta documentació, el que vol dir, doncs, que un primer 
període arriba des d'aquests anys fins al 1213, és a dir, l'any de l'adveni-

l. Dic breu, i quan insisteixo «breu» vull dir breu en el sentit més seriós de la paraula breu; 
vull dir que no estaré tres quarts d'hora parlant de la brevedat. 
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ment de Jaume I, un període caracteritzat per poca documentació i, per 
tant, per molt poques possibilitats de generalització. 

Mentre que el segon període, que aniria des de l'any 1213 fins l'any 1283, 
és un període en que ja comencem a saber més coses dels jueus a Catalun
ya. Potser fóra més just parlar dels sub-períodes. Un primer, del 1213 al 
1252 degut -moltes vegades en la història passa així amb els fets- a la 
manca de documentació, és a dir, com a mínim a la parquedat de la docu
mentació històrica, mentre que a partir de l'any 1252 la Cancelleria reial 
s'organitza una mica més i en sabem bastantes més coses, és a dir, .podríem 
saber bastantes més coses de les que ara sabem sobre la història dels jueus: 
perquè hi ha registres de cancelleria, car la resta de la documentació (mu
nicipal i notarial principalment) és bastant posterior; evidentment no es pot 
deixar de banda el que es pugui trobar en els arxius eclesiàstics, tot i que, 
evidentment, no és el lloc exacte on s'ha de trobar la documentació per a 
la història dels jueus. De l'any 1252 a l'any 1283 hi ha un segon sub-període, 
el final marcat per un fet que s'esdevé a principis de l'any '84, i és que els 
jueus a Catalunya no poden ser funcionaris públics. 

Aleshores comença el tercer període que va des de l'any 1284 fins a l'any 
1391, és a dir, l'any del famós avalot generalitzat per a tota Catalunya, ge
neralitzat gairebé per a tota la Península Ibèrica (no per a la ciutat de Sara
gossa i alguns altres casos, molt pocs), del qual, sobre les seves repercussions 
en general i sobretot a Girona, en parlarà concretament i específicaJaume 
Riera. 

I, finalment, un quart període final de decadència o de sobreviure, que 
va des de 1391, és a dir, des de l'any de l'avalot fins l'any de l'expulsió dels 
jueus, el 1492. Amb un benentés: quan dic 1492 generalitzo, perquè al Ros
selló, que aleshores no formava part de Catalunya, els jueus varen ser ex
pulsats no el 1492 sinó el 1493 . 

O. 2 Una qüestió prèvia: la demografia i els seus prob!.emes

Durant tot aquest període, durant aquests quatre períodes ( dels quals
s'en podria parlar molt) hi ha un fet concret i és que els jueus constitueixen 
una minoria. Parlo de minoria, tot i que minoria no és un terme matemà
tic, sinó una aproximació, però no pas un resultat: el que voldríem saber 
és si minoria vol dir 10, 15, 3 ó 7% i no senzillament minoria. El que passa 
també, ho he dit i ho tornaré a dir, tota la nostra incertesa científica, de 
ciències humanes, és justament el no poder dir exactament què vol dir 'mi
noria'. En els pocs casos en que és possible establir unes dades concretes, 
evidentment queda demostrat que és una minoria; es pot dir concretament 
que en una localitat determinada, en un moment concret, és del 12 %, el 
8%, el 5%, etc., i es pot jugar amb les xifres i fer -jo l'anomeno així
tots els jocs malabars que es vulgui amb aquestes xifres. Ara, evidentment, 
la demografia és una qüestió prèvia i sobre la qual algun dia s'hauria de 

2. Comencem ja amb els petits matissos: aquests són els que faig jo, a més dels que faran
els demés. És a dir, val el 1492, però exactament no pel cas del Rosselló.

11 



DIIVID ROMANO 

tornar amb força calma. En tot cas, en el col.loqui posterior si algú vol se'n 
podria parlar més, però no crec que sigui el fet més important, ara. 

D'intents d'establir quants jueus hi havia a la Península Ibèrica, als es
tats hispànics, a la Corona d'Aragó, a Catalunya, etc ... , n'hi ha força des 
de fa, com a mínim, un segle, parlant ja d'èpoques, diem-ne, amb una cer
ta serietat científica. Però la realitat és que tothom està jugant, i dic jo: fent 
malabarismes i, de fet, només coneixem un estudi concret, vàlid per a un 
moment determinat i a una zona determinada: és un estudi referent a Ca
talunya, s� voleu en tot cas a la Corona d'Aragó, a la segona meitat del se
gle XIV. Es un estudi fet per en Jaume Riera, malauradament publicat en 
una revista de divulgació i que, per tant, potser no ha tingut el ressò que 
hauria hagut de tenir. 

Segons els càlculs de Riera, a Catalunya, a la segona meitat del segle 
XIV, hi havia aproximadament entre 10 000 i 12 000 jueus, tenint en compte 
que hi havia unes ciutats grans, unes ciutats més petites i unes poblacions 
petitíssimes, o si voleu, tradüit en termes més aproximadament d'història 
dels jueus, unes aljames ( que serien els grups grans), uns nuclis de jueus 
i, de més a més, uns jueus aïllats. El conjunt, repeteixo, arriba a unes 
10 000 ó 12 000 persones. Incidentalment, sense fer-ne un estudi aprofun
dit, Riera insinua per a la Corona d'Aragó 30 000 jueus. Partint d'aquestes 
xifres podeu generalitzar per a la resta del país. 

Ara bé. Si els càlculs de Riera són justos, tampoc no podem saber quin 
percentatge representen, perquè tornem a estar en el que jo he dit abans: 
no sabem el que afecta als cristians, és a dir, quans cristians hi havia, per
què el que s'ha fet de demografia medieval cristiana són també jocs mala
bars, perquè juguen amb fogatges -no entro en l'especificació del que vol 
dir fogatge- i, de més a més, hom té de decidir quin és el coeficient, si 
4 ó 5, que s'ha d'aplicar a les llistes de focs que coneixem. Es diu, tradicio
nalment, que els jueus eren molt prolífics; però tampoc no hi ha un estudi 
fet sobre la prolificitat dels jueus, ni la dels cristians. La tendència sol ser 
avui dia moltes vegades creure que eren 3, 70 persones per foc, és a dir, per 
casa, o si voleu en termes de hisenda moderna, el que se'n diu una 'unitat 
familiar' 3. Repeteixo: no sabem quanta gent vivia a cada casa jueva; tam
poc no sabem, és a dir, jo no ho sé i voldria que algú m'ho digués d'una 
manera clara, rotunda i generalitzable, quantes persones hi havia dintre d'una 
casa cristiana. 

El càlcul fet per en Riera, com dic, és l'únic que s'ha fet sobre la demo
grafia jueva a Catalunya. Jo he intentat un altre sistema, però, afortunada
ment o malauradament, no el veuré mai fet, perquè és una tècnica a molt 

3. Naturalment, de la primera de les coses que ens hem de desfer és de la idea que tenim 
avui dia de que tothom vivia separadament, cosa que respon, bé, responia fa deu anys a
un tipus de vida generalitzat: avui ja tampoc respon a això perquè els fills tenen la tendèn
cia a quedar-se a casa dels pares fins que tenen prou anys. Però, en fi, aleshores, a l'època
medieval, el fill_ seguia vivint a casa del pare. Per a la seva muller s'emprava una paraula:
!ajove, la jove d'una casa; és clar que es deia 'jove' perquè hi havia una altra per oposició,
que no es nomenava, però que se sobreentenia que era vella. Evidentment quan no hi havia
la vella, jove és una paraula que no té gaire sentit, comjunim te sentit només si existeix un
senwr o es presuposa l'existència d'un senior.
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llarg termini: és establir llistes de noms concrets, de persones vivents en un 
moment determinat, no aquests fogatges que diuen -és un exemple o 
hipòtesi-: «a Girona hi ha 422 cases o focs». 422 focs vol dir moltes coses 
o pot no voler dir res absolutament. El que a mi m'interessa són noms con
crets de persones i, l'estudi l'he fet concretament amb un cens que vaig tro
bar fa temps dels jueus de la ciutat de Jaca a l'any 1377, per tant fora del
territori català; però el que m'interessa a mi, personalment, i suposo que
als altres també, en aquestes Jornades, és el fet d'una aportació metodolò
gica i d'uns models que puguin ser aplicables a la resta de les ciutats i, com
a mínim, a molts altres casos que cadascú voldria tenir estudiats o que fos
sin o que haguessin estat estudiats.

La meva idea és que s'haurien de recollir aquestes llistes de persones 
i, evidentment, jo les vaig recollint; però les vaig recollint a mesura que es 
publiquen, és a dir, no he fet pas un recerca especialitzada i concretant-me 
el cas de Catalunya, tinc cinc llistes de noms que, puc dir en aquest mo
ment: l) que a Lleida l'any 1353 hi havia 70 jueus com a mínim, que for
maven unitats familiars; multipliqueu pel coeficient que volgueu; però el 
que sí és segur és que menys de 70 no n'hi havien, més de 70 sí, segura
ment. 2) i 3) Per Cervera, al 1385, jo tinc 52 noms; al 1454, és a dir, gairebé 
a setanta anys de distància, els noms són 51: vegeu, doncs, que es manté 
prou bé tot i que ha passat el famós avalot de 1391. 4) A Barcelona en el 
moment de l'avalot 4 hi havia com a 'mínim 195 noms de jueus. I així es 
podria anar multiplicant el nombre de casos; 5) i dono només exemples de 
quantitats més rellevants, a Perpinyà l'any 1413 tenim 125 noms. Multipli
queu pel coeficient que volgueu i aleshores veureu: per exemple, en aquest 
cas concret, compareu el resultat que pot donar 125 noms a Perpinyà al 
1413 multiplicat per un coeficient 3,70, 4 ó 4,12, ó 4,50, etc. amb els resul
tats als que arriba Riera i veureu aleshores les divergències o les convergèn
cies que hi ha entre unes xifres i les altres. Però això, com he dit, és una 
qüestió prèvia que, apart de que jo la he qualificat aquí i moltes vegades 
ja per escrit -bé, lo d'aquí també serà escrit-, passarà una vegada més 
com a jocs malabàrics. 

1. CARACTERÍSTIQUES DELS JUEUS EN RELACIÓ AMB ELS
CRISTIANS

1.0 Punts a estudiar: igualtat, compara.cio(ns), diferència

Hi ha unes característiques que a mi m'interessa d'estudiar i que són 
reduïdes, tenint en compte això que se'n diuen simplificacions o esquema
titzacions a les quals, de més a més, s'els afegeix elègantment la paraula 
«pedagògica» i, més elegantment, la paraula «científica», és a dir, per tant, 

4. Després de 1391 l'aljama de Barcelona no existeix ja. És un fet que sol oblidar-se massa
sovint, i quan es fagi la commemoració de l'expulsió «que es farà» dels jueus al 1492, s'ha
de pensar que hi ha moltes localitats (i Barcelona n'és una d'elles, potser l'exemple més
evident a Catalunya) on ja no existia comunitat jueva.
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esquematitzacions o simplificacions científico-pedagògiques, i aneu-hi traient 
grans de sal i veureu el que queda. 

Trobo que hi ha uns aspectes en que hi ha una possibilitat de compara
ció dels jueus amb els cristians. Però hi ha dos punts en els quals la compa
ració és definitiva, o almenys sembla definitiva: un amb igualtat total i, per 
tant, la comparació resta anivellada; i un altre en què la diferenciació és 
total i, per tant, la comparació queda completament desnivellada. La resta, 
el que jo dic la comparabilitat, pot ser de molts tipus: d'acord amb la gra
màtica tradicional els graus del adjectius poden ser comparatius d'igualtat, 
de superioritat o d'inferioritat i, per tant, teniu aquí uns nivells de situació 
inferior, situació superior i situació que jo no m'atreveixo a dir igual, sinó 
que en dic variable, que és, per exemple, la situació econòmica. 

1.1 !gUflltat absoluta: la «raça» 

El primer punt i potser aparentment el més discutible o discutit -i avui 
en Joaquim Nadal n'ha parlat aquest matí molt incidentalment-, és la qües
tió que en diem de la «raça». Fixeu-vos que en el meu esquema la paraula 
«raça» va entre cometes i cada vegada que utilitzi la paraula «raça» estic 
parlant de la «raça» entre cometes, perquè els antropòlegs-antropòlegs, vull 
dir, els antropòlegs seriosos ( o sigui el antropòlegs científics, no els antro
pòlegs filosòfics, culturals, etc.), els antropòlegs que medeixen amb criteris 
objectius o com a mínim objectivables, estableixen clarament que no hi ha 
races. Han fet una anàlisi en un cas concret que és l'anàlisi de les restes 
del cementiri jueu de Barcelona. Sabem unes quantes coses més d'uns quants 
cementiris jueus de Catalunya, de la Corona d'Aragó i de la resta dels es
tats hispànics. Tenim unes quantes dades referents a Lleida, dades publica
des, tenint en compte que quan el cementiri es va trobar va ser al segle passat 
i es va considerar que era un cementiri iber; naturalment tota la zona ara 
és construida i les possibilitats de tornar-hi a sobre són completament inú
tils. A Girona, que jo sàpiga, encara no ha estat feta una recerca de caràc
ter arqueològic a la zona on es diu que era el cementiri jueu. 

L'única excavació, per tant, és la de Barcelona, feta en una petita part 
i interrompuda per discussions entre homes (Martín Almagro i Agustí Duran 
i Sanpere), que no es van posar d'acord sobre qui havia de fer l'excavació, 
quan s'havia de fer, etc .. El fet és que la societat privada que ocupava el 
lloc on es va trobar el cementiri, la avui anomenada T iro Olímpico Espa
ñol -aleshores es deia T iro Nacional-, era una societat poderosa que va 
tenir molta més força que no pas els pobres intel.lectuals que ens dediquem, 
que fem aquestes recerques que no condueixen a res de pràctic (i que evi
dentment no tirem trets, vull dir, trets físics). Però, amb tot, es va fer una 
recerca, es van trobar unes restes i entre elles ossos humans que es conser
ven (ficats en unes bosses de paper kraft, que són encara al laboratori d'an
tropologia de la Universitat de Barcelona)'. Bé, l'estudi antropològic fet pels 
Prevosti, Maria i Antonio Prevosti, i de l'estudi científic se'n va fer després 
una refundició a l'abast de la gent de lletres, dona ben clarament un resul
tat: l'anàlisi antropològica de totes aquestes restes demostra que pertanyen 
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a una «raça» -és la darrera vegada que ho poso entre cometes- mediter
rània i que, per tant, ofereixen en conjunt (amb les variabilitats que pot 
donar , diem-ne, una campana de Gauss, per entendre'ns més fàcilment) 
el mateix resultat que es palesen a la resta de la Mediterrània i els mateixos 
resultats que es palesen als pocs cementiris cristians que han estat estudiats. 
Dic «pocs cementiris» perquè tornem a estar en una cosa: no han estat tam
poc estudiats massa cementiris cristians, medievals em refereixo; però sí sa
bem el que es troba als pocs que coneixem, les poques restes que hi ha 
d' époques lleugerament posteriors, que demostren que la igualtat racial és 
absoluta entre jueus i cristians. Per tant, queda ben clar en una prova de 
tipus objectiu. 

A la qual hom podria afegir una prova de tipus més subjectiu i és el 
fet de l'existència de la obligatorietat que tenen els jueus (a partir d'un mo
ment determinat) de portar sobre el pit un senyal. Els alemanys a la Segona 
Guerra Mundial no van fer res més que posar en vigor unes limitacions 
que els papes ja havien establert i, abans, els emperadors romans i bizan
tins. Era establert que el jueu hagués de portar un senyal distintiu, normal
ment sobre el pit els homes; per a les dones no queda massa clar, però els 
pocs exemples grafies que tenim el portaven al front: és el que se'n deia 
normalment roda o rodela, amb una tendència al predomini del color 
groc 5, tot i que a Catalunya hi ha exemples també de vermell. El fet es pot 
remarcar i no és solament una interpretació d'un text jurídic, sinó que, a 
més a més del text, és a dir, de la resta històrica, del document que ho diu, 
hi ha la resta pictòrica: recordem, per simplificar els casos, a la catedral 
de Tarragona -és l'exemple potser més visible-, el Llibre verd de Barce
lona ( que és més difícil de veure) o les pintures dels Serra al Museu d'Art 
de Catalunya on es veuen els jueus caracteritzats amb un senyal, aquí, al 
pit. Els de Tarragona, perquè no hi hagi cap mena de dubte (per si n'hi 
hagués) és escrit a sobre la paraula ,�ueu» 6

• Bé, si al jueu se l'imposa 
l'obligatorietat de portar rodela hi ha dues interpretacions: una, és com a 
signe oprobiant; una altra, és com a signe distintiu; naturalment, hi ha una 
tercera, la solució mixta, que és oprobio-diferenciant o diferencio-oprobiant; 
però, evidentment, és degut a una necessitat. 

J o sempre dono un exemple que tothom hi riu molt però que queda ben 
clar: els americans que tanta mania tenen, o ens han dit que tenen, contra 
els negres, de moment, dic de moment, a ningú se li ha acudit de posar 
un senyal a un negre. Hom pensa, ¿perquè no se'ls ha acudit? És clar: si 
només fos oprobiant no feia falta, sino només era diferenciant era inútil 
i també si era oprobio-diferenciant o diferencio-oprobiant; potser pels ame
ricans no era necessari i un negre tothom veia desseguida que era negre. 

La conseqüència que hom en pot deduir, però, és una conseqüència, 
una deducció subjectiva: és que el jueu no es diferenciava del cristià i, per 
tant, calia que d'alguna manera es pogués diferenciar. 
5. Fixeu-vos que és justament el color que varen escollir a l'Alemanya nazi.

6. És la primera lliçó que s'ensenyava en altres temps, ho ensenyava un meu amic, José Mi
licua, d'història de l'art: el primer que s'ha de fer no és imaginar sinó llegir i després ja
imaginarem.
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Per tant, un criteri objectiu que és l'anàlisi de les restes antropològiques 
i un criteri subjectiu, i reconec que és subjectiu, que és l'existència d'aques
ta rodela; però crec que l'un i l'altre conflueixen exactament en el punt d'afir
mació que hi havia una igualtat racial. 

l. 2 Comparacions a diferents graus

La resta de les comparacions són discutibles, i deixo naturalment per
a darrer punt la que és ben clarament indiscutible, que és la diferènia re
ligiosa. 

Les possibilitats per estudiar són moltes i una d'elles ( que no es diu mai 
que sigui ni la millor ni la més segura i, evidentment, el que sí és clar és 
que no és l'única) consisteix en estudiar tres punts o quatre punts, si en 
tenim temps: la qüestió legal, la social, l'econòmica i la cultural, sense que 
vulgui dir jo que una sigui més important que l'altre; fixeu-vos que no es
tan donades en ordre alfabètic, fixeu-vos que amb idea d'inferioritat n'hi 
ha dues, una de variabilitat i una altra més o menys de superioritat. Co
mencem per les que tenen marcadament una diferència de situació infe
rior, és a dir, una inferioritat. I aquí tomem a començar ja amb les discussions 
que, naturalment, jo estalviaré. Intentaré una altra vegada treure aquell 
famós denominador comú que ens explicaven quan erem nens i de veure 
exactament què és el que hi havia de vàlid per a tothom i vàlid pels jueus 
i no vàlid pels cristians, és a dir, què és el que establia una relació respecte 
als cristians. 

1.2.1 La situació legal (inferioritat) 

Per a mi una cosa indiscutible és la diferenciació legal religiosa, és a 
dir, per a ser més exactes, de la legislació de l'església, diem-ne papal, diem-ne 
universal: evidentment era restrictiva i !imitativa respecte dels jueus, men
tre que no ho era, en general, respecte dels cristians. 

Hi ha quatre punts que queden establerts clarament en el segle XIII.

Podem discutir si és al IV Concili de Laterà, si són les Decretals, si són 
els concilis (en concret, el concili de Vienne [no el de Vienna!] a França, 
de l'any 1312); però queden ben establerts quatre punts que marquen una 
inferioritat legal dels jueus. Quan parlo d'inferioritat legal, torno a insistir 
una vegada més: una cosa és el que diuen els textos legals, una altra és el 
que podia passar a la realitat històrica 7• Hi ha, doncs, quatre punts que
queden fixats teòricament. Primer punt: el jueu no pot ser funcionari; 2) 
el jueu no pot ser metge, s'entén metge de cristià; 3) el jueu no pot tenir 
servidors cristians; i 4) s'ha d'establir separació entre jueus i cristians. 

El primer punt, el dels funcionaris, queda ben clar: el que es vol és evi
tar una superioritat del jueu respecte del cristià, és a dir, el fet de que tenir 

7. Es veu ben clarament al codi civil i al codi penal i al codi religiós: diuen que no s'ha
de matar; però, ¡noi!, de tant en tant la gent mata, tot i que el text diu que no s'ha de fer,
i tenim exemples concrets de gent que mata i de gent que viu gràcies a matar, a defensar
els qui han matat, a defensar els qui no han matat, i així succesivament amb una cadena
de reaccions d'allò que en química actual se'n diuen reaccions en cadena.
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una superioritat, diem-ne, legal pugui donar una superioritat física i, so
bretot, moral, i, per tant, un predomini; però coneixem força casos de que 
la validesa, no la jurídica sinó la pràctica, històrica, real, d'aquest fet és molt 
discutible. No és el cas de Catalunya: queda ben clar, i en parlaré després, 
que aquí s'acaba al gener de l'any 1284; i a la resta dels estats de la Corona 
d'Aragó s'acaba també aproximadament cap a la mateixa època. A la resta 
del estats hispànics, però, no s'acaba mai: a la resta dels països on hi ha 
jueus segueix havent-hi funcionaris fins a l'expulsió, per tant la prohibició 
pot ser lletra morta deguda a les circumstàncies: les podem relacionar amb 
l'existència de burgesia o la no existència de burgesia, amb la possibilitat 
de que un cristià pugui fer aquesta tasca i, per tant, no sigui necessari un 
jueu, etc.; però el fet és que la legislació teòrica diu que el jueu no pot ser 
funcionari. 

No pot ser tampoc metge de cristià. I el planteig és el mateix que ara, 
que es torna teòricament (però no a la pràctica) cap a una medicina que 
en diuen social, humana, humanitària, etc. Evidentment aquest era el sis
tema de l'època medieval. La curació era no solament del físic sinó també 
la curació moral 8 i, per tant, hi havia sempre el... perill de que curant el 
físic 9

, al mateix temps que curessin el cos també poguessin curar les àni
mes; per tant, la idea era evitar; doncs, la possibilitat factible era prohibir. 
Bé, es prohibeix, però naturalment ( com passa sovint) no es cumpleix. 
D'exemples n'hi hauria molts. En el cas concret nostre en tenim fins a les 
darreries del segle XV, és a dir, fins gairebé el moment de l'expulsió. Hi 
ha un cas molt important que potser sigui anecdòtic, però evidentment l'anèc
dota en història té moltes vegades més valor del que sembla: és el cas de 
la famosa operació de cataractes que li van fer al rei Joan II d'Aragó i que 
li va fer un jueu -no sabem si era de Lleida o era de Saragossa- que es 
deia Cresques Abnarrabí, el nom queda d'això que se'n diu pels registres 
de la història. El va operar de cataractes però teniu en compte que el va 
operar d'un ull i que volia operar-lo del segon: l'única notícia que tenim 
és que en un moment determinat diu que per fer-ho està esperant el mo
ment més oportú astrològicament. Penseu que a l'Edat Mitjana estaven molt 
pendents de l'astrologia 10• Si Cresques diu que no hi ha un moment tan 
bon com quan va operar el primer ull, vol dir que el va operar i se suposa 
que el devia operar amb èxit donat que ara se li planteja el problema de 
fer-ho amb el segon ull; però no sabem si es va fer, si es va cumplir, si se'l 
va operar: no sabem si la segona cataracta es va operar, però la primera 
sí que es va fer, i sabem el nom de l'individu i sabem que és un individu 
documentat històricament i pel seu qualificatiu sabem que era jueu. 

8. Sense arribar als extrems de la curació per l'esperit de Stephan Zweig,

9. Per un raó semblant per la qual avui es crida el metge i/o psiquiatra -no parlo dels
psicòlegs, que és una altra qüestió a part, també actual-, recordo que a l'època medieval
tothom feia una mica de psiquiatra al mateix temps que feia de metge general.

10. Avui en dia, vosaltres ho veieu, la tendència també és anar cap a l'astrologia. Sovint
hi ha qui espera el moment oportú per fer una cosa.
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Tercer punt: el jueu no ha de tenir esclaus cristians, no tenir servidors 
cristians i això sí que és una cosa que es cumpleix, senzillament perquè la 
situació del jueu no solia ser tan bona com per permetre's el luxe de tenir 
esclaus o servidors i, sobretot, com veurem si en tenim temps, perquè difí
cilment el jueu es dedicava al conreu de camps agrícoles. I, a més de poder 
tener servidors jueus, ben sovint -no pas a Catalunya- disposava de ser
vents musulmans. 

I el quart punt és la separació de jueus i cristians, intentant que els jueus 
visquessin al call. Si he parlat abans dels senyals que els homes jueus porta
ven al pit, es podria parlar, i pot ser valgui la pena algun dia de parlar-ne, 
dels vestits que portaven, és a dir, que havien de portar els jueus i fixeu-vos 
que la diferenciació era ben clara: es portaven només dintre de la ciutat u. 
Als jueus a l'Edat Mitjana els era obligatori portar aquest senyal i aquests 
vestits dintre de la ciutat, però no pas quan sortien de la ciutat, justament 
per evitar allò que es volia aconseguir dintre de la ciutat: ser fàcilment re
coneguts/ser difícilment reconeguts. Hi havia, doncs, una diferenciació i 
separació, que es va anar fent cada vegada més i més important, segons 
els moments, i que, evidentment, es va agreujar a partir del segle XV. 

Aquesta separació jurídica establerta per la legislació de l'Església era 
ben clara; però, com hem vist ràpidament, a nivell molt teòric. De més a 
més, a cada estat hi havia una legislació civil. Aquí és el problema: ¿fins 
a quin punt es pot establir o parlar d'una legislació civil general? A Cata
lunya el senyor era el comte. Tot i que l'estat es deia Catalunya, les corts 
es deien corts de Catalunya, el sobirà es deia comte de Barcelona, bé, de 
Barcelona, de Girona i tot una colla de comtats més. No sabem tampoc 
si dintre de les diferents ciutats que integraven Catalunya, per tancar-nos 
en el cas de Catalunya, es marcaven més diferències respecte dels jueus. 
Suposant que les lleis o costums no fossin iguals a totes les ciutats, el que 
sí és cert és que la situació legal teòricament era d'inferioritat, tot i que 

. a la realitat el jueu intentava copiar en molts aspectes el que feien els cristians. 
Per tal de no complicar la meva explicació, diré que des del punt de vis

ta jurídic quan els jueus s'organitzaven en el que desprès se'n diran alja
mes, el seu model és la «universitas», és a dir, el municipi cristià. Es vulgui 
o no es vulgui, aquesta és la realitat: que el resultat sigui bo o no ho sigui
és una altra qüestió. Mirem el cas de Barcelona, i no el trio perquè sigui
ni el millor ni el pitjor, sinó que és un cas del que tenim documentació:
fixeu-vos que moltes vegades hem de dir el que passa a Barcelona o a Giro
na o a Lleida en funció de la documentació i no pas dels nostres desitjos.
A Barcelona tothom sap que hi ha un organisme que se'n diu el Consell
de Cent. Tothom n'ha sentit parlar: era un Consell que, teòricament, s'ha
via de formar de cent persones 12

• Quan els jueus creen el seu organisme
prenen aquest model. El que passa és que com l'aljama era més petita que

11. Com abans feien els sacerdotes amb el clergyman: només se'l posaven quan anaven a
l'estranger. A poc a poc aquest costum també s'ha perdut.

12. Mai eren cent, naturalment: sempre s'han de prendre les coses rrwre hispanico. 
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no pas la ciutat -torno a repetir que no sabem quin percentatge més petita
el Consell que estableixen és el que se'n diu ha-shiloshim, és a dir, «els trenta» 
(si els cristians podien tener cent consellers, el jueus s'acontentaven amb 
tenir-ne trenta). Això vol dir, doncs, que els consellers (i el mateix seria des
prés amb els secretaris o adelantats) llur nombre podia ser aproximadament 
igual o semblant al dels cristians; però això és una qüestió de rentabilitat 
o realitat pràctica: si es necessiten 5 persones per dur a terme unes tasques,
es necessiten tant cinc cristians com cinc jueus, perquè hi ha tasques que
són molt semblants, tant per a una comunitat jueva com per a una comuni
tat cristiana.

1.2.2 La situació social (inferioritat) 

Des del punt de vista social també hi ha una inferioritat i sobretot una 
materialització concreta en una directriu concreta. Que hi havia separació 
jurídica queda ben clar, i ho veurem també en la qüestió econòmica. Per 
si de cas no tinc temps, avançaré ara que els jueus paguen a part dels cris
tians: quan el senyor, rei, comte, etc. demana «democràticament» ( amb moltes 
cometes) diners als cristians també demana als jueus una quantitat deter
minada; però no se li acut mai -de moment no hi ha cap excepció que 
jo sàpiga, dic: que jo sàpiga- que la demanda sigui conjunta als jueus i 
als cristians. Per tant una altra diferenciació és aquesta diferenciació eco
nòmica. 

Tornant ara a la diferenciació social, diré que els jueus queden rellegats 
en unes zones urbanes que tradicionalment se'n diuen calls: bé, call a Cata
lunya, excepte a Lleida on el barri s'anomena cuyra.ça. Hi ha, doncs, una 
diferenciació jurídica i, de més a més, hi ha una, ara la moda és dir: margi
nació o sigui una materialització concreta en un sentit. S'hauria d'escriure 
algun dia un llibre que es titulés «No tots els jueus eren comerciants», per
què la idea generalitzada que hom té és que els jueus no feien res més que 
prestar diners. I és cert que presten diners, però evidentment no és cert que 
siguin exclusivament prestadors, ni tampoc que els diners exclusivament els 
prestin els jueus i que els cristians no en prestin. No tenim notícia de jueus 
agricultors, excepte algun cas molt esporàdic: Asunción Blasco potser ex
plicarà -en tot cas, no sé si tindrà temps perquè són massa les coses que 
ha de dir- que en tota la documentació de Saragossa durant un segle no
més troba dos jueus que siguin anomenats documentalment llauradors. De 
tots el demés tenim notícies de que poseeixen vinyes; però, ho sento molt, 
tenir una vinya no vol pas dir conrear-la, tot i que, exagerament, s'hagi 
dit que el que té una vinya és un conreador de vinya. La realitat és que 
el jueu no fa agricultura en gran escala, perquè evidentment no té mitjans 
per poder-la fer i tampoc no sabem si la feia en petita escala; en tot cas 
ho feia no com a ocupació principal, que dongui lloc a que un document 
expliqui: de professió, llaurador, sinó en tot cas la seva professió era qualse
vol altra i a més a més llaurava, collia el raïm, ·etc. 

Ara bé, cal dir que hi havia unes activitats més típiques dels jueus. ¿Qui
nes professions són? Justament algunes de les que estaven prohibides: ser 
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metge, per exemple, era una professió molt freqüent del jueu, el que no 
vol pas dir ni que tots els metges fossin jueus (perquè n'hi havia també de 
cristians) ni tampoc que tots els jueus fossin metges; però n'hi havia i pro
bablement en proporcions més grans que no pas de cristians. 

Segona professió: els funcionaris, justament una altra de les activitats 
prohibides. En el cas de la Corona d'Aragó i en el cas concret de Barcelona 
evidentment hi ha una llei, del 3 de gener de l'any 1284, que és el Recognove
runt proceres, donada a la ciutat de Barcelona i, per generalització, per tant, 
a tota Catalunya on s'estableix de dret que el jueu no podrà tenir un càrrec 
de funcionari. Però fins aleshores l'havia tingut i per donar un exemple -
de tant en tant s'ha de donar un exemple- em referiré a la família 
Ravaya 13• 

Tres membres de la família Ravaya ocupen càrrecs oficials (fins a 1 com 
a mínim, aquella data, els que viuen). El pare, Astrug Ravaya és batlle de 
Girona, de fet batlle del Gironès i és el que firma amb caràcters hebreus 
la Carta Pobla de Palamós ( que encara, suposo que encara, subsisteix a l'arxiu 
de Palamós). El fill petit, Mossé Ravaya, és batlle general de Catalunya, 
tot i que mai no se li dóna el títol de batlle general de Catalunya, entre 
d'altres motius per la senzilla raó de que no existia el títol; sí la feina, però 
no pas el títol. El fill gran, J ucef Ravaya era, de fet, el tresorer de la Corona 
d'Aragó. Fixeus-vos: un al Gironès, un altre a Catalunya i un altre a tots 
els estats del rei Pere, Pere el Gran. J ucef Ravaya és de fet tresorer de tota 
la Corona d'Aragó sense el títol de tresorer, entre d'altres motius perquè 
aquest títol de tresorer no existia aquí en aquells moments 1·•. 

Però la resta, la gran majoria dels jueus es dedicava al petit ofici, molt 
poc cridaner, molt poc llampaguejant, i a més molt poc documentat. Asun
ción Blasco en parlarà probablement d'això, si en té temps. Torno a dir: 
a Saragossa, que és el seu cas, són documentats pràcticament '.ots els oficis, 
tota mena d'oficis exercits pels jueus; el que passa és que en la gran majoria 
del casos només se sap que té un ofici perquè en el moment cie firmar com 
a testimoni ho diu: «testimoni, Jucef Salomó, sabater», o sastre, o teixidor 
o qualsevol altra professió, i l'únic que sabem d'aquest individu és la seva
professió. Per tant, fora de la tendència de ser metge, fora de la tendència
de ser funcionari, fora de la tendència a exercir uns certs oficis, la resta de
les tasques normalment eren les mateixes. que feien els cristians amb natu
rals excepcions, que cal també remarcar, unes excepcions imposades per cir
cumstàncies més o menys externes, és a dir: no hi ha jueus militars, i els
casos que tenim documentats que parlen de jueus militars són en tot cas
funcions administratives al servei d'una activitat militar, però mai un cas
concret de militar. I, evidentment, de moment... no s'ha trobat documen
tació referent a bisbes jueus.

13. Tradicionalment es diu que aquesta família era de Girona. Jo no soc especialista en Gi
rona; dic, però, que hauríem de veure si realment eren de Girona, car la primera cosa que
sobta és que tenen un «cognom», fet que va contra els costums dels jueus catalans, on la
manera de designar les persones segueix una tradició patronímica i no pas una tradició de
cognoms.

14. És una de les moltes importacions de càrrecs d'Itàlia.
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Una qüestió ben diferent. Probablement heu sentit parlar d'un costum 
que ha subsistit entre determinats grups de jueus, àdhuc fins al nostre se
gle, i era freqüent a l'Edat Mitjana hispànica: a l'home jueu li era permés 
de tenir una segona muller ('altres mullers' diuen de vegades els documents) 
tot vivint la primera. Evidentment els cristians no ho podien fer. Pels jueus 
era lícit, però amb un petit matís: en cada cas havien de demanar permís 
al rei, i demanar un permís al rei volia dir, naturalment, pagar per tenir 
aquest dret de complir les possibilitats que li donava la seva pròpia religió. 

Una altra separació sacio-jurídica sembla que venia donada per l'exis
tència d'un tipus especial de documentació: els anomenats «Libri iudeo
rum» -jo suposo que en Christian Guilleré en parlarà aquesta tarda, 
justament del problema dels «Libri iudeorum»-, on s'enregistraven docu
ments exclusivament de jueus. No vol dir que no hi haguessin llibres exclu
sivament de cristians, la majoria segurament ho eren, però no es deien 'libri 
christianorum', almenys jo no he trobat mai que es diguessin així. 

1.2.3. La situació econòmica (variabilitat) 

Econòmicament -tenim d'anar una mica més depressa-, econòmica
ment el problema és molt més complex, probablement perquè juguem amb 
un espai massa gran, tant geogràficament com cronològica. Però, de fet, 
econòmicament el jueu es troba en una situació variable, i dic variable per 
ser un mica generós, perquè la meva impressió -naturalment, de moment 
no es pot reduir a dades, a xifres- és que el jueu paga molt més que no 
pas el seu veí cristià. El que crec que no es pot dir, com alguna vegada s'ha 
dit, és que a la Corona d'Aragó a l'any 1294 el jueus paguen el 22% dels 
impostos, mentre que els cristians paguen la resta, o sigui el 78 %. Això és 
una generalització, al meu parer abusiva, d'una mala interpretació del do
cument, perquè, acceptat que el jueu paga més, el que jo no em veig capaç 
d'establir és la quantia. Però paga més, entre d'altres motius perquè el jueu 
no té la possibilitat «democràtica» d'estar present en unes corts i discutir, 
per tant, unes condicions econòmiques, o sigui, que quan el rei els diu: 'heu 
de pagar tant', l'únic que poden fer és demanar petites rebaixes 15, inten
tar a veure què és el que se'n pot treure. La realitat és que el jueu ha de 
pagar a part, perquè els jueus són «nostre cofre e tresor» formula que es 
repeteix constantment i no sols a la Corona d'Aragó ans també a Navarra 
i a Castella, i existeix al segle XII i existeix al segle XIV. En general, han 
de pagar pel dret de practicar una religió diferent; i en casos concrets (per 
exemple, de voler tenir una altra muller) es paga concretament. 

Implícitament es paga també per la possibilitat -això queda molt menys 
explícit- de poder prestar diners. Tingueu en compte que la legislació (teò
rica) no és molt clara. El dret canònic prohibeix a un cristià prestar diners 
a interès a un altre cristià: això és ben clar i explícit. També és ben clar 
i explícit en el dret talmúdic que un jueu no pot prestar a un altre jueu 
diners a interès. El que no diu cap text és que un cristià no pugui prestar 

15. Molt semblantment a les rebaixes de roba avui dia!
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a un jueu, ni viceversa. I, efectivament, trobem préstecs ( difícilment visi
bles) del que avui dia en terminologia econòmica moderna se'n diuen prés
tecs triangulars, és a dir: un cristià presta diners a un jueu, tot estrictament 
dintre de la llei; un jueu presta diners a un cristià, tot estrictament dintre 
de Ja llei. Amb la casualitat de que els diners del mig són exactament els 
mateixos, és a dir: el cristià li ha donat a un jueu uns diners, aquests diners 
el jueu els ha donat a un altre cristià i el resultat pràctic és que un cristià 
els ha donat a un altre cristià; però, curiosament, ni l'un ni l'altre han in
complert la lletra de la llei tot saltant-se l'esperit de la llei. Aquest dret de 
poder prestar, està clar que el jueu el paga, en general i en concret, amb 
totes les reserves que hom vulgui fer. 

1.2.4. La situació cultural (superioritat) 

Problema més difícil de decidir és el problema de la situació cultural, 
on en general sembla que hi hagi una superioritat del jueu, però és una 
cosa difícilment reduible a termes exactes. Sembla, però naturalment tam
poc hi ha documents, que el nombre d'analfabets jueus era més petit que 
no pas el nombre d'analfabets cristians: però cal demostrar-ho. Com sabeu 
les tècniques modernes distingeixen analfabet de primer i de segon grau, 
és a dir, el que pot llegir lletra petita o només lletra grossa. De més a més, 
cal saber si el fet de tenir la possibilitat de poder llegir vol dir que hom lle
gia. El que sí sabem és que hi havia una certa igualtat entre jueus i cris
tians: els jueus parlaven, no hebreu ( com la gent sol pensar) sinó català a 
Catalunya i a l'Aragó parlaven aragonès. 

Quan, després, arribava el moment d'escriure, els jueus, seguint un cos
tum que data d'èpoques molt antigues i que persisteix -més ben dit: per
sistia molt viu, car ara està també començant a decaure-: sempre escrivien 
amb caràcters hebreus. Així són els textos que tenim en català. ¿En català 
o en dialecte judeo-català? car cal tenir present que l'ús del sistema gràfic
hebreu pot presentar com a trets característics d'una llengua fets que no
més eren deguts a característiques d'escriptura en un sistema gràfic dife
rent. Malgrat tot, sembla que no existia un judeo-català, sembla que les
diferències de la llengua dels jueus són molt petites amb el català de la resta
dels habitants. El que sí és evident és que avui no queda cap resta de judeo
-català. Això tampoc és d'estranyar si pensem en les notícies en general o
en les dades concretes que dóna en Jaume Riera, que diu que no arribaven
a 3 000 els jueus que varen ser expulsats de Catalunya en el moment de
l'expulsió: si com a màxim hi havia 3 000 persones que sabien parlar un
¡¡uposatjudeo-català, no és estrany que cinc segles després hagin quedat re
duïts a molt pocs, pero no dir a cap.

De llatí en sabien molt poc els jueus, mentre que els cristians, els que 
en sabien eren uns quants, pocs també, però evidentment bastant més que 
no pas els jueus. 

En coajunt els jueus tenien una estructura cultural que sembla indicar 
un grau, un nivell més alt, amb l'avantatge de que al mateix temps podien 
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escriure en català i en hebreu. Dic: escriure; parlar, només en català ( o en 
judeo-català). Insisteixo: quan s'escrivia en català no s'escrivia amb caràc
ters llatins sinó que s'escrivia amb caràcters hebreus i així passa en els pocs 
textos i documents coneguts, entre ells els cants de noces que ha publicat 
Riera. 

1.3 Diferència absoluta: l.a religió 

Darrer punt és el religiós. Sempre s'està parlant de la convivència dels 
jueus i dels cristians. Bé. Jo ja he arribat a començar a matisar -el que 
passa és que no totes les llengües es presten a fer-ho-, a matisar de que 
potser valdria la pena de substituir uns mots per uns altres mots que sem
blen equivalents i que no ho són. Afirmo, doncs, que no hi ha convivència: 
el que hi ha és coexistència, és a dir: es pot viure a la mateixa casa, al pis 
de dalt i al pis de baix, però no es conviu; es viu a la mateixa ciutat, en 
aquesta o en aquella zona, però no es viu junts. Evidentment a ningú -
gairebé a ningú- se li ha acudit pensar que els jueus es casaven amb les 
cristianes, o viceversa. 

Que la convivència era nul.la o molt petita queda ben clar es una colla 
de casos, que jo no voldria multiplicar ara. Donaré només dos exemples, 
un de barceloní i un de gironí. À Barcelona, en un moment determinat (1377) 
es va fer una lleva d'armes i el text conservat diu: 

«Fo acordat que /,os juheus anassen ah /,o dit sotsvaguer e ah l.a dita cinquantena ensemps 
per fer les demunt dil,es guaytes o serques, e aço per tal corn si en altre /,och de l.a ciutat 
foren posats jore dubte que no fossen damnificats per /,os crestians de l.a dita ciutat». 

Fixeu-vos que no estem davant un document religiós ni un document 
programàtic, sinó que això és senzillament un cens militar en el qual es marca 
que és convenient que estiguin en una altra banda, és a dir, que no estiguin 
junts. L'altre cas és un cas de Girona. Aquell era de Barcelona de 1377, 
aquest és de Girona del 1345, quan en un moment donat a un jueu de Gi
rona se'l castiga: 

«per ço com dix a un carnicer de Gerona que abans renegarie ell Deu e tots quants 
cristians eren que son frare no. s farie christia,,. 

Queda ben clara l'actitud d'una banda i l'actitud de l'altra banda, o 
recullida per una i per l'altra banda, de que no hi ha aquesta convivència, 
sinó senzillament una coexistència i es que, de fet, la religió és un fet de 
diferència absoluta entre cristians i jueus. Si des d'un punt de vista físic 
no hi ha cap diferència entre jueus i cristians, des del punt de vista religiós 
la diferència és total, és a dir, Ja religió és un motiu de separació, és una 
barrera, que res ( si és que es volguès) va ser capaç de destruir, ni tan sols 
l'expulsió. Que avui dia la diferència no sigui totalment separadora, d'acord; 
però no aleshores. 

Als jueus els hi era tolerat la pràctica de llur religió, però, com ja he 
dit abans, la pagaven a bon preu. A més, no podien fer la més mínima cap
tació proselitista: val a dir que convertir-se, la conversió al judaisme és una 
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cosa extraordinàriament difícil, pràcticament impossible 16. I, de més a.
més, els jueus havien de suportar els intents de conversió al catolicisme, que 
podien manifestar-se sots forma de predicacions «pacífiques» a les quals els 
jueus tenien l'obligació d'assistir. Fixeu-vos que portaven tot un enrenou, 
fins el punt de que es limità que només hi hagués deu cristians presents. 
Fixeu-vos que l'oprobi ve agreujat pel fet de que el jueu ha d'escoltar la 
predicació cristiana dintre la sinagoga. I això parlo de les pressions pacífi
ques i no pas dels atacs contra les vides, com passà en els avalots del 1391, 
deguts probablement no a motius religiosos o potser no només a motius 
religiosos. Els atacs van ser-hi, i tot i que van morir pocs jueus, van causar 
una emigració i sobretot conversions i un agreujament del problema reli
giós, perquè es va trobar el cas de que en una mateixa família hi havia jueus 
que restaven fidels a la religió jueva i uns altres que s'havien convertit, més 
o menys sincerament, fins al punt de que, a poc a poc, es va sentir la neces
sitat de tancar els jueus dintre dels calls, cosa que fins aleshores no era obli
gatori: els calls podien tancar-se, es tancaven, però no hi havia una
obligatorietat (teòricament papal, després estatal, després local), car senzilla
ment es volia evitar el contagi entre els uns i els altres. Però la realitat és
que tal com diu el text talmúdic, Israel, és a dir, «un israelita encara que
hagi pecat continua essent israelita» i com diu Maimònides «els convertits
per la força tenen el cor pur» que no és res més que una translació al llen
guatge jueu (en un terreny on la diferenciació és absoluta, però l'actitud
és la mateixa) de la idea del caràcter indeleble dels sacraments.

2. CONCLUSIÓ

El fet és que no hi ha aquesta igualtat o assimilació i, per tant, el jueu
queda d'una banda i el cristià queda d'una altra banda. No solament el 
jueu no es casa amb una cristiana ni un cristià amb una jueva, sinó que 
els contactes queden reduits només a l'esfera social, a l'esfera econòmica, 
a l'esfera de la coexistència més o menys pacífica . Insisteixo que coexistèn
cia no vol pas dir convivència, perquè la veritat és que la diferència religio
sa és una diferència que ni tan sols -ja ho he insinuat abans, i acabo-, 
no s'acaba ni tan sols amb l'expulsió dels jueus sinó que subsisteix en èpo
ques succesives sota forma'l:le judeoconvers versus cristià, en el cas de Giro
na com a mínim durant uns vint anys, en la resta del país sembla que durant 
una mica més de temps, però que evidentment acaba també esborrant-se. 
Amb tot, val a dir que la diferència absoluta de religió és vàlida sempre 
i al llarg de tota la història dels jueus, en qualsevol lloc i en qualsevol mo
ment en que estiguin en contacte amb els cristians. 

16. No parlo de les circumstàncies actuals, que hi ha adaptacions més o menys còmodes
à la realitat.
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BIBLIOGRAFIA BÀSICA PER A LA HISTÒRIA DELS JUEUS ALS 
ESTATS HISPANICS 

O. BIBLIOGRAFIA DE HISTÒRIA HISPÀNICA
SÀNCHEZ ALONSO, BENITO: Fuentes de l.a hist.oria españ.of.a e hispaMame
ricana.- Madrid 31952.- 3 vols.
IHE = «Índice Histórico Español» (Barcelona), I (1953-1954)""'·

1. BlBLIOGRAFIA DE HISTÒRIA DELS JUEUS ALS ESTATS HIS
PANICS

1.0 Repert.ori bibliogràfic 
SINGERMAN, ROBERT: Thejews in Spain and Portugal. A Biblwgrap�.
Garland.- New York-London 1975.- XIV + 364 pàgs. (22 x 14,5). 
[E s s e n c i a l] 

1.1 Pn'ncipals reuis,tes 
«Revue des E tudes Juives» (Paris), I (1880)""'· 
«Sefarad» (Madrid-Barcelona, després Madrid), I (1941)""'· 

1. 2. Obres de conjunt
AMADOR DE LOS RÍOS, JOSÉ: Hist.oria social, política y religwsa de 
los judíos de Espaií.a y Portugal.- Madrid 1875-1876.- 3 vols.: XVI +594; 
XI/+662 i X/+657 pàgs. (22,5 x 16). [A l g u n  a v e  g a d  a p 
o t s e r ú t i l]
Reed.: Aguilar.-Madrid 1960.-XX+1109 pàgs., 22 làms. (21 x 14) [A
m b í n d ex]
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Rec. F. Cantera.- «Sefarad» (Madrid-Barcelona), IV (1944), 399-416. 
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sé Luis Lacave.- Altalena.- Madrid 1981.- 1 tom en 2 vols.: XXIV +836 
pàgs. (21,5 X 13,5). 
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[E s s e n c i a l] 
Rec. José Mª Milla.s Vallicrosa.- «Sefarad» (Madrid-Barcelona), 
V(1945), 417-440 i VI(1946), 163-188. 
Rec. David Romano.- «Sefarad» (Madrid), XLII(1982), 180-182. 
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G enerals 
CAN T ERA BURGOS, FRANCISCO: Sinagogas españo!.as, con especial 
estudi.o de la de Córdoba y la t.okdana de El Transit.o. - Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.- Madrid 1955.- IX+375 pàgs (22 x 15,5). 
Reimpr. 1984. 
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CANTERA, F.; i MILLAS, J.Mª: Las inscnpciones hebraicas de España.
Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas.- Madrid 1956.
XV + 4 7 5 pàgs. (28 x 20). 

FITA, FIDEL: La España hebrea. Daws históricos.- Madrid 1889-1898.-
2 vols.: 245 i 305 pàgs. (22,5 x 15,5). 

Corona d'Aragó 

BAER, FRITZ (YITZHAK): Historia de l.os judíos en la Corona de Aragón
(s. XlllyXIV).-Trad. Antón Sanmartín Rivera.- Diputación General 
de Aragón (Colección ,IT'emas de Historia Aragonesa» 3).- Zaragoza 
1985.- 251 pàgs. (18,5 x 12). [Original alemany: Studien zur Geschicht.e
der Juden im Konigreich Aragonien wahrend des 13. und 14. Jahrhunderts.- («His
torische Studien» 106).- Berlin 1913.- 212 pàgs.; reimpr. 1980]. 

Corona de Castella 

VALLECILLO A VILA, MANUEL: Los judíos de Castilla en la Alt.a F.dod
Media.- «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), núm. 14 
(1959), 17 -110. 
SUAREZ FERNANDEZ, LUIS: Documenws acerca de la expulsión de l.os

judíos.- C.S.I.C., Biblioteca «Reyes Católicos» (Documentos y Textos 
XI).- Valladolid 1964.- 565 pàgs. (24,5 x 17,5). 

Regne de Mallorca 

ISAACS, A. LIONEL: The Jews of Majorca.- Methuen and Co.- Lon
don 1936.- XV+283 pàgs., 6 làms. (22 x 15). 
PONS, AN1DNI0: Los judíos del R.eino de Mall.orca durame l.os sigl.os XIII 
y XIV.- Miguel Font editor.- Palma de Mallorca 1984.- 2 vols.: 284 i 
339 pàgs. (20,5 x 14,5). [Originàriament publicat a «Hispania» (Ma
drid), XVI (1956) i XX (1960)]. 
KAYSERLING: vegeu Navarra 

N avarra i Bascònia 

KAYSERLING, M[EYER]: Geschicht.e der Juden in Spanien und Portugal.
Erster Theil: Diejuden in Navarra, den Baskenlii.ndern und auf den Balearen.
Berlín 1861.- XIl+224 pàgs. (21,5x14). [Reimpr.: Gerstenberg.- Hil 
desheim 1978]. 
LEROY, BEATRICE: The Jews of Navarre in the Late Midk Ages.- The 
Magnes Press. The Hebrew U niversity ( «Hispania Judaica» 4 ).- J e
rusalem 1985.- X + 278 pàgs. (23 x 16). 

Portugal 

KAYSERLING, M[EYER]: Geschicht.e der Juden in Spanien und Portugal.
Zweiter Theil: Geschicht.e der Juden in Portugal..- Berlín 1867 .- XI + 368 pàgs. 
(21,5 x 14). [Reimpr.: Gerstenberg.- Hildesheim 1978]. 

1. 4 Obres l.oca/s o molt parcials
Vegeu SINGERMAN, etc. 
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2.1.1 Cròniques 
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GASPAR REMIRO, M.: Los cronist,as hispano-judíos.- «Revista del Cen
tro de Estudios Históricos de Granada y su Reino» X(1920), 30-108. 

2.1.2 R.esponsa 
LAREDO, A[BRAHAM] I.: Las «Sedat u-tesubot» corrw faent,es para la historia 
de losjudíos españoles. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), V(1945), 441-456. 
ZIMMELS, H .J: The contributions of the Sephardim to the Responsa Litera
ture till the beginning of the 16th Century. - En ,IT'he Sephardi Heritage» I

(Vallentine-Mitchell, London 1971), 367-401. 

2.1.3 Docume,¿ts (escassos, per exemple): 
MILLAS I VALLICROSA, J: Documents hebraics de jueus catalans.- «Me
mòries de l'Institut d'Estudis Catalans» (Barcelona), I:3(1927), 63-167. 

2. 2. Fonts cristianes

2.2.1 Cròniques: dades molt escasses.

2. 2. 2 Repertoris documentals

JACOBS, JOSEPH: An z;u¡uiry into the sources of the history of the Jews in 
Spqin.- I;ondon 1894.� XLVII + 263 pàgs. (22,5 x 15). 
REGNE, JEAN: History of the Jews in Aragon. Regesta and Documents 
1213-1327.- The Magnes Press, The Hebrew University («HispaniaJu
daica» 1).-Jerusalem 1978.- X + 735 pàgs. (23 >; 15). [Reimpressió de 
l'original francés publicat a la « Revue des Etudes Juives» (Paris), 
LX(1910)- LXXVIII(1924), amb els títols: Catalogue des act,es dejaime Ier, 

Pedro III et A!fonso III roís d'Aragon, concernant les juijs (1213-1291) ( extret: 
Paris 1911, 1914 i 1920) i Catalogue d'actes pour servir à l'histoire des juijs de 
la couronne d'Aragon sous l.e règne de Jaime II (1291-1327)]. La reimpressió 
inclou diversos índexs. 
Per a la utilització d'ambdós repertoris, vegeu ROMANO, DAVID: 
Andlisis de los repertorios documentales dejacobs y Régné.- «Sefarad» (Madrid
-Barcelona), XIV (1954) 247-264. 
BAER, FRITZ: Di.e Juden im christlichen Spani.en. Urkunden und Regesún. 
Vol. I: Aragonien und Navarra, Berlín 1929, XXVIII+1175 pàgs.; vol. 
II: Kastili.en, Inquisitionsakten, Berlín 1936, XVI + 596 pàgs. [Reimpr., amb 
introducció de l'autor i addenda bibliogràfica de H. Beinart: Gregg.
England 1970 (22,5 x 14,5)]. 
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COL·LOQUI 

Eduard TELL: 

Voldria tranquil.litzar el professor Romano pel que fa a la preservació 
de la Carta de Poblament de Palamós de 1274, que és un pergamí en llatí, 
molt extens, i a més molt interessant, perquè són molts els drets que es con
cedeixen als futurs habitants de Palamós que, com sabeu, va ser el port reial 
de Girona en la preparació de la guerra contra el francès que va tenir lloc 
el 1285. Aquest document està firmat efectivament pel Ravaya pare, el que 
va ser batlle de Girona. Es trobava en molt males condicions de conserva
ció, en un museu on es podia entrar -i de fet hi havien entrat- a robar. 
Jo vaig alertar l'alcalde d'aleshores, que era el doctor Dalmau, i el van reti
rar i fer emmarcar, i actualment es troba al despatx del batlle de Palamós. 

Pel que fa a la denominació dels calls voldria solament matisar que, al 
sud de Catalunya i a València, els calls es diuen ,�ueria» i que seria interes
sant precisament d'establir la frontera lingüística o l'àrea d'influència o d'uti
lització del terme «call» (al nord de Catalunya, Barcelona, Girona, etc., 
Perpinyà, per descomptat) i la zona d'utilització del terme ,�ueria». Aques
ta deli,rnitació, en certa, mesura, determina fins a on arriba la zona d'in
fluència de Barcelona. Es, em sembla, l'opinió del senyor Jaume Riera. En 
canvi, el terme ,�ueria» determinaria una altra zona d'influència de Torto
sa, la mateixa Tarragona i, per descomptat, València . 

Antoni BACH. Arxiu Diocesà Solsona 

Jo aporto en la comunicació un document notarial d'un metge de Sol
sona que és contractat pels cònsols de Cardona. No fa distinció de gent; 
el 1361 és metge per a tota classe de gent. També he trobat una nota d'un 
«capellà» jueu de Tortosa, em sembla que a l'arxiu de Cervera. 
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David ROMANO. Universitat Central Barcelona 

Respecte al que ha dit el senyor Tell, el fet queda bastant clar de mo- · 
ment en un escrit que vaig publicar ja fa temps. «Juderia» és un terme que 
val per València, i «call» és un terme que val per Catalunya ( excepte Llei
da), val per Mallorca i per Perpinyà. A Tortosa, la tendència és d'anome
nar «call», però a vegades coexisteix la forma <�uderia». Això és un fet que, 
de tant en tant, passa, perquè els lapsus lingüístics dels escrivans medievals 
són bastant freqüents: alguna vegada he trobat documents en què es con
fon el que era call o juderia amb l'aljama. Aquesta és un organisme jurídic, 
i el call, un espai físic. 

En un altre aspecte, cal recordar un document concret referent a la ciu
tat de Girona, a la qual el rei té la gosadia de dirigir-se en aragonès. Ales
hores els jurats de Girona li contesten que això ja els ho havia dit en català, 
que faci el favor de expressar-se en català i no en aragonè,s, «del qual len
guatge nos no som tan ben entenents com del cathalan». Es un lapsus que 
en un moment determinat té un escrivà del rei: escriu en aragonès quan 
sap perfectament que s'ha de dirigir als gironins en català. Aquesta mena 
d'errors expliquen el fet que alguna vegada es pugui trobar <�uderia de Bar
celona» o «call» dit de València, però són casos molt escadussers, i la zona 
queda perfectament marcada. A Catalunya (excepte Lleida ciutat), al Ros
selló i a Mallorca, normalment es diu «call»; a València, <�uderia». 

Jaume RIERA. Arxiu de /,a Corona d�ragó 

Jo no voldria aportar res documentalment, sinó fer not�r que potser se
ria interessant veure les prohibicions des de l'altre cantó. Es veritat, i això 
es pot demostrar, que la legislació cristiana prohibeix que els jueus siguin 
metges. Però, ¿i la legislació jueva?, ¿prohibia als jueus que fossin metges 
de cristians?, o, al revés, ¿que els cristians fossin metges de jueus? Els cris
tians prohibeixen que els jueus tinguin servents cristians; i els jueus, ¿pro
hibien als seus correligionaris d'anar fent de servents de cristians o prohibien 
que els cristians fossin servents seus? És a dir, caldria completar aquestes 
visions negatives del cantó cristià amb altres visions, potser també negati
ves, del cantó jueu. 

David ROMANO 

La meva impressió, personal i subjectiva, és que la prohibició també 
existeix a l'altre costat. Només hi ha una diferència: en un cas, existeix la 
possibilitat teòrica que sigui aplicable; en un altre, hi ha la impossibilitat, 
no teòrica, sinó real, d'aplicar aquesta classe de lleis. Per tant, és inútil dir 
que no es pot fer això, o que no s'ha de fer allò, quan realment hom no 
té cap mitjà segur per fer-ho complir, mentre que el cristià, almenys en teo
ria, sí que tenia la possibilitat de fer-ho complir. Si el jueu prohibia utilit
zar un metge cristià no tenia cap possibilitat física de fer-ho. 
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Jaume MARQUÈS. Arxiu de /,a Cat,edral de Girona: 

La discriminació de què ha parlat, respecte dels jueus, fou, potser, en 
gran part causa de la mateixa discriminació de jurisdiccions que hi havia 
entre jueus i cristians. Si els primers depenien directament del seu rector 
de l'aljama, si tenien les seves autoritats pròpies, no depenien pas dels ju
rats de la ciutat i, per consegüent, hi havia una diferència marcada respec
te de la situació legal, cosa que afavoria els jueus, en tenir aquests la seva 
pròpia autoritat. Ara bé, d'aquesta discriminació respecte de l'obediència 
de les autoritats civils en aquest temps, tenim un exemple ben clar en un 
document de traspàs de propietat de pare a fill. El pare diu que pot dispo
sar de tota la seva herència, a les seves lliures voluntats. No li permet, però, 
que en faci traspàs a cap jueu, a cap noble o militar ni a cap clergue. ¿Per 
què els iguala? Perquè el militar depenia directament del rei, els jueus tam
bé, i els clergues tenien una dependència respecte del bisbat. Tots aquests 
no depenien directament de les autoritats de la ciutat. Aleshores, en el cas 
que aquest fill hagués de pledejar respecte de la propietat que li deixava 
el pare, no podia recórrer a l'autoritat ordinària, perquè cadascun dels tres 
elements esmentats tenien el seu propi tribunal. Era molt arriscat pledejar 
amb una jurisdicció diferent, amb un fur privilegiat. 

Més aviat, doncs, la discriminació dels jueus era una condició de supe
rioritat, perquè no estaven subjectes a les lleis municipals, ni a les lleis de 
les autoritats de la gent ordinària del país. Res més. 

Davü:l ROMANO 

Això és el que en termes bíblics es diu «nihil novum sub sole». Ara en 
diríem ,�urisdiccions especials». Si avui encara subsisteixen, imagineu-vos 
el que eren a l'Edat Mitjana. Evidentment, en el cas que acabem de veure, 
es tractava que aquest pobre fill no perdés uns dominis, passant sota una 
jurisdicció especial, que podia ser militar, eclesiàstica o reial. En el cas del 
jueu, cal dir que no eren pas les autoritats jueves les que havien de decidir. 

Miquel PUJOL 

He trobat a l'aljama de Castelló d'Empúries el fet que el metge Jucef 
Mercadell assisteix la família comtal, concretament l'infant Pere, fill de Jaume 
II i cobra unes quantitats. A la inversa, també he trobat un tal Mauret Vi
dal que cobra unes quantitats de l'aljama. No ho he investigat a fons però· 
em sembla que aquest Mauret Vidal no és jueu, és un metge cristià. Ales
hores podríem establir que hi havia un intercanvi de serveis molt interes
sant, i que la coexistència era força normal. La llei hi era, però no s'observava. 
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David ROMANO 

De fet podríem afirmar que els metges jueus tenen una clientela, si vo
leu, uns pacients de nivell relativament alt, i a la vegada tenim exemples 
de jueus dedicats a la cura de malalts de nivells inferiors. Que Mauret Vi
dal fos jueu o no, és molt difícil de saber-ho si el document no diu que és 
jueu. La conclusió és sempre dubtosa. Momet és un prenom jueu, poc fre
qüent entre jueus. Els únics casos de Momet que coneixem o bé són del 
Rosselló o bé de la part nord de Catalunya, és a dir, per tant Castelló d'Em
púries. També hi ha casos de jueus que, per algun motiu, s'han desplaçat, 
com ara a Tortosa o a Saragossa, segons ha trobat Asunción Blascci. Mo
met, com a nom cristià, no l'he trobat mai. Ara, si el document no diu que 
Momet Vidal és jueu, sempre estem en una situació de dubte. 

Mu¡uel PUJOL 

El document diu Mauret Vidal i no diu mai jueu. D'altra banda, quan 
testa, veig que no és cristià. Vull incidir en el que acaba de dir vostè, en 
el sentit que el metge jueu Jucef Mercadell no solament assistia a la casa 
comtal sinó que també tractava els rics, com en Cocó, que no era noble, 
però sí molt potent. Hem de tenir en compte un altre detall, que a Castelló 
es donava un esquema de cinc metges: simultàniament, a la mateixa època, 
3 jueus i 2 cristians, o a la inversa, 2 jueus i 3 cristians. 

Yom Tov Assis. Universita.t de Jerusakm 

Quisiera añadir dos o tres cosas sobre la igualdad absoluta de la raza. 
Esta clara que en Cataluña no se podía distinguir físicamente entre cristia
no y judío, pera en los atros estados hispanicos se da la misma situación, 
hasta el punto que en el Concilio de Letran de 1215 fue necesario establecer 
que los judíos tenían que llevar una señal diferente para distinguirse de los 
cristianos. Entonces, en casi todos los países de.la cuenca mediterranea, yo 
creo que es difícil hablar sobre distinción entre judíos y cristianos, o musul
manes, solamente desde el punto de vista de la raza. 

En Cataluña, sin embargo, hay una_ situación muy interesante., Es el 
caso de los nombres, por ejemplo. Un judío tiene un nombre en hebreo y 
otra en catalan, lo que es muy rara en otras comunidades medievales eura
peas. Hemos de recordar, también, que la situación demografica de las al
jamas en Cataluña fue muy complicada: segura que algunos judíos vinieron 
del sur de Francia y del sur de España, de Navarra y de Castilla, también 
de Alejandría, de Egipto. Entonces, el problema de la raza creo que es com
plicado. Los judíos de Cataluña hablaban catalan, segura; pera como ha 
dicho el prafesor Romana, cuando escribían lo hacían en hebrea y en ju
deocatalan. No obstante, hay que distinguir: en hebreo, han escrita comen
tarios sobre la Biblia, el Talmud, los «responsa»; en judeo-catalan, sobre 
asuntos de caracter mas practico relacionados con la economía. 
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Y sobre la diferencia absoluta, que el profesor Romano ha marcado, de 
la religión cabe decir que en hebreo la palabra «religión» no existe. La pa
labra «dat» es un vocablo persa, no hebreo. La religión entre los judíos es 
algo mas amplio que lo que da a entender la palabra «religión» en la Euro
pa cristiana. La religión judía contiene mas cosas de lo que pensam os cuando 
hablamos de la religión cristiana o musulmana. 

David ROMANO 

Això demostra, una vegada més, que la terminologia lingüística normal no 
és del tot vàlida. Evidentment, sabem que en hebreu la paraula «religió» 
no existeix i que el sentit de «religió» abraça un camp més ampli. Però tam
bé és cert que quan emprem la paraula «religió» hauríem de parlar amb 
molta cura recordant la famosa dita: «Cujus regio, ejus religio». 

El judaisme, per sort o per desgràcia, ha tingut l'avantatge o l'inconve
nient de no tenir un cap i de no poder o no haver-se d'emmotllar a les èpo
ques succesives de la història. Ha mantingut intacte el criteri de l'any 499 
que és quan es va clausurar el Talmud babilònic. Per tant, en la llei, tant 
religiós és un acte religiós, com un acte de creença o com un acte de cos
tum. Tothom pensa que un rabí és com un capellà, però de jueus. És clar, 
que hi ha diferències: un capellà té cura d'ànimes; el rabí, no. Un altre punt, 
un cristià molt creient ha d'anar a l'església a oir missa, mentre que un 
jueu creient no té necessitat d'anar a la sinagoga per complir tots els deures 
envers Déu. Per tant, les coses són diferents. I hi ha altres diferències, com 
les que ha insinuat Yom Tov Assís: molt sovint els jueus es veien obligats 
a tenir doble nom, cosa que el cristià, normalment, no solia tenir. És una 
tradició hispànica que encara es conserva viva entre els sefardites actuals: 
la persona que es diu Maurici, en hebreu s'anomena Moshé. Li diuen Mau
rici, però, perquè en l'ambient en què es mou, si li diguessin Moshé s'ado
narien que és jueu. 

Asunción BLASCO. Universitat de Saragossa 

En Aragón, a finales del siglo XIV, un personaje como Alazar Golluf, 
que trabajó en la tesorería de la reina doña Violante, llevaba los libros de 
cuentas en hebreo, en caracteres hebreos y en lengua hebrea, según consta 
porque en un momento dado la Reina pide la tradúcción de estos libros 
para utilizarlos. Sabemos, pues, que esta persona llevaba sus notas en ca
racteres hebreos y en hebreo, aunque eran de índole económica. Es la úni
ca noticia que tengo. Respecto a lo que ha dicho el señor Riera, por lo menos 
en Aragón, he podido comprobar que la ley no siempre se cumple. Quizas 
los judíos no podían ser médicos de cristianos y los cristianos no podían 
ser médicos de judíos, pera esta sobradamente demostrada que los judíos 
trabajaron como médicos al servicio del rey, de los nobles y del clero. Acer
ca del clero, sólo conozco un caso: es de 1396 y se trata de un pacto entre 

33 



un clérigo de Zaragoza y un judío. El judío ha prestado dinero al cristiano, 
al clérigo, y le dice que si en el plazo de dos meses consigue curar a su hijo 
-el clérigo es médico- de la enfermedad que padece en las piernas, el
préstamo quedara saldado. Luego incluso precisa lo que tendra que hacer:
si el precio de las medicinas estara incluido o no, etc.

Leopoldn PILES Universita.t de Uzlència 

La qüestió de si parlaven o no en hebreu, de si escrivien en hebreu, està 
clara en la documentació del XIV a València: es diu moltes vegades que 
han escrit el testament o el contracte matrimonial, la ketubbà, davant d'un 
cert notari. Però jo volia comentar, una cosa que té més gràcia, perquè in
dica que entre ells parlaven en hebreu. Hi ha la demanda d'una judia ano
menada Oroseti contra Bonadona, també judia, perquè «en el dia d'avui 
sense causa li digué en juesc ''.zonà mus': .. » no sé què (Aquí la paraula és 
il.legible) i anyadix en les declaracions del bayle: «que vol dir en pla, puta 
tartanera o pública». Això indica que entre elles parlaven en hebreu i que 
la demandant comprèn i l'escrivent no ho entén i en fa la traducció directa. 
Bonadona digué que és cert, que li va dir solament que abans de casar-se 
era «zonà». 

David ROMANO 

De totes maneres hi ha una qüestió, que és la del llenguatge «tècnic» 
que s'utilitza en una llengua determinada. Ara, en esports com el bàsquet 
i el futbol es parla molt de «play-off». Això demostra una pobresa lingüísti
ca absoluta, però tothom entén perfectament què vol dir: són paraules con
cretes d'ús molt concret. En el moment d'insultar una persona tu pots buscar 
no la paraula normal, sinó la paraula que sigui més ofenedora. Evident
ment, dir-li a una jueva «zonà» és molt més dur que dir-li «puta». 

Leopoldn PILES 

Hi ha altres casos que fan referència a què han dit unes paraules en 
<<J U esc». 

David ROMANO 

El que s'hauria de fer és recollir totes les paraules que surten en hebreu 
i aleshores fer-ne un inventari, i veure fins a quin punt tenen un equivalent 
cristià; si tenen alguna connotació especial cristiana o no la tenen; i, en darrer 
lloc, veure si es poden substituir o pertanyen a un llenguatge específic, co
mo ara el de l'insult. 
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LeopoUo PILES 

Avui dia no crec que això siga massa fàcil, dic en València, perquè les 
referències a documents i escriptures davant el notari diuen que han estat 
fets en ,�uesc» i en l'any tal de la creació del món, cinc mil i pico. A més, 
la relació d'eixos notaris no apareix en els protocols de l'arxiu ni, per ara, 
de l'arxiu del Patriarca. No tinc notícies d'escriptures jueves a València, lle
vat de dos quetubbàs que s'han trobat a la Catedral i que ha estudiat el 
professor Lacave. Només vaig trobar un nom solt. Molt poc, és clar, que 
no vol dir que no n'hi pugui haver més. 

Jaume RIERA 

Quan ells diuen «aquest notari» deuen fer referènci� a un notari del call, 
un notari jueu, que és un notari com qualsevol altre. Es possible que vostè 
hagi pensat que era un notari cristià i no hi ha escriptures d'aquest. Si ca
lenden per la creació del món, evidentment no hi ha cap notari cristià que 
en sàpiga. 

Victòria MORA. Museu d'Història de la Ciutat de Barceúma 

Tornant a parlar del problema de la raça, de la diferència o de la igual
tat, hi ha un problema que em preocupa. Trobem dos grups de pintures 
o d'imatges completament diferents. Si agafem la gran pintura gòtica cata
lana, tant pels Serra com per Martorell o per Huguet, el jueu és físicament
un cristià perfecte, i segons com, només es pot distingir per la roba, per
una capa, que també podia ser cristiana. A més, generalment, no porten
rodella. En canvi, el jueu de Tarragona del segle XIII, o sigui anterior, té
un nas molt diferenciat, una capa molt clàssica i una rodella. Uns altres
exemples gràfics d'aquest tipus són les caricatures, procedents tant de l'ar
xiu de la Cúria Fumada de V ic com de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
En aquestes caricatures, el jueu és representat amb un nas increïblement
llarg, el que ara es coneix com a típic jueu. Em plantejo aquesta qüestió:
què és abans, ¿la caricatura o l'aspecte real del jueu? ¿quan comença la di
ferenciació?

David ROMANO 

Jo crec que hi ha dues coses a considerar. En. primer lloc, les caricatures 
que veiem no són d'una persona normal. Si no tens el nas d'una certa ma
nera, si no tens el front gran, no serveixes com a model de caricatura. Si 
t'han d'exagerar, ho han de fer d'una forma divertida, pintoresca, però alhora 
reconeixible. Per tant, si s'ha d'exagerar un jueu, s'ha de fer partint d'una 
possibilitat i evidentment, la del nas ho és. En els cranis estudiats pels Pre-
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vosti, hi ha el cas d'un jueu amb un nas gran i molts d'altres amb un nas 
normal; però és que també hi ha exemples semblants en els cristians del 
convent de servites d'Empúries, que va estudiar el professor Josep Pons. 
Això forma part del conjunt de la raça mediterrània, de la mateixa manera 
que hi ha dolicocèfals, mesocèfals i branquicèfals. El que pot servir, per dir-ho 
així, com a imatge és la regularitat. Per això, en les ciències es parla d'una 
desviació estàndard, que en el cas de la grandor del nas és pràcticament 
inexistent. A més a més, puc relatar un fet purament anecdòtic: recordo 
que fa molts anys, estic parlant de l'any 50 ó 51, un amic meu israelià em 
va dir que mai de la vida no havia vist tants jueus com a Barcelona . 

Jaume RIERA 

Vull aclarir unes reflexions que m'he fet últimament. Si el cap de la Si
sena Regió Militar es presentés vestit amb granota de repartidor de butano 
el portarien a la presó, el tancarien directament en un penal i és que, quan 
tractem aquest tema dels jueus, sembla que el veiem com una cosa molt 
especial, quan nosaltres mateixos estem vivint-lo sense adonar-nos-en. I ales
hores això de dir que els jueus «vestien com tothom» és una incorrecció. 
Si els juristes vestien a la seva manera, si els capellans vestien a la seva ma
nera, si els canonges, els metges, tothom vestia a la seva manera i els jueus 
també, aleshores jo arribo a la conclusió que la qüestió del vestit diferent 
és un eufemisme per fer-los portar la rodella, car la rodella sí que és infamant. 

Però, en canvi, tot el muntatge dels concilis i de les corts parlant del 
vestit diferent dels jueus és pura hipocresia, és emmascarar la forma de desig
nar el jueu perquè, evidentment, un cert vestit sí que és denigratori i això 
la societat ho viu, ho sap. 

M'he adonat també que, després dels avalots de 1391, quam hom dispo
sa que la rodella serà més gran, s'organitza un tal rebombori que els jurats 
de Cervera li diuen al rei que si posen aquella rodella «és la destrucció total 
dels jueus». Ens demanem ¿per què, si, total, és una mica més gran? ¿Què 
hi canvia? Doncs, ¡que és com si el Capità qeneral de la Sisena Regió Mili
ta,r es presentés vestit de torero! ¡I què! ¿Es que no és un vestit normal? 
¿Es que no és un vestit digne? I tan digne que és, però ¡intenta posar-t'ho! 
Doncs aquesta és la diferència de matís que ara no veiem i que aleshores 
veien. 

Victòria MORA 

Bé, que el jueu portés un vestit diferent és segur, ho sabem perquè els 
documents ens ho diuen i ho diuen molt clar: diuen capa rodona; però, no
saltres, no sabem com era aquesta capa rodona. Amb la particularitat que, 
quan surten de viatge, tenen autorització reial per canviar-se de capa i fer 
servir la capa de viatge. Que la capa rodona constituïa un oprobi, com ho 
era pels moros portar el cabell tallat en rodó, això sí que és ben clar. 
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LeopoUo PILES 

Crec que l'amic Jaume té raó en tot. Però, en un inventari de 1377 d'un 
difunt jueu de València, apareix una capa i l'escrivà diu <�uesca» ( com en 
algun altre cas, no referit a jueus, diu una «capa de moros» o «com de mo
ros» o «a l'estil de moros»). 

Pel que fa a la capa, a la gramalla o a qualsevol altre vestit, hi ha algun 
tipus que està més especificat, potser perquè era de més ús, perquè la des
cripció de tots els altres objectes personals -vestits, mantells, etcètera
que es troben en eixa casa són iguals que els que es troben en quasevol in
ventari de casa de cristians. El que passa és que potser era com ara quan 
les xiques o els xics diuen que porten una jaqueta molt anglesa, o més ita
liana o més d'un altre estil ... 

Edu,ard TELL 

Sobre la qüestió del vestit i molt especialment sobre la capa rodona vol
dria recordar que a la predel.la del famós «tapís» de la Creació de la cate
dral de Girona hi ha una representació de dos personatges portant una capa 
curta i rodona. Que es tracta de la capa rodona pròpia dels jueus i que els 
personatges brodats són una representació de jueus, no hi cap dubte, per
què sobre ells hi ha escrit ,�udei». Tractant-se, com sembla que es tracta, 
d'una peça del segle XIII, podria ser que aquesta iconografia de jueus fos 
una de les més o potser la més antiga de les conegudes a l'Occident cristià. 

Pel que fa al distintiu que portaven les dones jueves al cap, encara no 
he pogut aclarir si era l'equivalent femení de la rodella i si el seu ús era 
igualment obligatori en públic, almenys quan els jueus i les jueves anaven 
pels carrers i les places dels cristians. 

En un capitell del claustre gòtic de la catedral de Barcelona hi ha un 
grup de dones jueves amb una mena d'ou que portaven incrustat en un 
turbant. 

La qüestió que em plantejo és si es tractava d'una obligació legal o sim
plement d'una moda. ¿De què es tracta en definitiva? Aquesta és la pre
gunta que faig als assistents al col.loqui. 

Jaume RIERA 

Eiximenis, en un paràgraf de La vida de Jesucrist, diu que la mare de Déu 
portava no sé quin vestit com ara porten /,es jueves de valència! O sigui, que fra 
Francesc d'Eiximenis distingeix la manera en què vestien les jueves de Va
lència. 

Això és el que em va fer obrir els ulls, en el sentit que no hem de veure 
que el vestit sigui sempre infamant perquè ara resulta que, segons Eixime
nis, les dones jueves de València vestien com la mare de Déu. 

Com que no hi ha res que evolucioni més que la moda, pretendre saber 
com era aquesta capa rodona, si la de València era diferent de la de Perpi-
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nyà i aquesta de la de Saragossa o de qualsevol altre lloc, és una feina difici
líssima ... Podem fer una mica de catàleg. Molt bé. Sembla que a Girona 
era així. Però, ¿com era realment? ¿Qui me la podria descriure? Jo ja he 
abandonat la recerca. 

I pel que fa a la capçana, car d'això que en parlava en Tell en diuen 
capçana, és una mena de flor de roba que les dones jueves portaven sobre 
el front. La veritat és que queda molt elegant. 

Victòria MORA 

Hi ha un retaule en el qual es veu que servia per portar joies ... 

Jaume RIERA 

.. .I amb joies i tot. Si per a nosaltres ara ens resulta molt elegant, per 
a elles els resultava infamant; però també penso que, a la llarga, s'hi acos
tumaven. 

Què voleu més infamant, amb perdó, que allò que portaven les monges 
de Sant Vicenç de Paül, aquelles ales espantoses que els servien de cofia. 
I, en canvi, ho tenien a títol de glòria. Fins al punt que van plorar totes 
quan els hi van fer treure. Constituïa la imatge típica de les monges d'hos
pital i el timbre de glòria de les monges de Sant Vicenç de Paül. 

Amb això vull dir que quan jo veig aquesta l_iteratura sobre el vestit dels 
jueus, penso que no ho encertem, que estem parlant d'hipocresia perquè 
les coses són tal com es veuen i prou. 

Leopoldo PILES 

A l'Orient, on els cristians eren una minoria, estaven obligats també 
a portar un vestit diferent o emblemes distintius. 

En la relació d'objectes que es troba a València, a casa d'un jueu que 
mor, sols apareixen amb definició específica, jueva, «dos coixenets jueus fets 
de llana». En canvi, apareix una taula de llit morisca, un cobertó morisc, 
una màrfega morisca plena de polla. O siga, 4 productes morescs i un de jueu. 

Ara, la meva pregunta seria aquesta. ¿Per què això és qualificat de mo
risc? ¿Per què és típic? ¿D'una forma determinada? ¿O per què ho fan de
terminats individus? 

David ROMANO 

Proposaria que algú dels joves aquí presents s'animés a fer un estudi 
en una doble vessant. Per una banda, tot el que sigui representació icono
gràfica de jueus: veure exactament què hi ha, indicant aleshores -molt im
portant des del meu punt de vista- l'escala. 
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Per una .altra banda, fer una recerca documental -que a mi em sembla 
molt més complex-. Però sense deixar de banda el que fan els cristians 
i el que fan els moros, és a dir, totes aquelles nomenclatures que, evident
ment, existeixen a València, però que difícilment trobaríem en un inventa
ri català de la Catalunya Vella, per entendre'ns. Val la pena de senyalar 
quan hi ha una cosa típica de cristians, és a dir, tot el que serveixi per mar
car el que és diferenciador i el que és unificador, tant en sentit negatiu com 
positiu. 

(Intervenció des de la sala, inaudible, de la Sra. V ictòria Mora, que re
cull el professor Romana). 

David ROMANO 

V ictòria Mora, del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, està 
recollint iconografia de jueus i de jueves a la Corona d'Aragó i, per tant, 
proposo que se li comuniquin les notícies documentals o d'altres sobre ves
tuari, etc. 

Miqw:l PUJOL 

Pel que fa als vestits -al marge del que pugui donar a entendre la 
iconografia-, jo tinc una opinió sobre l'aspecte moral de la qüestió. No 
em refereixo a com eren els vestits, a com era la capa o el que portessin, 
encara que en algun inventari apareix vestimenta de jueves, de roba molt 
rica, molt rica, de seda amb brodats d'or i de plata, pròpia de jueus rics 
de Castelló d'Empúries. 

El bisbe Pere Rocabertí de Girona va exigir dels comtes de Castelló que 
intervinguessin en la qüestió de la vestimenta dels jueus de Castelló, segu
rament per obligar-los a portar la rodella; però els comtes diuen al bisbe 
que no és pas el vestit el que fa bona o dolenta una persona, la qual cosa 
és evidentment una consideració moral sobre el vestit. 

Jaume PORTELLA. Universitat Autònoma Barceúma 

Remetent-me a la crida que ha fet el professor Romana de no deslligar 
el tema dels jueus del dels cristians, situant-los, en definitiva, dins el con
text social corresponent, crec que seria interessant de definir aquests cris
tians als que fem referència, perquè entenc que es fa per eliminació, per 
contrast o per una atribució molt genèrica. Em sembla que als segles XIII, 
XIV i XV aquesta definició de «cristià» no té el sentit que moltes vegades 
li pressuposa la historiografia actual. En altres paraules, ens cal aclarir qui
na mena de formació religiosa tenien aquells «cristians». 

D'altra banda, és també per part de les pròpies institucions eclesiàsti
ques medievals que a vegades es fomenten els tòpics de què ens parlava el 
Dr. Romana. I, evidentment, la transmissió d'aquests tòpics fins als nostres 
dies, almenys a Catalunya, resta en gran mesura per investigar. 
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Eduard TELL: 

¿Hi havia alguna prohibició legal o expressa de què els jueus portessin 
armes i de què anessin a cavall? 

Pel que fa a la capa i a la rodella sabem que eren obligatòries a la ciutat, 
però no fora de la ciutat i, pel que sembla, una de les raons invocades pels 
jueus i acceptades pels cristians és el perill que els jueus, més que els cris
tians, corrien quan eren de viatge. Val a dir que, si un mercader que porta
va coses o objectes de valor corria un perill evident fora de la ciutat, ¿li era 
autoritzat portar armes per tal de defensar-se de possibles atacs? ¿Podia, 
a l'ensems, anar a cavall? 

També voldria demanar al Dr. Yom Tov Assís si sap quina és la repre
sentació iconogràfica més antiga sobre la manera de vestir dels jueus a la 
que m'he referit abans, quan he parlat dels jueus representats a la predel.la 
del «tapís» de la Creació ( s. XIII). Concretament, ¿en coneix ell alguna de 
més antiga que la de la catedral de Girona? 

Yom Tov ASSIS 

El profesor Ashtor, de la Universidad Hebrea de Jersusalén, ha demos
trado que la primera vez que los judíos fueron obligados a llevar un vestido 
diferente fue bajo dominio musulman, obligación que los cristianos copia
ron de los musulmanes. 

No digo que los judíos no llevaran en sus vestidos algún elemento dis
tintivo o que les diferenciara tanto de los musulmanes como de los cristia
nos. Los judíos constituían una de las tres o cuatro «clases» diferentes que 
había en la sociedad medieval. Hay que tener en cuenta, en efecto, que los 
judíos constituían una «clase» eminentemente urbana y, por lo tanto, es po
sible que vistieran diferentemente de la mayoría de los cristianos no porque 
fueran judíos, sino porque pertenecían a una «clase» diferente. 

En el Concilio de Letran de 1215 se menciona que hay países cristianos 
en los que los judíos vestían de manera diferente, pero no disponemos de 
fuentes hebraicas que se refieran a alguna manera de vestir de los judíos 
que fuera diferente de la de los cristianos o de los musulmanes. 

David ROMANO 

Hi ha dues coses. Nosaltres estem parlant de Catalunya o, com a mà
xim, de la Península Ibèrica. Evidentment, els jueus de la resta d'Europa 
vestien d'una altra manera i les representacions habituals de jueus a la pin
tura alemanya són ben diferents degut a la peculiaritat del capell en punta 
que portaven. Però recordo que a Heidelberg hi ha una església amb pintu
res murals on els jueus no porten el barret típic dels jueus d'Alemanya, sinó 
el cobriment i la capa típica dels jueus hispànics. He de dir que són jueus 
de l'època de Jesús. 

40 



Quant a les armes, personalment no he trobat cap referència sobre la 
possibilitat o no que els jueus les portessin en territori cristià. En canvi, sí 
que n'hi han pel que fa a l'Espanya musulmana de l'època d'Abderraman 
II i, més encara, d 'Abderraman III. Algunes cròniques àrabs parlen de jueus 
que portaven armes i que eren molt mal vistos per la població musulmana, 
la qual cosa implica, com a mínim, una tolerància, si bé suposo que els do
cuments es refereixen a jueus de situació social elevada i, per tant, exempts 
de les desgraciades igualtats de la gent més humil. 

Leopoldo PILES 

Respecte a les armes, quan n'Anfós se'n va a començament del segle 
XV a Itàlia i deixa com a governadora a la seva dona, que és una puritana, 
aquesta comença a dictar normes de moralitat i succeeix que molts, no uns 
pocs, sinó molts jueus són pillats amb armes dins de la ciutat, armes que 
els són llevades perquè tenen un tamany molt gran: coltells, gavinets, espa
ses, punyals, llances, cuirasses i armes de tot tipus. En dos casos apareix 
un permís reial lliurat pel bayle delegat seu «per a que puguen portar ar
mes per els camins puix que són comerciants i pel perill que puguen tenir 
pel que porten». (La cita no és textual). 

Pere CASANELLAS 

Voldria saber si la llengua que parlaven els jueus de Catalunya era el 
català i si hi han documents que ho provin. 

David ROMANO 

Els textos dels jueus catalans, escrits en hebreu o en català, ho són sem
pre en l'alfabet hebreu. Tenim proves que escrivien, doncs, en les dues llen
gües, si bé sempre amb lletres hebrees. 

El que no tenim és la prova que parlessin en hebreu, sinó que empra
ven algunes paraules hebrees quan parlaven o escrivien en català aljamiat. 
Això no vol dir que no parlessin hebreu, sinó que no tenim, de moment, 
cap prova positiva o documental d'això. Per tant, en l'estat actual de la qües
tió, opino que els jueus catalans parlaven en català i escrivien en català i 
també en hebreu. Sabem que utilitzaven paraules hebrees -el Dr. Leopold 
Piles ens ha parlat de la utilització d'insults en hebreu com «zonà» (puta)
però no hi ha constància que haguessin utilitzat mai una frase sencera en 
hebreu. La pregunta que fem és la següent: ¿algú coneix o és capaç de tro
bar, cas d'existir, un document que demostrés que els jueus de Catalunya 
parlaven també en hebreu? 
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Yom Tov ASSIS 

No hay <luda alguna de que los judíos en Cataluña hablaban el catalan, 
como los de Francia el francés, los de Provenza el provenzal, etc. Es curioso 
constatar que las palabras mas antiguas de la lengua francesa se encuen
tran en un comentario hebreo de la Biblia, lo cual demuestra que, cuando 
los judíos se encontraban con palabras de difícil comprensión en hebreo, 
entonces utilizaban la palabra equivalente en lengua romance. En mi opi
nión, no hay ninguna <luda de que los judíos en Cataluña hablaban el catalan. 

Jaume RIERA 

El problema que tenim és saber si parlaven hebreu. 

lóm Tov ASSIS 

Sí que hablaban el hebreo, pera los judíos catalanes hablaban el catalan 
entre ell9s. De eso no hay <luda. Los judíos de Cataluña, como los de Egip
to o de Africa del Norte hablaban el hebrea que, ya entonces, era una len
gua internacional. 

David ROMANO 

No ho sabem, però ho hem de suposar, perquè, si un cristià català volia 
parlar amb un d'Anglaterra, ¿en quin idioma s'entenien? ¿Quina era la llen
gua comuna? Evidentment, el llatí. Entre els jueus de diferents països de
via passar el mateix amb l'hebreu. 

El que seria interessant d'estudiar són els l,eazim, val a dir, les paraules 
en idioma vulgar incrustades en textos hebreus. 
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JUIFS ET CHRETIENS A GERONE 
' 

AU XIVème SIECLE 
Dr. Christian GUILLERÉ 

Inst. Le Creusot. França 

Les communautés juives dans l' Europe chrétienne et méditerranéenne 
(Provence - Languedoc et péninsule ibérique) on fait l'objet voici presque 
une dizaine d'années d'une étude qui remettait en question l'idée d'un a.ge 
d'or qu'elles auraient connu alors 1• Get ouvrage avait été précédé d'un 
court et suggestif article du même auteur s1¡1r le Juif comme intouchable, 
qui s'appuyait entre autres documents sur une règlementation géronaise 
selon laquelle les produits énumérés touchés par lesJuifs devraient être ache
tés par eux 2• Le problème posé par l'utilisation de ce document est d'or
dre chronologique. Il s'agit de le replacer dans son contexte. Or, ces 
ordinacions prises par les jurats de la cité <latent de 1436, 1445 et 1448 3, 

a une époque ou la communauté juive a vu son importance démographi
que et son rayonnement économique et culturel décroitre gravement. Plus 
que !e pogrom de 1391, l'action du pape Benoit XIII est à l'origine de ce 
déclin. 

Récemment encare, Noel Caulet a passé la thèse de M. Kriegel au cri
ble d'une critique qui prenait pour angle d'étude le statut civique, l'inté
gration sociale et la communauté culturelle 4• Mais N. Caulet présente ce 
thème dans un cadre géographique plus étroit: le comté de Provence. Etu
diant la notion selon laquelle les juifs sont «serfs et coffre» du comte, il esti
me qu'elle ne s'y est pas implantée dans la mesure oú lesJuifs ont très vite 
été amenés à participer aux finances communales parallèlement aux Chré
tiens. Et de conclure: «peut-être parce qu'elle était contradictoire avec la con-

1. M.· KRIEGEL, Les Juifs à la fin du M(!)ien Age dans l'Europe médil.erranéenne, Paris, 1979.

2. ld., Un trait de psychologie sociale dans les pays méditerranéens du bas Moyen Age:
le Juif comme intouchable, in Anna/es, &onomies, Sociétés, Civilisatwns, 31 (1976), p. 326-330.

3. L. Batlle Prats, Ordenaciones relativas a los judíos gerundenses, in Hommatge aJM. Mii
làs Vallicrosa, Barcelona, I (1954), p. 83-92.

4. Les Juifs en Provence au Bas Moyen Age: les limites d'une marginalité, in Minorités et
Marginaux en Espagne et dans fe midi de la France (Vlle-XVII!e siecfes), Actes du Colloque de Pau,
27-29 mai 1984, Paris, 1986, p. 203-219.
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ception du Juif citoyen déjà bien ancrée dans les esprits avant l'avènement 
du premier angevin» 5. Or, en Catalogne et même en Aragon, à l'excep
tion de participations exceptionnelles au financement local des murailles et 
autres constructions publiques, la fiscalité est essentiellement du ressort de 
la monarchie. On voit à travers cet exemple que la situation des J uifs, leurs 
rapports avec la communauté chrétienne peuvent varier d'une région à l'au
tre. On est done obligé de prendre en compte ces deux paramètres essen
tiels, le temps et l'espace pour relativiser le caractère quelque peu 
systématique des développements de M. Kriegel. 

LES SOURCES 

Pour une telle étude, on est tributaire de sources chrétiennes qui sont 
de trois types essentiels: la chancellerie royale, la documentation municipa
le et la documentation notariale ou privée. 

11 est vrai que l'histoire juive dans le pays de la Couronne d'Aragon s'est 
longtemps nourrie de la documentation officielle et les recueils documen
taires, publiés au début de ce siècle sont là pour témoigner de la richesse 
de cette documentation, même si elle ne prend pas en compte l'eitsemble 
de ces sources. Car il faut distinguer la documentation issue de la chancel
lerie de celle du Patrimoine Royal: la première a surtout été étudié per Ja
cobs ou Régné 6, la seconde n'a fait l'objet que d'études très récentes
permettant de donner des résultats quantitatifs sur la relation fiscale qui 
s'est établie entre la royauté et les communautes juives, les aljamas étant 
considérées comme «coff re et trésor» de cette dernière 7• La documentation 
de la chancellerie est done en primer lieu une documentation d'ordre fiscal 
(appel de contribution, discussions sur le montat de telle ou telle contribu
tion dont les résultats effectifs peuvent être seulement mesurés dans la do
cumentation du Mestre Ra,eional). Le deuxième groupe de documents porte 
sur les familles juives qui ont de tou t temps servi la royauté: officiellement 
avant 1280, officieusement après, comme l'a bien montré D. Romano 8. 11
y avait là des fonctionnaire, des savants, des médecins, dont la documenta-

5. Ibid., p. 208.

6. J. JAÇOBS, An inquiry int.o the sources of the hist.Qry of the jews in Spain, Londres, 1894, et J.
REGNE, CatakJgue des actes dejaime l, Pedro Ill et Alfonso Ill C()TlCernant '-esjuifs, Paris, 1911-1914,
2 vol.La vision synthètique provient d'Y, BAER, History of the Jews in Christian Spain, Phila
delphie, 1978, 2 vol., traduite en espagnol sous !e titre Histmia de losjudíos en la Espaiia Cristia
na, Madrid, 1982, 2 vols.

7. C. GUILLERÉ, Les finances royales à la fin du règne d'Alfonso IV el Benigne (1335-1336),
in Me'langes de la Casa de mdzqzw:, XVIII/1 (1982), p. 33-60 et plus particulièrement p. 47-50,
et M. SANCHEZ MARTINEZ, La fiscalidad real y las aljamas catalano-aragonesas en el
primer tercio del siglo XIV, in Acta historica et archaeologica Mediaevalia, 3 (1982), p. 93-141.

8. D. ROMANO, Los funcionarios judíos de Pedro el Grande de Aragon, in Boktin de la
Real Acad. de Buenas Letras de Barcelona, XXXIII (1969-1970), p. 1-40, développé dansjudíos
al servicio de Pedro el Grande de Aragon, 1276-1285, Barcelona, 1985.
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tion permet de suivre l'activité au service de la cour, les gages et les assig
nations qui leur étaient donnés etc. Enfin, dernier type de documentation, 
celle liée à l'organisation interne des communautés juives 9• On sait par ail
leurs que lesJuifs de cour, peu nombreux, ont souventjoué un role d'inter
médiaires pour l'obtention de privilèges, souvent provisoires, un provisoire 
qui durait, en faveur des communautés qu'ils pouvaient représenter. 

La documentation municipale nous permet de passer au niveau local. 
En effet, pendant très longtemps, les grands traités concernant l'histoire 
de J uifs de la péninsule ibérique, se son t appuyés sur la documentation ro
yale, faisant ainsi perdre de vue les réalités locales et done les problèmes 
qui pouvaient exister dans les relations entre Juifs et Chrétiens des nom
breuses cités ou ces communautés vivaient. Cette documentation de type 
local doit permettre d'appréhender de façon plus directe les règlements édictés 
par les communautés chrétiennes face auxJuifs, non pas en tant que mem
bre d'une communauté, mais en tant qu'individu. C'est un aspect impor
tant. Il faudrait aussi connrutre l'origine de ces règlements: n'y-trouve-t-on 
pas l'influence de l'Eglise, qui depuis Latran IV a édicté une règlementa
tion très stricte dans les comportements entre Juifs et Chrétiens et qui re
vien à certaines époques dans la documentation? Mais il ne faut pas perdre 
de vue non plus que dans les ville royales notamment, les édiles, jurats à 
Gérone, conseillers à Barcelone, étaient garants de la sécurité de la com
munauté juive et devaient en rendre compte au rai. Ne remontaient au rai 
que les affaires importantes qui avaient entrainé blessures ou mort d'hom
me. S'ensuivaient alars enquêtes, compositions qui relevaient au premier 
chef du roi 10. De fai t, ce type de documentation, parfois évoqué dans la
correspondance des édiles, souvent très terre à terre, nous permet d'entre
vair des situations de conflits entre Juifs et Chrétiens au niveau local. 

Dernier type de documentation: la documentarion notariale. Elle per
met de reconstituer certains aspects de l'histoire des relations entre Juifs 
et Chrétiens, dont historiquement l'ouvrage d'Emery, avec les limites que 
l'on peut lui assigner, a été pionnier à la fin des années 1950 11• C'est gra.
ce à cette documentation que l'on arrive à mieux cerner sur le terrain un 
certain nombre de problèmes. Cette documentation se présente sous deux 
formes: la plus classique, les Libri Judeorum 12 sont des registres qui son t spé
cialisés dans la documentation juive. Mais on peu t aussi souvent rencon
trer la documentation concernant les J uifs mélangée à la documentation 
chrétienne. 

9. A.C.A., Canc., reg. 2 29, fol. 274 rº (R ÉGNÉ, nº 3434).

10. J. LEE SCHNEIDMAN, Protection of Aragon Jewry in the thirteenth century, in &vue
des Etwks Juives ( = R.E.J.) , CXXI (1-2) (1962), p. 49-58.

11. R.W. EMERY, The jews ef Perpignan in the thirteenth century, an economic study based on notarial 
records, New York, 1959.

12. L'édition de deux Librijudeorum vient d'être réalisée par L OLLICH i CASTANY ER
et M. CASAS i NADAL, Els «Libri ludeorum» de Vic i de Cardona, in Miscellània de Textos

Medievals, 3 (1985).
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La caractéristique des Librijudeorum vient du fait qu'ils présentent una 
majorité, pratiquement 95 % de documents très formalistes qui son t actes 
de prêts, done de crédit. En revanche, les documents relatifs à l'organisa
tions interne ou à la vie des communautes sont relativement rares. Pour 
parler net, le quantitatif l'emporte très largement sur le qualitatif. Cepen
dant, des documents plus rares comme des contrats de mariage, testaments, 
ventes, etc., complètent ces registres et permettent par exemple d'écrire l'his
toire des principales familles de la communauté. D'autre part, pour répon
dre à une interrogation de N. Coulet sur les rapports culturels à travers le 
notariat, il ne faut pas oublier que les Juifs dans le cas d'actes qui les con
cernaient, n'étaient pas tenus de s'adresser à un notaire chrétien. C'est l'ins
trumentum hebraicum. Pour les actes entre membres de la communauté, la 
référence est constante à ce document. La surconsommation notariale, en 
tout cas pour la première moitié du XIVème siècle (près d'un quart des 
actes notariaux concernent les Juifs) est l'indice d'une participation active 
à une même civilisation juridique, mais on n'a pas rencontré comme à Sa
lon de Provence dans les actes essentiels de la vie des Juifs d'absence de 
référence à l' instrumentum hebraicum pen dant cette période !3. 

Autres problèmes posés par le Liber judeorum: ils sont nombreux dans 
la documentation catalane de la première moitié du XIVème siècle: est-ce 
pour des raisons dues aux aléas de la conservation, mais on note que s'il 
en existe pour Castellò d'Empuries, La Bisbal, Torroella de Montgri, Vic 
ou Cardona jusqu'au milieu du XIVème siècle, on n'en trouve pratique
ment pas à Gérone, à l'exception de fragments 14• Le cas de Gérone est un 
peu particulier, il mérite qu'on s'y arrête. 

Le notariat de Gérone est concentré entre les mains d'une famille qui 
l'a reçu de la royauté: il s'agit des Tayalà, et plus tard des Campllong. Le 
notaire major de Gérone travaillait avec des notaires substitu.ts. L'ensemble 
des notaires était regroupé dans une maison proche de l'actuelle place de 
la Cort Reial, et ils instrumentaient, soit dans une pièce ou dans une série 
de pièces (domos): contrairement à beaucoup de cités méditerranéennes, Ue 
pense à Arles 15, à Barcelone aussi), on n'est pas en présence de notaires
qui, vivant dans un quartier particulier de la cité, avaient une clientèle par
ticulière plus marquée. Juifs et Chrétiens qui voulaient passer acte devant 
ces notaires, se présentaient devant celui qui était libre et passaient acte. 

13. N. COULET, loc. cit., p. 212-213.

14. Pour Castellò d'Empuries, nous avons étudié le registre conservé à l'Arxiu Historie Pro
vincial de Girona ( = A.H.P.G.), Notaria Castellò d'Empuries, nº 43, les registres de
l'A.H.P.G., Notaria de Torroella de Montgrí, nº 559 et 561 ant permís d'étudier respective
ment l'activité de la communauté de La Bisbal et de Torroella de Montgrí. Seul le registre
nº 559 peut être consideré comme un Liber Judeorum. Enfin, le fragment géronais est le fait
du notaire Jaume Compte, A.H.P.G., notariat Girona-6, nº 16.

15. Cf. L. S1DUFF, Les registres de notaires d'Arles (début XIVe siècle - 1450). Quelques
problèmes posés par l'utilisations des archives notariales, in Provence Hiswru¡ue, XXV (1975),
p. 305-324.
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L'absence de Libri]udeorum pour la période étudiée et la structure de ce no
tariat me mènent à cette conclusion. 

Les Libri Judeorum présentent done une documentation plus concentrée 
et homogène que les registres ou la documentation juive est plus dissémin
née avec la documentations chrétienne. Us présentent aussi l'avantage de 
réunir des actes s'étendant sur une période chronologique plus longue. Les 
Libri]udeorum de Castellò, La Bisbal ou Torroella de Montgrí sant des regis
tres contenant de cent à cent cinquante folios et plusieurs centaines d'actes, 
mais on arrive à cerner l'activité d'une ou plusieurs années des prêteurs 
juifs. Avec la documentation des années 1320-1330, exhaustivement étudiée, 
ce n'est absolument pas possible. Cela signifie que les résultats que l'on va 
présenter doivent être étudies avec beaucoup de prudence, dans la mesure 
ou l'activité des différents notaires s'étend de deux à six mois, jamais sur 
une année complète. On est done loin de la vision complète et synthétique 
que nous donnent les Libri Judeorum. 11 va done falloir trouver des moyens 
de calcul pour harmoniser la documentation relevée. Ainsi, Emery qui a 
trouvé à Perpignan deux Libri judeorum 16 a aussi travaillé sur une documen
tation plus hétérogène; il me semble qu'il n'a pas suffisamment tenu comp
te de cet aspect dans ses calculs, notamment en ce qui concerne la typologie 
mensuelle des prêts. 

Récenmment ont été mis à jour ou publiés des documents conservés 
dans diverses archives: les uns sont des fragments de manuscrits hébreux 17, 

les autres concernent les controverses religieuses qui eurent lieu au sein de 
la communautéjuive séfarad, et les disputes entrejuifs et Chrétiens ou s'il
lustrèrent des rabbins géronais 18. Pour compléter cette documentation, on 
peut ajouter la publication récente d'un traité chrétien sur la juridiction 
inquisitoriale rédigé dans la seconde moitié du XIVème siècle par un do
minicain géronais, à un période ou l'Eglise aborde les relations avec lesjuifs 
de façon plus stricte que précédemment 19. 

2. L'ALJAMA, LE ROI ET LES CHRÉT IENS

Parmi les biens domaniaux, d'une façon abrupte, on pourrait classer
la communauté juive propriété du rai, qui très vite considère lesjuifs comme 

16. R.W. EMERY, op.cit., p. 1-10.

17. E. CORTES i MINGUELLA. Una poesia cabalistica desconeguda i uns fragments d'Ibn
Guiat procedents de l'Arxiu Diocesà de Girona, in Arxiu de Text.os Catal.ans Antics ( =A.T.C.A.),
2 (1983), p. 7-21.

18. Cf. NAHMANIDE (RABBI MOISE ben NAHMAN), La dispui.e de Barceúme suivi du Com
mentaire sur Esaïe 52-53, traduït de l'hébreu par E. SMILEVI TCH. Archives du texte tradui
tes du latin par L. FERRIER, Lagrasse, 1984, ainsi que Disputa de Barcelona de 1263 entre mestre
Mossé de Girona i fra Pau Cristià. Introduction de J. RIERA. Traductions des textes hébreux
et latins et notes d'E. FELIU, Estudis i assaigs, 2, Barcelone, 1985.

19. J. PERARNAU i ESPELT, El «Tractatus brevis super iuridictione inquisitorum contra
infideles fidem catholicam agitantes» de Nicolau Eimeric, dans A.TC.A., l (1982) p. 79-126.
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<<nostri proprii» et même «nostre tresor». Ceci n'implique pas une réduc
tion en esclavage, mais tout simplement la protection contre les empiète
ments ecclésiastiques ou nobiliaires. Les J uifs montrèrent dans ce contexte 
une volonté de maintenir leurs relations avec la royauté sur d'étroites bases 
contre les autres groupes sociaux, l'Eglise ou la noblesse. C'était, pour un 
mínimum d'autorité externe, un maximum d'autonomie 20. Mais avec
l'empiètement de l'ordre féodal sur les prérogatives royales ou comtales, de 
nombreuses communautés furent soumises à l'aristocratie. Le diocèse de 
Gérone présente tous les cas de figure: ainsi les communautés juives de Pe
ralada, Castellà d'Empuries et Peratallada relèvent d'une autorité seigneu
riale, respectivement le vicomte de Rocabertí, le comte d'Empuries et la 
famille de Cruïlles, celle de La Bisbal d'une autorité ecclésiastique, l'évé
que de Gérone, en l'occurence seigneur de La Bisbal, et les communautés 
de Gérone et de Besalu de la Couronne 21• 

Cette situation entrainait une variété infinie de statuts dans les privilè
ges accordés par la royauté, créant une inégalité et une confusion inimagi
nable. Pendant très longtemps la collecta ou circonscription fiscale de Gérone 
engloba pratiquement toutes les communautés ou al.fam.as royales du diocè
se. En 1342, la communauté de Besalú obtint d'être considérée à part pour 
être réintégrée après plusieurs décennies. Par son poids et son importance 
financière, la communauté géronaise avait la primauté sur les autres agamas 
du diocèse. Le relevé systématique des prêteursjuifs de la décennie 1320-1330 
fait apparaitre plus de 150 noms. Mais tous les Juifs n'étaient pas forcé
ment des prêteurs. En raisonnant en terme de prêteurs, la communauté gé
ronaise est respectivement sept et douze fois plus importante que celles de 
La Bisbal et de Torroella de Montgrí 22. Elle est aussi sensiblement supé
rieure (7 5 prêteurs en 1323) à celle importante de Castelló d'Empuries 23, 
et cinq fois celle de Besalú 24

. 

Au cours des années 1330, on aurait done une hiérarchie des commu
nautés juives qui s'établirait de la manière suivante: Gérone en son som
met avec au mínimum 150 feux. Castellà d'Empuries autour de 75-80 
viendrait ensuite, illustrant par là-même l'importance du développement 
de cette ville sous les comtes d'Empuries. Les communautés de Besalú et 
Banyoles représenteraient une taille au-dessous (30 à 40 feux). La Bisbal 
un degré moindre encore avec 20 à 25 feux, enfin Torroella de Montgrí avec 

20. M. KRIEGEL, op. cit., p. 111-117.

21. Sur la géographie des communautés cf. J.RIERA, La Catalunya jueva del segle XIV,
in D1venç, n° 25 (1980), p. 52-55.

22. C. GUILLERÉ, L'activitat de les comunitats jueves de Torroella de Montgrí i La Bisbal
a la primera meitat del segle XIV injorruuies d'Historia de !'Empordà Homenatge aj. Pell.a i Forgas,
Girona, 1987, p. 145-149.

23. Cf. la communication de M. PUJOL i CANELLES, Els Jueus de Castellò d'Empuries.

24. M. GRAU i MONTSERRAT, Lajuderia de Besalú (Gerona), (siglos XIII al XV), résumé
de thèse, Universidad de Barcelona, 1977, p. 11-25.
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un peu plus d'une dizaine de feux. Je laisse de coté les paroisses rurales, 
gros bourgs ou marchés ruraux, ou, occasionnellement, une ou plusieurs 
familles juives pouvaient vivre. 

Ainsi, un réseau serré de prêteurs s'était organisé dans le diocèse dont 
seule le partie méridionale et surtout littorale était laissée de coté. Il faut 
tenir compte aussi du fait que, pour être citadins, les Juifs n'en étaient pas 
moins de grands marcheurs. Ils ont littéralement battu la campagne à la 
recherche de clients, dont témoignent les nombreux enregistrements d'ac
tes de prêteurs juifs géronais chez les notaires d'Amer, de Llagostera, Cal
des de Malavella, Cassà de la Selva, etc. Une carte complète des notaires 
ruraux serait des plus utiles pour une appréciation plus complète de l'acti
vité des prêteurs juifs. 

Si l'on met en relation ce chiffre de 150 feux juifs repérés dans la docu
mentation des années 1320 avec l'hypothétique chiffre de la population chré
tienne qui devait dépasser les 1500 feux, cela donne un rapport tout à fait 
admissible d'un peu moins de 10%. Par la suite, après la peste, en 1360, 
la documentation nous a permis de repérer environ 130 personnes, ce que 
ramené à la population chrétienne, connue gra.ce à un fogatge (1850 feux) 
donne 7%, qui est le rapport moyen que donne J Riera pour l'ensemble 
des agamos catalanes 26

• Pour avoir une idée de l'importance de la commu
nauté à la veille du pogrom de 1391, l'étude d'un registre de 1384, qui re
présente trois mois environ, f ait apparaitre environ 90 prêteurs, mais certains 
prêteurs étaient peut-être absents de Gérone au cours de cette courte pério
de 27• De tous ces chiffres, qui nous donnent plutot un ordre de grandeur,
on peut conclure sur une baisse relative de la population juive, elle aussi 
éprouvée par les épidémies, sa plénitude démographique ayant surement 
été atteinte dans les années (1320-1348). 

La communauté, agama dans les textes, est connue de très ancienne da
te. Rappelons-en seulement les principales étapes. Vers le XIème siècle les 
Juifs commencent à s'installer dans le quartier de Sant Llorenç dont la rue 
allait très vite devenir le centre du call géronais 28

. II faut noter que ce 
quartier se situait à l'intérieur des murs, en contre-bas de la seu. La Pia 
Almoinajouxtait le call. Cette situation est tout à fait essentielle pour com
prendre certains conflits. Tout au long du XIIème siècle, la communautée 
se développe et donne des signes d'enracinement dans la mesure ou l'on 
sait que les Juifs possèdent des jardins et des terres sur le territoire de la 
cité 29. C'est aussi une période d'intense réflexion religieuse autour du cer-

25. Arxiu Historie Municipal de Girona (- A.H.M.G.), I.1.2.1., Lligall 2, reg. 2, fol. 4v0-5r0.

26. J. RIERA, wc. cit., p. 53

27. A.H.P.G., Girona-3, reg. 35, du 9 février au 6 mai 1384.

28. J. MARQUES i CASANOVAS, LosJudios de Gerona al siglo XI, in Sejara.d, XXV (1965),
p. 49-58.

29. E.C. GIRBAL, Datos inéditos para la historia de losJudios en Gerona, in Revisla tk Gero

na, XV II (1892), p. 33-43, fondé sur les parchemins de la Pia Almoina (de 1191 à 1497).
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de des cabalistes de Gérone. A partir du XIIIème siècle, les J uifs géronais 
tendent à se regrouper davantage dans le call sous la poussée de l'Eglise au 
lendemain du concile de Latran IV. A la suite du siège de 1285, il fallut 
plusieurs années à la communauté pour se relever. Les premières expul
sions par Philippe IV hors du royaume de France la renforcent d'une ving
taine de familles 30. Les premières années du XIVème siècle marquen t un 
renouveau au moins économique de la communauté. 

L'organisation de la communauté juive a varié selon les époques. On 
peut dire, comme D. Romano le notait de façon générale, qu'il existe une 
adéquation presque parfaite entre les réformes de l'organisation politique 
de la communauté chrétienne et celle de l'agama géronaise ou barcelonaise. 
Ainsi, les statuts instaurant en 1327 le consell des Trente au sein de l'agama 
barcelonaise sont calqués sur celui du conseil des Cent 31

. De même les ré
formes des conseils urbains mis en place à la fin du règne de Pierre le Céré
monieux eurent des répercussions sur l'organisation politique des grandes 
agamas catalanes: que ce soit à Barcelone en 1386 ou à Gérone au début 
du règne de Jean, avec la réforme approuvée par la reine Yolande en 
1390 32

• Elle mérite qu'on s'y arrête: elle caractérise bien la prise de posi
tion du roi en faveur de l'oligarchie, qu'elle soit chrétienne ou juive, et l'ap
plication de recettes particulières, comme le tirage au sort pour masquer 
la confiscation du pouvoir par les oligarques. Un conseil de 23 membres 
est ainsi instauré à Gérone en 1390, composé de 21 Juifs géronais et 2 ap
partenant aux communautés alentours. Sur les 21 Juifs géronais, 16 ont une 
charge sans limitation de temps. Les cinq autres participent à l'assemblée 
une année sur trois, à partir d'un roulement qui porte sur quinze person
nes désignées. L' élection des secrétaires se fai t par tirage au sort de deux 
électeurs qui désignent les trois secrétaires. Cette practique du redoli de cera

flottant sur l'eau et tiré au sort par un enfant, une main innocente, et d'une 
élection à deux degrés, avait été utilisée une quinzaine d'années plus tot 
par la communauté chrétienne. 

La communauté juive était dirigée par plusieurs secrétaires qui comp
tent parmi les prêteurs les plus notables. A noter le caractère collégial de 
ce pouvoir à !'instar de ce qui passe pour la cité. Yonah ben Abraham de 
Gérone dénonçait déjà au XIIIème siècle les Juifs qui s'enrichissent pour 
affirmer leur pouvoir 33• M ais on a pu noter une évolution notable entre

30. Y. IDV ASSIS,Juifs de France réfugiés en Aragon (XIIIe-XVe siècles), in R.E.J, CLXI
(1-2) (1982), p. 285-322.

31. C. BATLLE i GALLART, La crisis social y económica de Barceúmo. a medúulos del sigw XV, Bar
celone, 1973, I, p. 75-76.

32. Sur la réforme barcelonaise, Id. Ibid., p. 80 et sq.; sur les réformes géronaises de la fin
du règne de Pierre le Cérémonieux, cf. C. GUILLERÉ. Reacció social i agitació menestral
a Girona: entorn d'un privilegi de l'Infant Joan, in Diner, Poder i Societat a la Girona del segle
XIV, Girona, 1984, p. 89-100 et 114-117 pour la publication du privilège de l'infant (ler fé
vrier 1376).

33. Y. BAER, op. cit., p. 250-253.
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le début des années 1320 et les années 1330. II y avait alors cinq secrétaires 
aidés dans leurs taches par des auditeurs de comptes, chargés de vérifier 
les comptes lors des tailles et levées extraordinaires imposées par la com
munauté ou par la royauté. II était intéressant de rapprocher pour ces an
nées les secrétaires et leur activité de prêteurs. En 1322, la liste des secrétaires 
de l'a!Jama de Gérone est composée de cinq membres, Azin Nicim, Isaac 
Abraham, Isaac Cresques, Salomon Bonafé et Belshom Falco 34: par rap
port au nombre total de prêts (1300), ils n'ont prête que 64 fois. S'ils font 
partie de familles juives riches, cette richesse est cachée, elle n'appara1t pas 
dans le crédit. Elle est peut-être intellectuelle ou scientifique. Si l'on prend 
les cinq secrétaires de 1330 35, qui sont tous nouveaux, leur activité de prê
teurs, dont l'action remonte au début des années 1320, est beaucoup plus 
importante (300 prêts environ) et deux des secrétaires sont les premiers prê
teurs de la communauté juive: Bonjuhà Cresques et Astuc Caravit, qui ap
partient à la fameuse famille étudiée par S. Sobrequès Vidal 36. Au cours 
de cette période faut-il considérer que les secrétaires sont choisis pour d'au
tres critères que la richesse qui provient de l'activité de prêteurs? 

Lorsqu'on se place du cóté chrétien, à partir du XIVème siècle, on se 
rend compte que la ville et la campagne ont connu une évolution assez dif
férenciée: d'un coté, la cité a commencé un processus de diversification de 
ses activités que l'on saisit dans la documentation à partir de 1320, mais 
on ne peut connaitre, comme à Perpignan par exemple, le róle que la com
munauté juive a pu jouer gràce à sa participation financière. Dans la docu
mentation que nous allons étudier, on note déjà que les habitants de la cité 
empruntent assez peu auxjuifs, dont l'action est plutot orientée vers la cam
pagne. Or la ville, étudiée par Emery (uniquements à travers le crédit juif) 
est une ville en pleine croissance. Le crédit juif s'adresse aussi bien aux vil
lageois qu'aux citadins. Mais si le nombre de prêts consentis aux ruraux 
est plus important (65 % ), contre 30 % aux Perpignanais, en valeur ils s'équi
librent ( 43 % contre 41 % ). C 'est dire le besoin en capital des artisans et 
des marchands. 

Un demi-siècle plus tard, le crédit juif ne joue plus un role essentiel au
près de la clientèle urbaine, et il a même tendance à se concentrer unique
ment sur la campagne. C'est aussi la preuve d'une accumulation de capitaux 
du milieu urbain, ce qui ne paraissait pas encore le cas à Perpignan dans 
les années (1260-1280). La croissance de la ville catalane des années 1330 
marque une nouvelle étape 37• 

II faudrait aussi noter que Gérone contrairement à Barcelone vit à l'inté-

34. A.H.F.G., Girona-5, n° 2, acte du 4 septembre 1322.

35. A.H.F.G., Girona-5, n° 9, acte du 6 juin 1330.

36. Familias hebreas gerundenses. Los Zabarra y los Caravita, in Annals de l'Institut d'Estudis
Gironins, II (194 7), p. 68-98, article depuis traduit dans Societat i Estructura Política de /,a Girona
Medieval. Barcelona, 1975, p. 158-173 (pour les Caravita).

37. C. GUILLERE, Le crédit à Gérone au début du XIVème siècle (1321-1330), in Actas
del II coloquw de Metodologia Histórica Aplicada, Santiago de Compostela, li, 1984, p. 363-379.
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rieur des terres. II faut alors prendre en compte une paysannerie qui comp
te parmi les plus densément peuplées de Catalogne. Peuplée, elle est aussi 
dynamique et entreprenante avec le développement de plantes industrielles 
comme le pastel et une diversification des cultures très avancée. 

3. LA SPHÈRE DE LA CIRCULATI0N 38
. 

Le crédit est done déjà très présent, souvent de façon indirecte, dans
de nombreux contrats comme la vente temporaire ou la commande-agraire. 
Nous avons vu aussi qu'un marché de la draperie intéresse la campagne 
et les contrats de vente à crédit représentent une autre forme de crédit. Mais 
le marché du crédit s'intéresse très tot à la paysannerie. Longtemps l'apa
nage de la communaute juive et de ses prêteurs, il prend une forme nouvel
le avec les rentes constituées, dont on a vu l'importance à propos des finances 
publiques. Dans la relation ville-campagne, elles présentent une forme ori
ginale de crédit, puisque les versements, selon la spécifité des contrats, peu -
vent se faire en nature. Observons les différentes formes de crédit et leurs 
résultats globaux 39. 

On peut dire à la lumière de ce que nous avons vu qu'il est multiforme: 
en fait, ils se ramènent à deux types essentiels et un sous-type: 

- Le prêt juif aux Chrétiens qui est un mutuum.

- son sous-type pratiqué entre Chrétiens, sous la forme du «mutuum
bono amore», ou prêt amical. - une forme originale, qu'est la commande
-dépot, («comman� et puro deposito·»), pratiquée aussi entre Chrétiens. 

Le «mutuum», devéloppé en «mutuum bono amore» pour dissiper le 
soupçon de l'usure, est parfois passé entre membres d'une même famille, 
mais en général il s'agit d'un contrat passé entre tiers, stipulant la somme 
et le délai de remboursement. La commande-dépot est aussi une manière 
de tourner l'interdiction ecclésiastique de l'usure. Une partie des bénéfices 
doit être rendue avec le capital; il existe aussi un risque, qui doit être rému
néré. Ce type de pratique se développe au début du XIVème siècle et se 
répand très largement dans la société. Les dépots pouvaient se faire aussi 
bien en argent qu'en nature, et même concerner des personnes. Il n'est d'ail
leurs jamais mentionné de délai. La formule est laissée à la volonté du créan
cier («ad voluntatem»). 

La documentation étudiée fait appara.itre que la grande majorité du crédit 
est libellée en numéraire. 1,21 % seulement des créances se fait en nature, 
et elles sont passées par les seuls Chrétiens dans le cadre de prêts ou de 
commandes-dépots. Pas de prêts en nature réalisés par les J uifs et très peu 
de prêts mixtes, environ une dizaine dans la documentation. Les prêts en 
numéraire sont stipulés en monnaie barc. de tern, c'est à dire en monnaie 
de billon. En tout cas, les multiples formes que prend ce crédit traduí-

38. Expression de M. KRIEGEL, <>fJ. cit., p. 71.

39. Cf. Tableaux I et II.
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sent bien un désir diffus de participer à ce genre d'activité tout en évitant 
la condamnation pour usure. Au-delà du problème du recouvrement, qui 
impliquait souvent l'inscription dans les registres de la curie des prêts réali
sés par les Juifs, deux questions se posent: la durée réelle des prêts et la 
sincerité des actes. Dans l'ensemble il s'agit d'un crédit à très court terme, 
de quelques jours à un an maximum. Quelques remboursements se font 
aux grandes fêtes du calendrier religieux; mais la majorité se fait au mois 
( d'un à six ou douze mois). Restent les reprises de dettes, sortes de consoli
dations. On se trouve làdans une situation particulière, chaque client d'un 
prêteur juif, et done chaque prêt, ayant son histoire propre, difficile à sui
vre. Ces consolidations font surtout référence à des débiteurs en difficulté: 
ainsi, un acte de 1326 fait allusion à des créances de la décennie précéden
te, un autre de 1333 mentionne deux créances de 1326 qui n'ont pas été 
totalement honorées 40. D'ailleurs, lorsqu'un prêteur juif change de rési
dence, il transfere ses créances les plus anciennes à d'autres compatriotes, 
qui, sur place, sont plus à même de les recouvrer. Le calcul du pourcentage 
de ce type d!actes par rapport aux nouveaux prêts donnerait un indice des 
difficultés de recouvrement des créances, concernant essentiellement les prê
teurs juifs. L'autre aspect réside dans le taux d'intérêt, le loyer de l'argent 
pratiqué: les 20 % l'an en vigueur chez les prêteurs juifs selon une législa
tion royale maintes fois répétée sont un seuil souvent dépassé. L'une d'el
les, à La Bisbal, le spécifie clairement et surtout que l'usure est camoufflée 
dans le capital lors du contrat 41• Mêmes remarques pour le prêt amical et
la commande-dépot ou le dépot réalisé intègre souvent dans la somme prê
tée 10 % d'intérêt. 

Globalement, sans tenir compte de quittances d'anciens prêts, le crédit 
représente près de la moitié des 8.000 actes passés dans la période étudiée 
par les notaires géronais, et ce, avec une grande régularité. Le notaire est 
un peu l'intermédiaire obligé en faisant connaí'tre aux prêteurs les clients 
potentiels. La concentration du notariat dans une maison commune le fa
cilite beaucoup. Le seul jeudi 13 juin 1326, jour de marché, le notaire Pere 
Massanet enregistre non moins de 32 actes, que passe une large majorité 
de paysans 42• Sur l'ensemble des 8.000 actes, les ventes à crédit de draps
représentent 23,53 % et 71 % d'entre elles sont réalisées auprès de la clien
tèle rurale. Pour le crédit proprement dit, 16,30 % des actes son des prêts 
consentis par les Juifs aux Chrétienes, 3,05 % sont des prêts «amicaux» et 
5,53 % du type de la commande-dèpot. Près d'un acte sur quatre est un 
acte de crédit (24,88 % exactement). En nombre d'actes, comme en valeur, 
le crédit juif compte pour deux-tiers et le crédit chrétien pour un tiers; les 
marchands-drapiers diffusent également le crédit (vente de draps) dans le 
campagne alentour. 

40. Nombreux exemples dans A.H.P.G., Girona-S, nº 6; et A.H.P.G., Girona-S, nº 28, acte
du 4 janvier 1334.

41. Cité dans F. FITA, Carta a D. Enrique C. Girbal cronista de Gerona, in &vista de Gerona,
I (1876), p. 18-19.

42. A.H.P.G., Girona-5, nº 6.
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En résumé, les emprunteurs villageois représentent 78 % de l'ensemble 
des débiteurs, soit 7 % de plus que pour le seul marché de la draperie. Les 
Juifs en fournissent 77 %, les Géronais chrétiens 15 % et les prêteurs ru
raux 8 %. A Perpignan, vers 1260 (années de construction), le crédit juif 
n'entrait que pour 45 % en valeur dans la campagne. Or, dans les campag
nes géronaises, 90 % du crédit dispensé par les J uifs l'est à la paysannerie. 
On peut voir dans cette évolution globale plusieurs situations. D'un paint 
de vue superficiel et hatif, l'endettement des campagnes est chronique. Nous 
aurions plutot tendance à dire aujourd'hui que le crédit en général et le 
juif en particulier ont eu un double role. Les actes spécifient rarement les 
raisons des emprunts .. Or, ces campagnes sont très largement intégrées aux 
flux économiques qui caractérisent la région. Ainsi de l'important marché 
de draperie: l'achat des draps à crédit, pour la constitution du trousseau, 
l'habillement, etc. entretient un courant économique important entre la ville 
et la campagne. A preuve, les boutiques que les drapiers ouvrent dans les 
bourgades autour de Gérone. Les Belloc, possessionnés à Constantins, en 
tiennent même une dans leu r masia 43. D' autre part, on a affaire à une pay
sannerie dynamique qui n'hésite pas à investir et à s'associer avec des cita
dins entreprenants eux-mêmes restés très proches de leur origines rurales. 
Dans l'exemple des emphytéoses données à Celrà par la Pia Almoina con
tre une forte intrata et un cens élevé, les quelque vingt paysans concernés 
ont pu s'endetter, ce n'est guère douteux, pour agrandir leur exploitation. 
Les exemples ne manquent pas. Dès lors, des investissements malheureux 
peuvent aussi bien expliquer les difficultés de la paysannerie: la peste suit 
de quelques mois l'exemple de Celrà, dont le batlle de la viguerie de Gérone 
condamne à la peine de terç un grand nombre de paysans qui n'ont pu rem
bourser en temps utile leurs créanciers, aussi Juifs que Chrétiens 44.

Dans les campagnes se développent à partir des années 1330 les rentes 
constituées, censals et violaris, relayant après 1340 le crédit dispensé par les 
J uifs. Ce type de rente, apparu d,ans la décennie précédente, touchait es
sentiellements la noblesse. On sait l'accélération que lui donne la consoli
dation de la dette municipale dès 1342 45. Les campagnes vont alars en
bénéficier largement. D'autre part, à la lumière de la documentation, il sem
ble y avoir une complémentarité entre les deux formes de crédit: le crédit 
juif deviendrait un crédit à très court terme (bien moins d'un an en moyen
ne, parfois quelques jours ou quelques semaines) 46, tandis que censals et vio
laris permettraient un investissement à long terme. L' étude rapide de cette 
nouvelle forme de crédit montre que l'intérêt ( en fait la vente de tant de 

43. J. FERNANDEZ TRABAL, Formacio del patrimoni rural de la familia Bell-lloc de Gi
rona, 1302-1398: de mercaders a terratinents, in Dl.venç, n° 94 (1986), p. 47.

44. Exemple dans A.H.P.G., Girona-4, nº 5, actes du 26 mars, 10 avril 1348.

45. Bien visible dans A.H.M.G., I.1.2.1., lligall 5, année 1343, foL 2rº à 56 vº.

46. C'est ce qui ressort de l'étude de l'ensemble des registres de l'année 1360, conservés
à l'A.H.P.G.
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sous à payer en deux fois) est remboursable en argent ou en nature. Façon 
aussi pour les habitants de la cité de se faire une réserve en grain. 

On peut aussi se faire une idée de la zone d'influence des principales 
communautés juives du diocèse 47. Des paramètres d'ordre politique et géo
graphique peuvent rendre compte du rayonnement financier de ces com
munautés. L'importance de la communauté et sa situation géographique 
sont des éléments dont il faut tenir compte: On peut noter à partir des car
tes que l'a!Jama de Gérone, gra.ce à ses 140 prêteurs et à sa situation centrale 
dans le diocèse, a le rayon d'activité le plus important; on peut le chiffrer 
à 30 km. environ, de Borrassa au Nordjusqu'à Hostalric au Sud, et de Be
gur à l'Est à Sant Privat d'En Bas à l'Ouest. 

La zone d'influence de l'a!Jama de Castellà, la deuxième du diocèse, est 
sans conteste limitée par la mer à l'Est, qui la réduit d'Est en Ouest à une 
dizaine de kilomètres, et par les limites du comté d'Empuries, paramètre 
politique regroupant pour l'essentiel au Nord du Fluvia l'activité de ses prê
teurs. Si l'on étudie les agamas plus petites, comme celles de Torroella de 
Montgrí et La Bisbal, on se rend compte que l'activité de celle de Torroella 
est limitée au Nord par celle de Castellà d'Empuries et au Sud par celle 
de La Bisbal. Pour Torroella de Montgri, la zone d'activité correspond à 
ce qui deviendra par la suite la Baronnie de Torroella; quant à celle de La 
Bisbal, elle bute sur les Gavarres, et est limitée à l'Ouest par l'influence 
de l'agama de Gérone. 

En conclusion, on peut dire que l'on envisage le problème du crédit tou
jours dans le même sens: il est le monopole des Juifs parce que les Chré
tiens se voient interdire la pratique de l'usure. Mais, de là à rester inertes, 
il y a un fossé ! De fait les années 1340 sont aussi un tournant important 
dans la vie de la communauté juive puisqu'elle se trouve ainsi concurren
cée par les Chrétiens, ce qui l'amène à pratiquer un crédit à très court ter
me, quelques semaines, au plus quelques mois. Mais on peut se poser une 
autre question qui peut être reliée à l'étude du crédit: quelle place a-t-elle 
tenu dans le domaine des finances royales ? Comment J uifs et Chrétiens 
ons-ils été traités par la royauté au cours d'une période qui s'affirme com
me celle de la genèse de l'Etat ? 

4. «NOSTRE COFRE» 48 

Sur le plan fiscal la collecta juive est chargée de la répartition et de la le
vée des tailles et autres levées extraordinaires. Le roi impose le plus souvent 
une somme globale à l'ensemble des communautés juives royales de Cata
logne. Elle est répartie par collecta à l'avance, mais toute latitude est laissée 
aux secrétaires pour répartir cette contribution financière à l'intérieur de 
la collecta. Son ròle financier auprès de la royauté explique que le monarque 
et les jurats aient pris le plus grand soin la défendre. 

47. Cf. Figures 1 et 2.

48. M. SANCHEZ MARTINEZ, El Jueus i el poder reial, in D1venç, nº 81 (1985), p. 50-53.
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Figure 1. Clientèle des prêteurs de l'agama de Gérone entre 1320 et 1330.
Légende: 1. Nombre de prêts par paroisse (proportionnellement: l prêt,

2 à 5, 6 à 10, 11 � 25) 2. Agizmas du diocèse. Pour la carte des paroisses,
cf. C. GUILLERE. Les V isites Pastorales en Tarraconaise à la fin du Mo
yen Age (XIVe-XVe siècle). L'exemple du diocèse de Gérone, in Mélanges
de la Casa de U:ldzquez, XIX/2, 1983.
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Figure 2. Clientèle des prêteurs de l'aljama de Castellò d'Empuries en
tre 1320 et 1330 (d'après A.H.P.G., Notaria Castellò d'Empuries, nº 43). 
Même légende que précédemment. 
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Elle fut épargnée pendant plusieurs années après le siège. Pertes d'in
fluence et de contribuants font qu'Alphonse III remet pendant cinq ans la 
questw que payait annuellement la collect,a, 49• En matière de fiscalité les rela
tions avec la royauté ont été développées plus haut. Que payait la collect,a, à 
la royauté, était-elle astreinte à participer aux finances locales ? 

Si la communauté fut appelée à participer à la défense et à l'équipe
ment urbain ( constructions des ponts par exemple) à plusieurs reprises, com
me le stipulait la charte de 1284 50, cela ne devait pas représenter grand 
chose. L'essentiel reste bien ses relations fiscales avec la royauté. Depuis le 
XIIIème siècle en gros, toute communauté et collecta paie un tribut annuel: 
cette somme forfaitaire levée en quatre fois, tous les trois mois, comme l'at
testent les quittances retrouvées dans les manuels notariaux, fot fixée par 
Jacques Ier à 13,250 sous (1262), et à 13,300 sous (1315), et remise pendant 
cinq ans après le siège. Très vite s'y ajoutent d'autres contributions, au dé
part extraordinaires, mais qui tendent à se régulariser, les motifs changeant 
selon les circonstances: pour racheter l'usure pratiquée, pour le siège d'Al
meria, pour le couronnement du roi, pour son mariage, etc. 

On peut estimer qu'au début du règne dejacques II, la collecta de Géro
ne ne participe guère à l'effort financier de la royauté, ce qui contraste avec 
le règne de Pierre II, ou les coüectas catalanes participen t davantage que cel
les d'Aragon et de Valence. En 1294-1295, la collecta de Gérone voit même 
sa contribution réduite de 9,000 a 15,000 sous 51

• La pression fiscale sur l'al
jama géronaise s'accentue dans la seconde moitié du règne de Jacques II 
à partir de l'expédition d'Almeria. Au tribut annuel s'ajoute de 1309 à 1327, 
au moins une dizaine de subsides extraordinaires aux motifs multiples, par
ticipation à la guerre, rémission provisoire de deux à cinq ans, usure prati
quée (à des taux de plus de 20 % ). ce qui permettait d'annulèr toute 
condamnation pour usure. En tout, la collecta a versé au trésor royal 429,916 
sous barc, de tern, directement au trésorier ou par assignation à diverses 
personnes ou communautés. Les tributs représentent 58,77 % de l'ensem
ble, les contributions extraordinaires 41,23 %. En moyenne, la collecta de Gé
rone a versé à la royauté plus de 22,000 sous barc. de tern par an. 

La pression fiscale, encore supportable, est déjà supérieure à celle qui 
pèse sur la communauté chrétienne. On entrevoit aussi un processus qui 
la suite confirmera, les Juifs deviennent les pourvoyeurs de fonds du roi, 
lequel leur a appliqué l'expression «nostre cofre e tresor»: dès la fin du règ
ne de Jacques II, la moyenne annuelle de leur contribution passe à 35,000 
sous barc. de tern. La connaissance du milieu socio-économique dans le
quel les Juifs évoluent, donne tout son sens à cette expression. A Gérone, 
dans les années 1320-1330 qui nous intéressent ici, environ 90 % des prêts 
en nombre comme en valeur sont réalisés avec la campagne proche. Les 
prêteurs juifs son t les intermédiaires obligés de la royauté non avec le mon-

49. A.C.A., Canc., reg. 64, fol 17rº (REGNE, nº 1502).

50. A.H.M.G., Llibre Verd, fol. 8rº -10r0
. 

51. A.C.A. Canc., reg. 324, fol. 1rº-44r0
. 
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de urbain, mais avec le monde rural. Une partie du revenu paysan se trou
ve ainsi recupérée par la fiscalité royale, alors que la cité ne participe qu'à 
moins de 10 % au crédit juif 52.

Cette situation devait s'amplifier sous le règne d'Alphonse et au début 
de celui de Pierre le Cérémonieux. Nous touchons là à une structure tout 
à fait intéressante: une fois passées les difficultés du siège, la communauté 
juive se reconstitue gràce à l'immigration des Juifs chassés de France, puis 
par la ven u e vers 1320 précisément de nombreux J uifs établis jusque làdans 
les villages de la campagne géronaise, tels Mosse Sescola, de Monells, ou 
la fornille Deuslocrega, originaire de La Bisbal. 

I.Ja.gama gagne encare en importance auprès d'un monde paysan qui s'ou
vre aux nouveautés urbaines (consommation de draps), et doit à la pres
sion démographique l'enchérissement des terres et la recherche de nouvelles. 
Développement des échanges et monétarisation provoquent un appel au crédit 
que seuls les Juifs peu vent satisfaire. Non seulement, la fiscalité royale qui 
touche l'aljama permet à la royauté de ne pas pressurer la populoation ur
baine chrétienne, mais encare cette dernière, lorsqu'elle contribue, ne fait 
souvent que racheter diverses formes de fiscalité. Là encore, par l'intermé
diaire des prêteurs juifs, la fiscalité pèse sur la campagne. Ce processus laisse 
bien sur les coudées franches aux investisseurs géronais. 

La deuxième étape de ce processus fiscal, mieux connue, commence sous 
le règne d'Alphonse IV. Elle confirme l'évolution des dernières années du 
règne de J acques II. 

De 1327 à 1344, pas une année ou la collecta géronaise ne doive ajouter 
des contributions extraordinaires, au tribut annuel. En 1328, le coronatge 
vaut à la collecta d'être taxée pour 30,000 sous barc. de tern. Elle obtient 
une remise de 2,322 sous, gràce a un accord entre l'agama de Gérone et cel
le de Barcelone, au terme duquel les deux agamas paient 55 % du coronatge. 
La même année, 30,000 sous sont levés sur la coUect.a de Gérone au titre du 
mariage du roi, qui accorde une remise substantielle. Uannée 1329 marque 
un répit pour les collectas catalanes. 

Un nouveau subside de 81,588 sous 6 deniers barc. est levé pour 1330-1331 
en deux temps, ce qui·revient à faire contribuer les collectas chacune des deux 
années. Sur une somme de plus de 320,000 sous barc. payée alors par les 
agamas catalanes, ara:gonaises et valenciennes, la collect.a géronaise entre pour 
un quart: ceci permet de mieux appréhender sa place et celle de la région 
dans laquelle elle évolue. En 1332, pour la croisade contre Grenade, qui 
fut l'obsession d'Alphonse, un nouveau subside de 65,120 sous barc., soit 
le quart encore de l'ensemble payé par les agamas de la Couronne d'Ara
gon. En 1333, même motif, mêmes 65,000 sous barc. Mais en 1334, 90,000 
sous barc. sont demandés, soit 10 % de moins qu'à celle de Barcelone en
semble, elles entrent pour plus de 60% du total payé par lesJuifs de la Cou
ronne. I.Jannée 1335 voit lever deux nouveaux subsides extraordinaires, l'un 
pour la guerre, l'autre pour la révocation, non gratuite bien sur, de l'ordon-

52. Cette communication ne pouvait développer cet aspect du problème, qui sera largement 
présenté dans la thèse de doctorat qui sera soutenue prochainement.
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nance royale qui obligeait les Juifs à déclarer leurs biens (manifest en cata
lan), type d'action fréquernment utilisé par la royauté avec l'impot sur l'usure. 
Au total, plus de 120,000 sous barc. Or les deux grandes colkctas sont les 
seules, avec celle de Lérida, à ne pas bénéficier de minorations 53.

Du début du règne de Pierre le Cérémonieux jusqu'en 1348, outre le 
tribut annuel, les collectas sant taxées de plus en plus fort. La moyenne an
nuelle de 40,000 sous jusqu'en 1338, passe à 70,000 sous de 1339 à 1343 54

. 

La documentation fait défaut pour 1344-1345, années mêmes ou la col/ect,a 
de Besalú est séparées de celle de Gérone 55

• A partir de 1346, les collectas, 
fortement endettées, comme en témoignent les rentes contituées vendues 
par l'agama de Gérone à des citoyens pour plus de 30,000 sous barc., s'ac
cordent avec le roí sur une contribution moyenne de 35,000 sous barc. Les 
raisons qu'il invoque ne changent pas: l'usure, le manifest, la guerre contre 
le Maroc, etc. 

Après la peste noire, le seul renseignement disponible montre une par
ticipation financière moins importante 120,499 sous barc. pour une dizaine 
d'années, sans qu'on sache si cette somme intègre ou non le tribut an
nuel 56

• Vaijama de Gérone est de loin la plus importante du diocèse. On 
le voit, et l'on pourrait multiplier les renseignements à ce sujet, la contribu
tion fiscale juive est très élevée. Un bilan des règnes d'Alphonse et de Pier
re fait état jusqu'en 1344 de 212,800 sous barc. de tribut et de 961,965 sous 
barc. de subsides extraordinaires. C'est dire que la pression fiscale s'est très 
nettement accentuée par rapport au règne de Jacques. 

A Gérone, la participation fiscale de la communauté juive permet à la 
royauté d'épargner relativement la communauté chrétienne, sa contribu
tion aux finances royales représentant en gros 90 %, contre 10 % aux Chré
tiens entre 1309 et 1340, et 80 % de 1340 jusqu'à la peste. Vexpression «cofre 
e tresor» se trouve par là parfaitement justifiée. Cependant, si pendant très 
longtemps lesJuifs géronais participèrent par l'impòt au développement de 
l'administration royale, ils financèrent aussi les déficits passagers des finan
ces locales. Mais on note qu'en 1342 est réalisé le dernier emprunt de ce 
type par la municipalité géronaise 57

• Le relai est alors pris pour financer 
la dette par l'utilisation des rentes. On a un peu l'impression que dans les 
années qui précédent la pes te, les Chrétiens ont petit à petit évincé les J uifs 
de ce domaine qui était une de leur spécialité. Un autre indice peut être 
en effet repéré: le roi dans un mandement en date du 5 avril 1345 interdit 

53. M. SANCHEZ MARTINEZ, La fiscalidad real, loc. cit., passim.

54. Reial Patrimoni ( = R.P.), conservé aux A.C.A., Mestre Racional, reg. 638, fol. 196v0
• 

55. M. GRAU i MONTSERRAT, op.cit., p. 8. A ce moment-là, la colkcta de Gérone ne com
prend plus que Banyoles, Figueres, Camprodon, Olot et Sant Llorenç de la Muga.

56. R.P., M.R., reg. 643, fol. 251vº-252r0
• 

57. A.H.M.G., I.1.2.1., lligall 4, reg. 2, fol. 132rº.
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la profession de courtier aux Juifs 58. On est loin alors de la situation ob
servée en Provence et qui faisait du Juif un intermédiaire apprécié 59. 

5. UNE COEXISTENCE CONFLICTUELLE

Les comtes-roís furent en effet très tolérants visà vis de la communauté
juive. 11s l'autorisèrent en 1264 à construire une synagogue qui lui appar
tint en alleu et bénéficia de la sauve-garde royale. Si, lors de la controverse 
avec les Frères Prêcheurs des années 1260, les Juifs comme les Sarrasins se 
voyaient imposer d'assister à leurs sermons, toute contrainte et violence pour 
les y trainer hors de leur quartier était interdite 60• 

Nous sommes renseignés à partir du règne de Pierre le Grand sur des 
épisodes qui eurent tendance à se répéter par la suite. Les sources posté
rieures sont des enquêtes royales faites à l'occasion d'excès ou de blessures. 
Qu'en est-il ? En 1278, les clercs de la seu et leur familiers ont lancé des 
pierres sur le call du haut du clocher, saccagé des arbres et des vignes appar
tenant aux Juifs et, plus grave, profané leurs sépultures. La lettre royale 
étant du 3 avril 1278, l'agression a eu lieu pendant la période pascale. Le 
roi doit veiller dans ces années-là à ce que les Chrétiens ne soient pas trop 
nombreux lorsqu'ils vont prêcher dans la synagogue et que toute conver
sion soit faite par la seule persuasion 61.

Nouvel épisode, en 1302, cette fois uniquement contre le call: de jeunes 
clercs attaquent les Juifs, font des blessés graves, parmi lesquels le fils d'un 
argentier montpelliérain et des dégats . Le roí ordonne une enquête, au cours 
de laquelle des citoyens géronais viennent déposer. Parmi eux, le médecin 
Berenguer Sariera déclare que ce qui se passe à Gérone, se passe aussi dans 
toutes les cités catalanes, Barcelone, etc. et même à Valence. 11 est intéres
sant de montrer que l'antisémitisme de ces exactions peut être remis dans 
un contexte particulier. La remarque de Sariera lui donne presque une di
mension méditerranéenne 62. 11 s'agit d'une sorte de «rite» du Vendredi 
Sant», appelé en Catalogne «mata jueu» qui viseà chatier lesJuifs, coupa
bles aux yeux des Chrétiens de la mort du Christ: comme à Toulouse, ou 

58. Ibid., Llibre Verd, fol. 361r0
. 

59. Le ròle des courtiers juifs en Arles est bien développé dans L. S1DUFF, Activités et
professions dans une communauté juive de Provence au Bas Moyen-Age. La juiverie d'Ar
les, in Mirwrités, 'Ilchniques et Métiers, Actes de Ja table ronde du G.I.S. Méditerrannée, oct.
1978, Aix-en-Provence, 1980, p. 66-69.

60. A.C.A. Canc. reg. 12, fol. 111v º (RÉGNÉ, nº 217).

61. FLOREZ, España Sagrada, Madrid, 1829, t.XLIV, p. 297-298.

62. A.D.G., Serie C, Lligall 69, Processos, fol. 5r0-v0•
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la colophisation, qui consistait à souffleter unJuif devant la porte de l'égli
se principale, fut parfois transformée en une rente payée 63. 

D'évidence l'épisode de 1331 64, cité dans tous les ouvrages traitant de
l'antisémitisme médiéval 65, relève de cette tradition, qu'il n'y a pas lieu 
de juger ici. Que cette coutume ait parfois dégénéré (mais le pogrom de 
1348 n'est absolument pas documenté pour Gérone) n'empêche pas de con
dure que les relations entreJuifs et Chrétiens ons été bonnes dans l'ensem
ble. Dans son privilege de 1285, Pierre le Grand vise à protéger les Juifs 
pendant la Semaine Sante en leur interdisant de sortir de leur quartier du 
Mercredi Sant au lundi de Paques 66. 

Plus violent et perturbateur pour la communauté fut le pogrom de 1391 
que présente J. Riera. On a insisté sur le caractère collectif de la désertion 
des Juifs de la péninsule comme réponse à la persécution qui devient une 
réalité à partir de la fin du XIVème siècle. Mais on ne saurait aussi oublier, 
et Gérone comme Barcelone d'ailleurs en sont l'illustration, le role qu'ont 
joué les autorités ecclésiastiques et particulièrement les ordres mendiants. 

II y avait plusieurs façons de faire. L'une consistait à les faire assister 
aux sermons aux cours desquels les dominicains étaient souvent les plus nom
breux à prêcher la «bonne parole». L'autre consistait à les obliger à partici
per à des controverses publiques ou les Juifs géronais ont représenté pour 
l'excellence de leur connaissance l'ensemble de la communauté juive. Que 
ce soit Moïse ben Nahman (Bonastrug Saporta) en 1264 devant Jacques 
Ier 67, ou plus tard les deux J uif s envoyés par l' a!Jama de Gérone à la dis
pute de Tortosa en 1413-1414 68• Mais entre les deux controverses, l'atmos
phère a changé: même si les dés étaient quelque peu pipés en 1263 quant 
aux sujets discutés, la courtoisie qui imprégnait la rencontre ne s'est jamais 
démentie. En 1413-1414, au contraire, il faut tenir compte de la politique 
menée par Benoit XIII qui cherche à tirer d'une conversion massive des 
Juifs un prestige dont il a besoin pour s'imposer à le Chrétienté. 

II existe enfin toute une littérature ecclésiastique inaugurée par R. Llull 
dans ses «Sermons contre les Juifs» qui contraste avec le reste de son oeu-

63. Cf. Hiswire des Communautésjuwes de TouÍ1Juse, des origines à 1945, Catalogue de l'exposition,
Bibliothèque Municipale de Toulouse (13 juin - 15 octobre 1983), par E. SZAPIRO et M.
COHEN et la participation de J. DU VERNOY pour la partie: l'Eglise et les Juifs au Mo
yen Age, p. 26-28.

64. L. BAT LLE i PRATS et J. M. MILLAS VALLICROSA, Un alboroto contra el call
de Gerona en el año 1331, in Sefarad, XII (1952), p. 297-335.

65. L. POLIAKOV, Hiswire de l'aruisémitisme de Malumut aux Marranes, Paris, 1961, p. 147-148
et J. DELUMEAU, La Peur en Occident (XI� - XVIIIe siècles), Paris, 1978, p. 281.

66. A.H.M.G., Llibre Verd, fol. 9v0
. 

67. Cf. note 18. L'interprétation récente de cette «dispute» insiste sur !e fait que !e rabbin
juif aurait eu le dessous dans la discussion théologique.

68. Cf. Y. BAER, op. cit, p. 170-243, Publications des actes de la dispute par A. PACIOS
LOPEZ, La disputa de Torwsa, II, Madrid-Barcelone, 1957.
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vre 69
. A Gérone, les ordres mendiants ne sant pas les derniers à partici

per à ce courant. Si ces oeuvres insistaient sur les différences doctrinales, 
sur la cécité des Juifs en matière théologique, d'autres, comme le «Tracta
tus de haeresi et de infidelium incredulitate et de horum criminum iudice» 
de Felip Ribot, carme <l'origine géronaise (1370) 70 ou le ,Tractatus brevis 
super iurisdictione inquisitorum contra infideles fidem catholicam agitan
tes» de Nicolau Eimeric, dominicain (1387) insistaient sur la plus grande 
compétence des inquisiteurs sur les Juifs de la Couronne d'Aragon face à 
la royauté: en ce sens, les années 1370-1391, au cours desquelles- sant rédi
gées deux traités, sant des années charnières. Ils reprennent aussi les idées 
que leur ordre avait défendu concernant l'abolition des dépouillements des 
convers et le problème des amendes imposées par les inquisiteurs eux mê
mes. On est done passé progressivement d'une attitude relativement bien
veillante de l'Eglise et d'une protection royale presque sans faille à une 
situation beaucoup plus incertaine et chargée de menaces pour les Juifs ca
talans et géronais en particulier. Les pogroms de 1391 et de 1418 que con
nut Gérone ne sont-ils pas le symbole de la dégradation de cette situation ? 

On pourrait dire que de 1285 à 1310, la communauté juive de Gérone, 
récupère son activité passée, enrichis par l'immigration et qu'elle atteint 
une sorte d'apogée dans la première moitiée du XIVème siècle . Un pre
mier changement d'attitude dans les relations Juifs-Chrétiens est percepti
ble sur le plan économique entre 1340 et 1360, et sur le plan doctrinal dans 
les années suivantes. L'aboutissement du pogrom de 1391 s'expliquant par 
ces facteurs lointains, par la conflgration qui enflamme la péninsule ibéri
que, et par toute una série de problèmes locaux qui seront évoqués plus loin. 

Dans ces conditions, on peut se demander si la thèse de M. Kriegel ne 
reflète pas davantage une réalité catalane et ibérique plus que provençale, 
et s'il ne fallait pas y apporter une nuance chronologique qui paraissait lui 
manquer. 

69. Cf. Ramon Lulle et le Pays d'Oc, Cahi.ers de FanJeaux, 22 (1986); et]uifs et judaisme de Lan
guedoc, 12 (1977).

70. Edition de J PUIG i OLIVER, in A.T.C.A., 1 (1982), p. 127-190.
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COL-LOQUI 

Jaume RIERA 

En Guilleré ens ha deixat amb la mel a la boca quan ha dit que els se
cretaris no es dedicaven al préstec. Aleshores, ¿a què es dedicaven? ¿de què 
vivien? 

Christian GUILLERÉ. Inst. Le Creusot. França 

Je réponds à votre question. Je vous ai montré deux listes, l'une du dé
but des années 1320 et l'autre de 1330. Dans la première, la plupart des 
secrétaires, dont je connais l'activité ( car certains meurent en 1328 et d'au
tres continuent leur activité jusq'en 1330), à partir de l'étude des protoco
les notariaux de Gérone et qui portent súr 8 000 actes dont 20% concernant 
des prêts juifs, jòuent un role très faible dans le crédit. C'est uniquement 
quantitatif. Au contraire, la liste de 1330 fait apparaitre des secrétaires beau
coup plus impliqués dans le crédit. Et vous, qu'en tirez-vous comme con
clusion?. 

David ROMANO 

Doneu-li la volta a la qüestió. ¿És que hi ha alguna vegada en què al
gun jueu sigui qualificat documentalment com a prestamista, prestador o 
quelcom de semblant? ¿Algú dels aquí presents coneix el cas d'algun jueu 
que sigui qualificat documentalment, jurídicament o censalment com a pres
tador o prestamista? 

Sembla que no. Per tant es dedueix que, aparentment, el préstec és una 
activitat subsidiària o bé hi ha una activitat principal que és el que avui 
dia diríem tapadora de la realitat, però documentalment... -això és una 
pregunta dirigida a Christian Guilleré- ¿què es troba en els docmments 
relatius a jueus gironins? ¿Es diu quina és la professió dels individus que 
hi són esmentats? 

67 



Christia.n GUILLERÉ 

Non. Dans les documents ou apparaissent les juifs qui prêtent· il y a la 
notationjudeo Gerunde. Lorsqu'ils achètent du drap, par exemple, et qu'ils 
ont une activité particulière dans la cité, comme celles de «carnisser» (bou
cher) ou «sastre» (tailleur), c'est noté. C'est tout ce que je peux dire. 

David ROMANO 

Et dans les documents ou apparaissent des témoins juifs? 

Christia.n GUILLERÉ 

Il n'y en a pas. Chaque fois qu'il y a des documents passés entre juifs 
et chrétiens, les témoins sont toujours des chrétiens. 

David ROMANO 

Quand c'est le juif qui prête, d'accord; mais que se passet'il lorsqu'il 
emprunte? 

Christia.n GUILLERÉ 

Ce cas ne se rencontre pratiquement jamais. 

David ROMANO 

Lorsque le prêt est remboursé, y a-t'il des albarans ou pas? 

Christia.n GUILLERÉ 

Le type de documents, à partir desquels j'ai élaboré les cartes que j'ai 
présentées est le mutuum (prêt), mais il y a toute une série de documents 
se rapportant aux prêts qui appar.aissent dans les registres notariaux: quit
tances, prorogation de dettes, transferts de créances entre juifs pour per
mettre de récupérer une créance à tel endroit parce que, par exemple, tel 
juif connait mieux tel village ou pour toute autre raison. 

J'ai remarqué que, notamment après 1330, ces documents -quittance, 
transfert de créances, prorogation de prêt, etc. deviennent de plus en plus 
nombreux. Us représentent à peu près 10% des actes, ce qui tendrait à prou
ver que la durée du prêt, dont je n'ai pas parlé, qui est théoriquement infé-
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rieure ou égale à un an est surement beaucoup plus élévée dans la prati
que. Il y a done la théorie et la pratique. Un tel emprunte pour douze mois. 
C'est la raison pour laquelle on voit des transferts de créances juives qui 
remontent, parfois, à 10, 15 ou 20 ans. 

David ROMANO 

Il n'y a done pas de documents de remboursement? 

Christian GUILLERÉ 

Le remboursement, lorsqu'il a lieu, se fait sous la forme de la cancella
tion. Le notaire note dans son registre «cancellatum est voluntate partium». 
C'est tout. Dans la deuxième moitié du siècle, on a parfois la date de can
cellation. 

David ROMANO 

Une autre question. Est-ce qu'on ne trouve jamais les documents origi
naux correspondant à ces actes, soit sur parchemin, soit sur papier? 

Christian GUILLERÉ 

Non. Je n'en ai jamais trouvé. 

David ROMANO 

Il y a une question générale qui se dégage de tout cela. C'est celle de 
la commodité ou l'incommodité de la source avec laquelle on travaille. Evi
demment, dans l'étude des prêts, le plus comode et facile à faire est de con
sulter les Libri judeorum au lieu de faire appel à d'autres sources, bien que 
ces autres sources, plus incommodes, offrent, cependant, la possibilité de 
voir d'autres questions audela de celle des prêts. Avec les Librijudeorum, par 
contre, on est obligé de se limiter à la question du crédit. 

10m Tov ASSIS 

D'abord, je suis très surpris de ce que vous avez dit sur les documents 
notariaux, car, si bien je n'ai jamais travaillé les archives notariaux de Gé
rone, je l'ai fait à Barcelone, à Tarragone et dans d'autres archives et j'ai 
toujours constaté que dans les contrats passés entre juifs et chrétiens il y 
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a toujours des témoins juifs et chrétiens. A coté du nom du témoin juif il 
y a toujours quelque indication qui permette de l' identifier -«sastre» (tail
leur) ou autre chose, mais jamais «prêteur». Done, je reviens à ce que le 
professeur Romano a souligné, à savoir que l'adjectif de «prêteur» n'est ja
mais utilisé dans ces sources, comme profession à coté du nom d'un juif. 

Quand à la raison du choix des secrétaires des communautées juives, 
je voudrais avancer une hypothèse. D'abord, je crois que c'est par pure coin
cidence, peut-être, que les deux secreta.ires de l'Abama de Gérone de l'année 
1330 prêtaient plus d'argent que les autres, bien que l'on ne peut pas con
dure à partir d'un seul cas ou document. Mais, il fait aussi souligner qu'après 
1330 les juifs catalans ne jouaient plus le role important qu'ils avaient joué 
auparavant dans le commerce et, doric, il y a beaucoup plus de juifs qui 
se dédient au prêt d'argent plutot qu'au commerce. Ce n'est là qu'une hypo
thèse pour:_ essayer de répondre aux questions que vous vous posez sur la 
présence, a partir de 1330, parmi les leaders de l'Abama de Gérone, d'un 
plus grand nombre de prêteurs qu'auparavant. 

Je voudrais aussi vous poser quelques questions. D'abord, quant au nom
bre de juifs de la communauté de Gérone: Est-ce que l'on peut valablement 
déduire le nombre de juifs d'une communauté à partir du nombre de prê
teurs ou des juifs qui ont prêté de l'argent? 

Christian GUILLERÉ 

Non. Ce n'est qu'un indicateur et c'est bien ainsi que je l'ai présenté. 
Celui-ci nous donne une base de réflexion. On s'en rend quand même compte 
que, de tous les juifs qui apparaissent dans les documents notariaux, une 
partie non négligeable se consacre au prêt. Done, par déduction, on peut 
estimer qu'ils representent une partie non négligeable de Ja population. 
Quant à savoir quel coefficient appliquer pour pouvoir dire le pourcentage 
de prêteurs et de pas prêteurs d'une communauté, cela me parait impossible. 

Yom Tov ASSIS 

A mon avis, il faut tenir compte aussi que dans chaque communauté 
juive du moyen a.ge il y avait toujours un certain nombre de pauvres qui, 
naturellement, ne pouvaient pas prêter de l'argent. 

II faudrait en écarter aussi les juifs qui apparaissent comme témoins et 
qui ne sont pas des prêteurs; mais, évidemment, si dans les protocoles de 
Gérone n'apparaissent pas des témoins juifs, cela devient problématique! 

Christian GUILLERÉ 

Personellement, j'ai l'impression, qu'à Gérone du moins, il y avait des 
témoins professionnels. Je vous ai déjà expliqué comment fonctionnait le 
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notariat a Gérone. Et bien, il devait y avoir des gens qui passaient leur journée 
à témoigner, car on trouve les mêmes noms qui se suivent comme «testes 
predicti» dans parfois une cinquantaine d'actes. 

Yom Tov ASSIS 

A mon avis, lorsque nous parlons de prêteurs juifs, nous devrions defi
nir <l'abord qu'est-ce que nous entendons par «»prêteur». Celui qui prête 
une ou deux fais, peut-il être consideré valablement un prêteur profession
nel tel que nous l'entendons aujourd'hui? 

Christian GUILLERÉ 

Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les contrats de prêt permettent 
d'identifier un certain nombre de personnes qui n'apparaissent nulle part 
ailleurs que dans les registres notariaux au moment de réaliser un prêt, mais 
il est vrai qu'à partir d'un travail plus approfondi on voit que le prêt est 
concentré en un très petit nombre de mains que ce soit à Torroella de Mont
grí, à la Bisbal ou à Gérone. 

En général, il y a 5 ou 6 prêteurs, souvent appartenant à une même 
famille, qui le plus souvent concentrent en leurs mains entre 60 et 70% de 
l'ensemble des prêts. Pour les autres, le prêt devait être une activité, je ne 
dis pas anécdotique, mais certainement complementaire. En tout cas, il est 
évident qu'ils devaient obligatoirement exercer une autre activité plus im
portante. 

Yom Tov ASSIS 

Je crois que, à partir du XIIIe siècle, il y a beaucoup plus de juifs que 
si mêlaient de la politique interne de leur communauté, mais c'est parce 
qu'ils n'avaient plus l'opportunité d'être au service du roi. Ils avaient été 
au service de la Couronne d'Aragon et maintenant qu'ils ne à s'intéresser 
pouvaient plus la servir, ils ont commencé à la politique interne de l'Agama. 
C'est sans doute pour cela qu'à partir de la fin du XIIIe-début du XIVe 
siècle, nous constatons une réforme dans l'organisation interne des com
munautés juives catalanes y compris celle de Gérone. 

Christian GUILLERÉ 

Il me semble que cette réforme était dans l'aïr, correspondait à l'évolu
tion de la vie, disons «politique», au bas moyen a.ge. Au XIIIe siècle, la vie 
politique était entre les mains d'un tout petit nombre de personnes. Avec 
la croissance économique et les nouveaux besoins financiers de l'Etat 
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Catalano-Aragonais, ce qui implique une imposition royale beaucoup plus 
importante, une charge fiscale beaucoup plus grande, les gents se sentent 
de plus en plus concernés et intéréssés par la politique. Je crois que ceci 
n'est pas seulement valable pour les communautés juives, mais aussi pour 
la chrétienne, d'ou les problèmes suscités para la réforme des conseils mu
nicipaux et de l'accés à la condition de Jurat (édilat). Le parallélisme entre 
l'évolution interne des communautés juives et de la sociéte chrétienne me 
parait évident. 

Yom Tov ASSIS 

Permettez-moi encore une considération finale: je suis heureux de cons
tater que le Dr. Guilleré et moi nous sommes arrivés aux mêmes resultats 
en ce qui concerne le rapport entre la participation des juifs et celle des chré
tiens aux revenus roya�x. 

David ROMANO 

Voldria parlar ara d'una altra qüestió en relació a un tema que s'ha sus
citat en les comunicacions i que té un cert interès. Hem tractat el tema del 
cementiri jueu des dels punts de vista documental i arqueològic, pel que 
fa a les làpides que s'hi han trobat; però valdria la pena que ens plantegés
sim tots.plegats la conveniència d'expressar públicament que no ens acon
tentem I amb els documents i amb les troballes fortuïtes, sinó que anem a 
forçar una mica la curiositat en,. el sentit de fer una recerca històrico
-arqueològica i intentar excavar el cementiri jueu de Girona. 

Crec que és una cosa que valdria la pena, perquè, com ja he dit inci
dentalment aquest matí, només coneixem a_ Catalunya l 'existència d'un ce
mentiri jueu excavat i, per cert, incompletament excavat, degut a tots els 
problemes que hi va haver. 

Valdria la pena intentar-ho abans que sigui massa tard, abans que els 
terrenys en qüestió siguin totalment o parcialment edificats. 

Eduard TELL 

Sobre aquest tema, voldria dir que, personalment, he recorregut més 
d'una vegada aquest tros de terra que en diuen La Tribana, si bé aquest 
topònim no figura en cap dels treballs que tracten del cementiri jueu de 
Girona. 

He parlat amb l'home que portava unes feixes al voltant del cementiri. 
Aquest home va ser testimoni fa uns anys del fet que ( en fer la companyia 
telefònica una excavació per tal de plantar-hi una torre) varen aparèixer 
uns ossos humans. 

També vaig rebre la confidència d'una persona que em va certificar que 
l'amo del terreny havia ensopegat amb el tractor «grans pedres» que, se
gonsdeia, eren làpides procedents del cementiri jueu. 
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En conseqüència creiem molt encertada la proposta del Dr. David Ro
mano i instem les autoritats competents perquè procedeixin ràpidament a 
unes cates i, segons els resultats que aquestes donessin, a una excavació sis
temàtica de l'antic cementiri jueu de Girona. 

David ROMANO 

Hem parlat de fonts documentals, de fonts arqueològiques i de fonts 
iconogràfiques, però potser convindria que pensessim en la informació oral, 
car, desgraciadament, aquesta s'està perdent. Els gironins aquí presents són 
els que haurien de recollir aquesta informació oral sobre aquestes comarques. 

Tornant a la qüestió que havia plantejat el professor Guilleré sobre els 
secretaris de l'a/jama de Girona, de la qual també ha parlat el professor Yom
.:Yov Assís, crec que estem davant un problema de limitació de les fonts do
cumentals. Potser els llibres de comptes del Reial Patrimoni, val a dir, de 
la tresoreria reial, puguin proporcionar les dades que cerquem, car, segons 
sembla, la documentació que el professor Guilleré anomena privada i la 
municipal no aporten cap solució a aquest problema concret dels oficis o 
ocupacions dels secretaris de l'agama gironina. 

Jaume RIERA 

Entre els jueus rics de Girona, jo no n'he trobat cap al qual se li men
cionés la professió, la qual cosa vol dir que eren prestamistes. 

Christian GUILLERÉ 

Dans la Chancellerie ou dans les documents du Reial Patrimoni il y a 
des listes, mais à part celle de metge (médecin), les professions n'y sont pres
que jamais mentionnées. Done, obligatoirement, comme c'est le cas à Per
pignan, l'activité de prêteur est très importante et va à l'encontre d'une 
générale qui voulait que, en Méditerranée, l'activité des juifs soit beaucoup 
plus variée que chez les juifs askenazes pour lesquels le prêt constituait l'ac
tivité essentielle. 
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LA PARTICIPACION DE LOS JUDIOS 
EN LA VIDA ECONOMICA DE BARCELONA 

s.XIII-XIV

pel Dr. Yom Tov ASSIS 
Universitat de Jerusalem (Israel) 

LA POSICIÓN JURÍDICA Y CONT RIBUCIÓN ECONÓMICA DE 
LOS JUDÍOS EN LA CORONA DE ARAGÓN 

La posición de los judíos en la Corona de Aragón estaba determinada 
sobre todo por la extensión y la naturaleza de su contribución al bienestar 
de los distin tos territorios gobernados por el C onde-Rey, así como por el 
poder de éste a la hora de imponer a las diferentes fracciones de su Estado 
su política relativa a los judíos. 

La extensión y la naturaleza de esta contribución cambió de un período 
a otro y de lugar a lugar. El período que abarca esta ponencia va de la se
gunda mitad del siglo XII, a partir de la unión de Cataluña y Aragón, has
ta el primer cuarto de siglo XIV. En él se reflejan claramente las variaciones 
motivadas por los cambios en las necesidades de una Confederación que 
se extendía con rapidez. 

Las fluctuaciones de la posición de los judíos en la Corona de Aragón 
fueron casi invariablemente resultado de los distintos papeles que se espe
raba que jugasen en este período de consolidación y extensión. 

JUDÍOS FUNCIONARIOS DE LA-CORONA 

Al principio del período analizado los condes-reyes consideraron conve
niente emplear a los judíos como bay!.eslbatUes en la administración de sus 
reinos. Los judíos eran convenientemente vulnerables. No tenían políticas 
independientes puesto que dependían casi exclusivamente del soberano, por 
lo que se les consideraba como súbditos particularmente leales. Paradójica
mente, su debilidad se convertía así en el origen de su fuerza. 

Ademas, los judíos en general constituían un elemento económico que 
un buen soberano no podía ignorar. La actitud de los condes-reyes favora
ble a los judíos era la consecuencia directa de lo mucho que apreciaban la 
contribución de éstos a la economía y la administración del país. 
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YOM TOV ASSJS 

En la Confederación Catalana-Aragonesa se originó posteriormente un 
proceso limitativo de las actividades de los judíos en determinados campos 
y excluyéndolos completamente de atros, pera la renovación de la recon
quista en el sigla XIII bajo la figura de J aime I «el Conquistador» abrió 
nuevos horizontes a los judíos de la Corona de Aragón y de los territorios 
recientemente conquistados. En este momento, los judíos eran mas necesa
rios que nunca, ya fuera como colonos, ya como traductores, intérpretes, 
diplomaticos, bayles, ya como financieros. 

Las importantes funciones que los judíos desempeñaron en la Corona 
de Aragón les dieron prestigio y poder y fortalecieron la posición de las co
munidades judías a lo largo y ancho de la corona catalana-aragonesa de 
una forma que era incompatible con la doctrina de la iglesia y que, ade
mas, era impensable en el mundo cristiano medieval fuera de la península 
ibérica. 

Algunos eminentes investigadores -BAER, ROMANO, SHNEID
MAN, etc- han descrita el papel vital jugada por los funcionarios judíos 
al servici o de J aime I y de Pedra el Grande, así como las razones de su caí
da. A pesar de la gravedad de ésta, las comunidades judías pudieron sobre
ponerse al gol pe. Este desplazamiento de los funcionarios judíos del servício 
real fue una muestra de la tendencía pelígrosa que enarbolaban determina
dos círculos hostiles a los judíos y, vista retrospectivamente, puede conside
rarse como el principio del fin de la presencia judía en la Corona de Aragón 
en general y en Cataluña en particular. 

LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA, BASE DE LA 
SUPERVIVENCIA JUDÍA 

Sin embargo, en los últimos años del sigla XIII, los judíos todavía cons
tituían una fuerza importante para el soberano que todavía no estaba pre
parada o no podía permitirse el lujo de prescindir de los judíos . Sus 
actividades económicas proporcionaban al país y al tesara real beneficios 
importantes. Míentras díchas actividades fueron consideradas benéficas para 
la sociedad en general pudieron desarrollarse sin trabas, pera a partir del 
momento en que el soberano ya no necesitó a los judíos para desempeñar 
cargos en la administración y la diplomada, al finalizar la reconquista, la 
situación de éstos cambió radicalmente. 

La contribución económico-financiera de los judíos a la sociedad cris
tiana se convirtió entonces en su única base y garantía de existencia. 

En estos .momentos, la política de los reyes de la Corona de Aragón res
pecto a los judíos se basaba exclusivamente en los beneficios que podían 
sacar de sus actívidades económicas. A medida que los judíos fueron ha
ciéndose menos indispensables, también en el terreno económico, su posi
ción fue tornandose cada vez mas precària. 

Un examen y evaluación minuciosos de la contribución económico
-fmanciera son, en mi opinión, primordiales para comprender correctamente 
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS JUDÍOS 

la historia de los judíos en Cataluña, tema de este coloquio. Ademas, un 
estudio de esta naturaleza clarificara sin <luda las raíces profundas del hun
dimiento final del judaísmo catalan. 

LAS FUENT ES Y DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE EST UDIO 

Como que el tiempo de que disponemos es limitada, restringiremos nues
tro analisis a las actividades económicas de los judíos barceloneses que, ade
mas, en muchos aspectos fueron los mas representativos de Cataluña. 
Tampoco hay que olvidar que la aljama de Barcelona fue hasta 1391 la mas 
importante de Cataluña y una de las mas importantes de la Corona de 
Aragón. 

La descripción que vamos a hacer se basa sobre todo en material de ar
chivo publicada por BAER,, REGNE, BOFARULL I SANS y atros y en 
documentos descubiertos por roí en cuatro archivos barceloneses: el de la 
Corona de Aragón, el de la catedral, el diocesana y el de protocolos. 

Después de haber analizado dichas fuentes he llegada a la conclusión 
de que, mientras el trono estuvo ocupado por monarcas capaces y fuertes 
que sabían sobreponer el bienestar de sus reinos y el desarrollo de sus fi
nanzas a sus propios prejuicios y antipatías, el judaísmo catalan pudo reali
zar grandes logros y alcanzar un status privilegiada basado en gran parte 
en su fuerza económica, real o imaginaria. Estos soberanos supieron neu
tralizar la presión de los elementos antijudíos. 

UN A VISIÓN PARCIAL 

Por su propia esencia, los documentes dan necesariamente una visión 
parcial de las actividades económico-financieras de los judíos de Barcelona. 
Así , por ejemplo, los préstamos se registraban, casi invariablement, en los 
registros notariales, rríientras que de muchas otras actividades, que no ne
cesitaban ser registradas por el notaria, no nos ha llegada noticia alguna. 

Así también, mientras disponemos de numerosas referencias a los mé
dicos que atendían a la família real, apenas tenemos datos sobre otras pro
fesiones ejercidas por judíos. Ni los artesanos judíos, ni los que se dedicaban 
al comercio marítima estan bien documentados en las fuentes de que dis
ponemos. 

En cambio, las operaciones de compra-venta o de alquiler de hienes raí
ces llevadas a cabo por judíos normalmente se registraban y podemos ras
trearlas en la documentación histórica disponible. Sin embargo, no es posible 
determinar el alcance de los hienes raíces que se hallaban en manos judías, 
excepto en el caso de herencias controvertidas y de los límites de las propie
dades judías que colindaban con las de los cristianos en el caso de que se 
hayan conservada. 

Es mas aún: tenemos motivos fundades para pensar que parte de las 
fuentes estan distorsionadas con el fin de ocultar, por ejemplo, la tasa de 
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interés realmente pagada o sobre el verdadera origen del dinero que los ju
díos -los únicos autorizados a ello- prestaban a interés. 

En fin, si bien es evidente que gran parte de la documentación ha sido 
destruïda en el curso del tiempo, también debe quedar documentación y 
archivos por descubrir. 

RIQUEZA DE LOS ARCHIVOS CATALANES 

A pesar de estas limitaciones, me complace subrayar que, comparativa
mente al resto de la España cristiana, es sobresaliente la abundancia relati
va de documentación referente a los judíos medievales en los archivos 
catalanes, tanto en el de la Corona de Aragón, como en los eclesiasticos, 
los provinciales y los locales. 

La vida económica de los judíos barceloneses supone varios aspectos y 
abarca varios campos: el préstamo de dinero, el comercio interno e interna
cional, la artesanía, los oficios, los bienes patrimoniales, los impuestos co
munitarios, las transacciones financieras y la política económica de la aj;ama,
la propiedad comunitaria (heqdesh), y lo mas importante de todo, los impuestos 
y los subsidios que los judíos pagaban al soberano y los préstamos que le 
hacían. 

Dada, pues, la amplitud del tema, hemos considerada oportuna limi
tarnos solamente a la participación en la vida económica de Barcelona, de 
los judíos como individuos, dejando de lado el importantísimo, pero ina
barcable, material existente sobre todo tipa de impuestos y subsidios y so
bre las actividades económicas y financieras de la propia agama.

NO TODOS LOS JUDÍOS ERAN PRESTAMISTAS 

Mi intención es tratar de demostrar -como ya lo he hecho en anterio
res investigaciones sobre pequeñas comunidades judías de Cataluña como, 
por ejemplo, la de Santa Coloma de Queralt- que no todos los judíos de 
Barcelona eran prestamistas. 

No se trata, ni mucho menos, de negar la importancia de los préstamos 
en la vida económica de los judíos durante la Edad Media, sino de tener 
en cuenta que la relativa escasez de referencias a judíos que ejercían otras 
profesiones (si es que el prestamismo puede considerarse una profesión), 
viene dada por la naturaleza de las fuentes y no por la realidad. 

Las actividades de muchos judíos que se dedicaban a la artesanía y a 
muchas otras profesiones no fueron registradas en los documentos porque 
no había necesidad de ella. Muchas de las profesiones y ocupaciones de los 
judíos nos son conocidas de forma meramente accidental al haber sido con
signadas a continuación de sus nombres como un detalle significativa des
tinada a la identificación de la persona, generalmente un testigo. 

Sea como fuere, la lista de profesiones y ocupaciones artesanales ejerci
das por los judíos de Barcelona, a pesar de ser incompleta, es realmente 
impresionante. A la mayoría de estos personajes sólo los conocemos porque 
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su nombre aparece en documentos notariales relativos a transacciones en 
las que aparecen como testigos. 

UNA IMPORTANTE FUEN TE JUDÍA: LAS «RESPONSA» 

Las fuentes hebreas en general y las responsa en particular constituyen 
una valiosísima fuente de información sobre las ocupaciones, profesiones 
y actividades económicas de los judíos barceloneses. 

Las responsa son colecciones de respuestas legales que los líderes espiri
tuales o grandes rabinos y doctores de la ley de las comunidades judías de 
Cataluña y de otros países del mundo dirigían a los que les consultaban. 

Estas responsa se coleccionaron para servir de jurisprudencia, por lo que 
la mayoría de ellas carecen de datos que sería para nosotros muy importan
te conocer, tales como los nombres de las personas implicadas en el caso, 
el de la comunidad y la fecha en que ocurrió. Sin embargo, constituyen una 
extraordinaria fuente de información sobre la vida interna de las comuní
dades judías. 

«RESPONSA» DE RABINOS BARCELONESES 

He consultada para este estudio las responsa de los rabinos que desempe
ñaron su cargo en Barcelona. Algunas de estas respuestas hacen mención 
expresa a Barcelona, otras no, pera tratandose de rabinos que en aquel me
mento ejercían su magisterio en Barcelona, los casos objeto de consulta de
bieron desarrollarse en Barcelona y alrededores. 

Me he abstenido, sin embargo, de extraer conclusiones generales sobre 
la base exclusiva de las responsa. Las que contienen datos significativos sobre 
el tema que nos ocupa se deben a los rabinos Moshé ben Nahman, origina
rio de Gerona, Salomó ben Abraham ibn !dret, de Barcelona, y Nissím Ge
rondí, de Gerona. 

ACT IVIDADES ART ESANALES DE LOS JUDÍOS BARCELONESES 

En primer lugar, sorprende el gran número de artesanos existentes en 
el call de Barcelona, especialmente dedicados a la fabricación de telas y de 
ropa. Las responsa nos revelan la existencia de sastres, sederos, cordoneros, 
botoneros, fabricantes de correas de seda, cortineros, teñidores, esquilado
res, colchoneros y tintoreros. También había curtidores, encuadernadores, 
joyeros y plateres. 

Algunos artesanos eran dueños de sus obradores, mientras que atros eran 
asalariados. También se habla de jóvenes que trabajaban como aprendices 
junto a sus maestros. 

El ramo de la alimentación se consagraba esencialmente a la produc
ción de comida lrosher, es decir, preparada ritualmente de forma que pudie-
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ra ser consumida por judíos. Había carniceros o matarifes rituales, produc
tores de vino, fabricantes de queso y, desde luego, panaderos. 

Muchos judíos barceloneses eran comerciantes y empleados de comer
cio, empleades domésticos (nodrizas, doncellas, etc.) o de la propia comu
nidad como los qabarim o enterradores. Otros eran administradores de los 
bienes de los nobles. Siendo como era la de Barcelona, hasta 1391, la mayor 
comunidad judía de Cataluña, en ella había muchos profesionales indepen
dientes, tales como escribas, notarios, profesores, intérpretes, traductores, 
boticarios y, sobre todo, médicos. Estos últimes gozaron de gran considera
ción tanto entre los judíos como entre los cristianos. En fin, tampoco po
dían faltar los abogados a los que se llamaba en aljamiado advocat.

LOS JUDÍOS BARCELONESES Y LA AGRICULTURA 

Los judíos de Barcelona poseyeron propiedades en alodio o en arriendo 
y eran propietarios de casas dentro y fuera del call. Tenían masos -casas 
de campo o granjas-, huertos, jardines, viñedos y campos de cultivo en 
el llano de Barcelona. 

Los registros notariales muestran lo actives que eran algunos judíos co
mo agentes de la propiedad. Como tales, compraban y vendían todo tipo 
de propiedades. Incluso vendieron propiedades a la iglesia, como queda re
gistrado en los archivos diocesano y capitular de Barcelona, aunque de esto 
solamente tenemos constancia en lo que se refiere al siglo XIII. 

Las propiedades urbanas de los judíos barceloneses no se limitaban al 
call, sino que estaban esparcidas en diferentes areas de la ciudad, muchas 
de ellas colindantes -como también ocurría con las rústicas- con casas 
de cristianos. Algunas de estas propiedades, urbanas o rurales, debían ser 
fincas hipotecadas por deudores cristianos que no habían satisfecho a tiem
po sus deudas, aunque no hay que exagerar su número. 

A men u do, las responsa mencionan problemas jurídicos derivades de dis
putas entre herederos y de cambios en la arquitectura de las casas que po
dían afectar a los vecinos. 

La existencia de propietarios rurales judíos plantea la cuestión de saber 
si los judíos o algunes de ellos se dedicaban a la agricultura. Las fuentes 
cristianas no permiten responder claramente a esta pregunta. 

En cambio, las fuentes hebreas contienen muchas referencias al trabajo 
del campo realizado por judíos. En decenas de responsa de Rabi Salomó ibn 
Adret encontramos referencias precisas sobre judíos propietarios de tierras 
que se dedicaban a su cultivo y que ocupaban en ellas mano de obra asala
riada. Las fuentes no precisan, sin embargo, si se trataba de mano de obra 
judía o cristiana. 

Los problemas jurídico-morales planteados a R. ibn Adret por las con
sultas a él dirigidas prueban en todo caso que la agricultura era un medio 
de vida de algunos -no sabemos si muchos o pocos- judíos de Barcelona. 

Por otro lado, el caracter técnico de algunas preguntas, tal como se re
flejan en las responsa, demuestran una gran familiaridad con el tema, de to-
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do lo cual se deduce que la agricultura no era una actividad ajena a los ju
díos barceloneses. 

En efecto, algunas responsa se refieren a regadíos, a las leyes judías que 
regulan la agricultura y los productos de la tierra, los diezmos que había 
que pagar a las autoridades eclesiasticas, así como a la plantación de nue
vos productos. 

Aunque admitimos que muchas de las preguntas dirigidas a R. Salomó 
ibn Adret sobre cuestiones relacionadas con la agricultura podían proceder 
de fuera de Barcelona, éste muestra una tal familiaridad con el tema agrí
cola que bien puede ser el resultado de un conocimiento practico o directo 
de la misma. 

En cualquier caso, aunque es muy poco probable que judíos de otros 
lugares de Cataluña se dedicaran a la agricultura, parece que en Barcelo
na, a pesar de tratarse de una ciudad, la situación era radicalmente distinta. 

En fin, como ya hemos dicho antes, algunos judíos barceloneses se de
dicaron a industrias de transformación de productos agrícolas, especialmente 
la fabricación de vino kosher. En una de sus responsa, R. Salomó ibn Adret 
se refiere a los diferentes métodos utilizados por judíos y cristianos para la 
fabricación del vino. Tambien sabemos por las responsa de los rabinos de Bar
celona que los judíos fabricaban su propio queso y que, inclusa, en mas de 
una ocasión, unos judíos pidieron prestada a cristianos los utensilios para 
la fabricación del queso, lo que originó algunos problemas de orden religio
so o ritual. 

ACT IVIDADES FINANCIERAS DE LOS JUDÍOS BARCELONESES 

Los judíos también jugaron un pape! importante en la vida financiera 
de Barcelona, ya sea como cambistas y corredores de oro y de otros pro
ductos, ya como prestamistas, contribuyendo así al desarrollo económico 
de la ciudad. 

La extensión de los préstamos judíos la conocemos por las cantidades 
consignadas en los registros notariales de la época, muchos de los cuales 
se hallan en el Archivo Capitular de Barcelona. 

Hubo muchos judíos que prestaban ocasionalmente -una o dos veces 
al año- por lo que no se les puede considerar prestamistas, pues considero 
que un prestamista es aquella persona que hace del préstamo una actividad 
permanente y principal, es decir que obtiene de ella la mayor parte o en 
todo caso una parte substancial de sus ingresos. 

Los prestamistas eran aquellos judíos, obviamente ricos, que, disponiendo 
de dinero en efectiva, lo prestaban a interés con el objeto expreso de renta
bilizarlo. Los prestamistas eran judíos ricos que pertenecían a la élite aris
tocratica de la sociedad judía, la cual estaba dividida en clases como también 
lo estaba la cristiana, si bien las clases no eran las mismas. Estos patricios 
judíos, algunos de ellos secretarios de la a!Jama de Barcelona, pertenecían 
a lo que, a partir del siglo XIV, se llamó la mà major (la mano mayor). 

Entre los miembros de dicha clase, prestamistas en su mayoría, halla-
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mos a los Malet, Adret, Rubén, Cap, Rossell, Porta y Circi, todos ellos per
tenecientes al siglo XIII. 

R. SALOMÓ IBN ADRET, PRESTAMISTA

Entre los rabinos eminentes que se dedicaban al préstamo, sin lugar a
dudas el mas eminente de todos es R. Salomó ibn Adret, la autoridad rabí
nica mas sobresaliente de Cataluña en aquella época (S.XIII) e, inclusa de 
la península ibérica. 

Los reyes de Aragón lo consultaran en varias ocasiones sobre cuestiones 
legales y jurídicas relativas a judíos y, aunque no oficialmente, desempeñó 
las funciones de dayan o juez suprema de los tribunales rabínicos de la Co
rona de Aragón. Sus decisiones en materia legal -halalcha en hebrea- fue
ron transmitidas a todas las comunidades judías de la península ibérica. 

Las alrededor de tres mil sentencias dictadas por R. Salomó ibn Adret 
publicadas hasta la fecha ocupan ocho volúmenes -lo que da una idea de 
la enorme vitalidad desplegada por este rabino catalan- y todavía hoy son 
consideradas vinculantes por los doctores de la ley. Su erudición talmúdica 
era bien conocida y muy alabada. 

R. Salomó ibn Adret condujo a los judíos de Cataluña y de Aragón con
mano firme, pero también con sabiduria y comprensión. A algunas comu
nidades, por ejemplo la de Lérida, las aconsejó sobre la f9rma de conducir
se en los debates religiosos con cristianos y musulmanes. El mismo participó 
en debates teológicos con autoridades eclesiasticas, entre las que figuraba 
Ramón Llull. 

En 1305 participó en la controversia judía en torno a Maimónides y, 
a resultas de la misma, firmó la prohibición -herem en hebreo- de estu
diar ciencia y filosofía antes de los 25 años, prohibición que fue proclama
da en la sinagoga mayor de Barcelona. 

Su trabajo como publicista es impresionante y, sin embargo, hallamos 
su firma en hebrea al pie de varias docenas de actas notariales en su calidad 
de prestamista, algunas de las cuales, por cierto, han sido publicadas por 
el profesor Romana. 

Como se ve, las actividades financieras de R. Salomó ibn Adret no cons
tituyeron un obstaculo a su portentosa actividad intelectual, jurídica y re
ligiosa. 

Sabemos ademas que su padre, Abraham Adret, también fue un pres
tamista prominente. 

Es evidente, pues, que prestar dinero a interés era considerada, entre 
los judíos, una actividad perfectamente honorable. 

PRIMERAS CRÍTICAS CONT RA LA USURA 

Tenemos buenas razones para pensar que parte del dinero en efectiva 
de que disponían los prestamistas judíos era depositado en sus manos por 
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cristianos que así lograban esquivar la prohibición eclesiastica del présta
mo, si bien opinamos que la mayor parte del dinero prestado por los judíos 
era de su exclusiva propiedad. 

A pesar de la obvia animosidad que provocaba el hecho de que los cris
tianos tuvieran que depender del dinero de los judíos, opinamos que si és
tos pudieron dedicarse al préstamo con interés fue porque aquellos que 
hubieran podido prohibirlo -me estoy refiriendo al rey, a la iglesia, a la 
nobleza y a la nueva burguesía ascendente- les interesaba que fuera así. 

A lo largo del sigla XIII se elevaron voces contra los judíos prestamistas 
y, muy especialmente, contra la usura. 

La decisión de IV Concilio de Letran (1215) contra el interés excesivo 
y las amonestaciones a los reyes y príncipes que protegieran a los usureros 
judíos fueron aceptadas inmediatamente por las Cortes catalanas que fija
ron el límite superior del préstamo a 4 dineros mensuales por libra, es decir 
al 20% anual. 

Los registros notariales de los años posteriores a la decisión de las Cor
tes catalanas muestran, al menos formalmente, que lo que figuraba en los 
registros y actas notariales era conforme a la ley. Sin embargo, existen fuentes 
hebreas, si bien no de Cataluña, que dicen claramente que lo que figura 
en las actas no corresponde siempre a la realidad. 

PROTECCIÓN REAL A LA USURA 

Los reyes fueron favorables a las actividades de los prestamistas judíos, 
no sólo por las necesidades financieras de sus Estados, sino también por 
los beneficios que se derivaban para el tesoro real. 

El prestamismo representaba que un sector importante de la sociedad 
judía disponía de medios para proveer al soberano en dinero efectivo me
diante los impuestos y los subsidios extraordinarios. 

Los reyes de la Corona de Aragón confiaran en el dinero judío tanta 
en la época de la conquista de las Baleares y de Valencia como durante su 
expansión por el Mediterraneo. 

Los judíos siempre fueron una pequeña fracción de la población, pero 
contribuyeron substancialmente a engrosar las arcas reales como tan bien 
ha demostrado en su ponencia el Dr. Christian Guilleré. 

Es precisamente por ello que los reyes no querían ni podían declarar 
ilegal el préstamo de dinero a interés. Por su parte, los nobles tampoco te
nían motivos para oponerse al prestamismo judío, ni en Barcelona ni en 
ningún otro lugar, sino mas bien al contrario ya que muchos de ellos pidie
ron prestado a los judíos ingentes cantidades de dinero. Los caballeros tam
bién acudieron a los prestamistas judíos. Un ejemplo notable de ello lo 
constituye el caballero Guillem de Fonollar, cuyas deudas a prestamistas judíos 
aparecen en numerosos documentos conservados en el Archivo Capitular 
de Barcelona. 
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UNA ACTIVIDAD NECESARIA 

En una época en que la banca todavía no existía, alguien tenía que de
sempeñar sus funciones. De no haber existido los judíos, alguien hubiera 
tenido que ocupar este vacío. 

La idea tan difundida de que los prestamistas prestaban a la gente po
bre es totalmente equivocada. Los pobres acuciados por apremiantes nece
sidades de dinero no podían permitirse el lujo de acudir al notario y, como 
sabemos, los judíos generalmente lo hacían a través de ellos. Los pobres re
currían al préstamo en prenda. 

Los registros notariales demuestran que los deudores de los judíos dis
taban mucho de ser pobres. Sencillamente, eran gentes que tenían su dine
ro invertido de tal forma que no podían convertirlo facilmente en efectivo 
sin sufrir con ello grandes pérdidas. 

Los campesinos constituyen un buen ejemplo de ello y las estadísticas, 
casi diarias, que pueden elaborarse a partir de los registros notariales, tan
to de Barcelona como de otras ciudades y núcleos de población de Catalu
ña, nos muestran grandes variaciones en la frecuencia de los préstamos 
efectuados por los campesinos propietarios de sus tierras en las distintas épocas 
del año. Un examen detenido de dicha documentación nos revela que el 
número de préstamos y el volumen de las cantidades prestadas aumentaba 
considerablemente antes de las cosechas para disminuir drasticamente 
después. 

Contrariamente, por otro lado, a la costumbre de los comerciantes que 
solían pedir prestado por uno o varios años, los campesinos siempre se com
prometían a redimir sus deudas en festividades señaladas que, de acuerdo 
con el calendario agrícola, coinciden con la época de la cosecha o de la 
vendimia. 

RAZONES DE LA OPOSICIÓN DE LA IGLESIA 

¿Quién o quiénes eran, pues, los que se oponían al prestamismo de los 
judíos llegando a considerarlo como algo intolerable? La respuesta obvia 
es ésta: la Iglesia. 

La iglesia católica se oponía, por un lado, al préstamo a interés por una 
cuestión de principios -pues lo consideraba inmoral- y, por otro, se opo
nía al prestamismo judío en particular. 

La existencia de judíos prestamistas, es decir, de judíos ricos en la socie
dad cristiana estaba en contradicción, a los ojos de la Iglesia, con una de 
sus doctrinas mas reiteradas desde los tiempos de San Agustín, a saber que 
los judíos debían sufrir la humillación convirtiéndose en un ejemplo vivo 
de castigo divino por haberse negado a aceptar al Mesías en la figura de 
J esucristo. 

Contrariamente a este deseo, los judíos aparecían a los ojos de los cris
tianos, que necesitaban sus servicios, como algo aceptable y recurrían a el
los en busca de préstamos, a pesar de las razones aludidas por la Iglesia. 
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Esta oposición, no impide que en numerosas ocasiones los eclesiasticos, es
pecialmente los pertenecientes a las altas jerarquías, recurrieran a los ju
díos en busca de préstamos. 

EL CASO DEL OBISPO PONÇ DE GUALBA. 

Debido a la falta de espacio no vamos a ofrecer aquí una gran lista de 
dignatarios de la iglesia de Barcelona que debían dinero a judíos barcelo
neses. Baste mencionar, a título de ejemplo, el caso de Ponç de Gualba, obispo 
de Barcelona a comienzos del siglo XIV, a quien los judíos habían prestado 
importantes cantidades de dinero. 

Entre 1303 y 1309, obtuvo préstamos de varios judíos barceloneses, en
tre los cuales figuraban Bonafós de Tolosa, Escapat Zarch y otros. 

En la misma época el obispo Ponç de Gualba formó parte, junto con 
Joan de Llotger del Tribunal de la I nquisición de Barcelona. Sus decisiones 
al frente de este Tribunal no se sustrajeron completamente a la influencia 
de sus transacciones financieras con prominentes judíos de la aljama de Bar
celona, como ya hemos publicada en un artículo*. 

Otros eclesiasticos, como los del monasterio de Santa Ana y los de la 
catedral también solicitaron préstamos a judíos barceloneses. 

Resumiendo, los prestamistas judíos siguieron realizando sus activida
des mientras la sociedad cristiana tuvo necesidad de ellos. 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

Pasando a ocuparnos ahora de las actividades comerciales de los judíos 
barceloneses, éstos se dedicaron tanto al comercio interior como al exterior. 

En el terreno del comercio urbano, judíos barceloneses fueron merca
deres de sedas, de pimienta, de vino, de uva, de trigo y de cebada y tam
bién mercaderes de esclavos. Fueron asimismo perfumistas y libreros. 

En la primera mitad del siglo XIII , incluso en fecha tan tardía como 
1267, los judíos jugaban un papel muy importante en el comercio de Bar
celona y controlaban el mercado, en el que habían conseguido un cierto 
monopolio, pero a medida que fue desarrollandose una clase urbana y co
mercial a los judíos les surgieron competidores y rivales mas serios. 

COMERCIO MARÍTI MO 

Uno de los procesos mas interesantes es el de la participación judía en 
el comercio marítimo. 

A pesar de que estaba prohibido por el Papa, los catalanes siguieron co-

* Vid. Yom Tov Assis: ,uhe Papal Inquisition and Aragonesejewry in the Early Fourteenth
Century» en Mediaeval Studies, XLIX (1987), pp. 391-410.
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comerciando con el Levante y el Norte de Africa. Muchos de los barcos 
salían del puerto de Barcelona y recalaban en Creta y en Chipre. 

El desarrollo del comercio marítimo fue un factor muy importante en 
la emergencia de la clase media en la ciudad de Barcelona. La participa
ción de los judíos en este comercio revela un aspecto interesante de su posi
ción: en teoría, los judíos eran candidatos ideales para el comercio marítimo. 
Algunos de ellos disponían del capital y contactos con correligionarios de 
Creta, Chipre y Alejandría. lncluso algunas familias judías de Barcelona 
provenían de dicha ciudad egipcia, por ejemplo, Astruch Escandarani, Abra
ham de Alejandría y otros. 

Existen documentos que muestran la participación activa de judíos de 
Barcelona en el comercio con Alejandría en los primeros tiempos de la ex
pansión catalana por el Mediterraneo (s.XIII), si bien antes de dichas fe
c,has judíos de Barcelona mantenían contactos comerciales con el Norte de 
Africa musulman, gracias a sus relaciones con judíos locales. 

Los catalanes se dieron cuenta enseguida de las inmensas ventajas que 
procuraba el comercio mediterraneo y pronto se ·organizaron en gremios 
de mercaderes y marinos, estableciéndose enseguida el Canso/m de Mar y fun
dando en el Mediterraneo oriental las colonias de Alfondechs y Ruas. Es
tas colonias jugaron un papel similar al que habían desempeñado las 
comunidades judías locales en el caso de los judíos de Barcelona que co
merciaban con Africa del Norte. 

RIVALIDAD ENTRE JUDÍOS Y CATALANES 

Desde los inicios del comercio marítimo barcelonés por el Mediterra
neo hallamos rastro de las rivalidades y disputas entre judíos barceloneses 
y catalanes. 

En 1295, hubo judíos de Barcelona que intensificaron su participación 
en el comercio con el Levante a menudo en cooperación con cristianos. Va
rios judíos establecieron, incluso, compañías comerciales. 

Pero sucede que, desde finales de 1295 hasta 1299, carecemos de fuentes 
que revelen una dedicación activa de judíos barceloneses al comercio marí
timo y cuando volvemos a encontrarlos en 1299 estaban comerciando con 
Creta y Chipre. 

En mi opinión, la participación de los judíos en el comercio marítimo 
-al contrario de lo que ocurría con el prestamismo- disgustaba a todo
el mundo, incluido el rey J aime II que también era un activo negociante,

PROHIBICIÓN DEL COMERCIO JUDÍO CON MUSULMANES 

Parece ser que en el campo del comercio marítimo nadie necesitaba a 
los judíos que, por lo mismo, aparecían como rivales de los comerciantes 
cristianos. Es muy posible que el rey, instigado por los mercaderes, aplicara 
a los judíos la prohibición papal de comerciar con los infieles. Es probable-
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mente, por eso que en 1299 los judíos barceloneses comerciaban con Creta 
y Chipre y no con Alejandría. En realidad, disponemos de pruebas de que 
los judíos barceloneses siguieron manteniendo contacto con sus correligio
narios de Alejandría, directamente o por medio de agentes. 

En 1301 y para disgusto de los mercaderes catalanes, los judíos de Bar
celona continuaban comerciando con Alejandría, por lo que en 1302, Jai
me II proclamó que se adhetía a la prohibición papal de comerciar con 
musulmanes. Sin embargo, en 1305, todavía se estaba exportando materia
les que los musulmanes podían usar con fines militares contra los cristianos. 

De hecho, J aime II era bastante pragmatico y no permitió que nadie 
interfiriera en el comercio marítimo catalan con Oriente, por lo que, a pe
sar de todos los obstaculos, dicho comercio prosiguió. 

JUICIOS CONT RA COMERCIANTES JUDÍOS 

A partir de 1302, los judíos de Barcelona que comerciaban con el Le
vante se vieron sometidos a juicio al regresar a sus casas de Barcelona. Se 
les acusaba de comerciar con los infieles musulmanes y de venderles, ade
mas, artículos estrictamente prohibidos. 

Tenemos buenas razones para poner en duda la sinceridad de estas acu
saciones, puesto que los propios catalanes, incluido el rey, se dedicaban a 
dichas transacciones. Nuestras dudas aumentan cuando se acusa a comer
ciantes judíos de Barcelona de haber blasfemada contra la religión cristia
na cuando se hallaban en Alejandría. ¿Quién los había visto mantener un 
comportamiento sacrílego, como se pretendía, ante la iglesia de Alejandría? 
¿Los espías de la Inquisición o mercaderes catalanes que querían librarse 
así de sus rivales judíos? 

La serie de juicios que se inició contra los mercaderes judíos eran el re
flejo del deseo de los mercaderes catalanes de terminar de una vez por to
das con sus competidores judíos y de monopolizar el comercio con el Levante. 

Los mercaderes catalanes consiguieron su propósito tras las fuertes multas 
que sus competidores judíos se vieron obligados a pagar, según indican va
rias fuentes, entre ellas los archivos del Real Patrimonio y de la Catedral 
de Barcelona. 

A raíz de estos acontecimientos, los judíos de Barcelona se dedicaran 
a comerciar con Trapani, con los puertos de Provenza y también con los 
turcos, pero el papel de este comercio fue insignificante. 

CONCLUSIÓN 

De todo lo anterior se deduce que la participación de los judíos en la 
vida económica de Barcelona en los siglos XIII y XIV dependía completa
mente de si dicha participación beneficiaba al rey y a los otros sectores de 
la sociedad catalana. 

En lo referente a los préstamos, la participación de los judíos era indis-
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pensable y vital y por eso continuó -a pesar de la oposición de la Iglesia-, 
mientras que, por el contrario, en el comercio marítimo mediterraneo los 
judíos competían con los cristianos y, por lo tanto, se podía prescindir de 
ellos, como así se hizo. 

Se apartó a los judíos de un comercio que rendía altos beneficios y que 
estaba llamado a expandirse en una época en que, como decía el cronista 
Muntaner «todos los peces del Mediterraneo llevaban la bandera catalana»! 

En la Edad Media la fuerza y la debilidad de los judíos dependió de 
su habilidad económica y financiera. Cuando ésta se perdió, se puso en du
da la propia existencia de los judíos. La vida económica de los judíos de 
Barcelona es, en mi opinión, un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. 
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ELS AVALOTS DEL 1391 A GIRONA 

per Jaume RIERA I SANS 
Arxiu de la Corona d'Aragó 

SUMARI: Introducció. -Els antecedents. -Els avalots. -La repressió. 
-La continuïtat. -Annexos.

Les revoltes populars i els avalots contra els jueus que es produïren gai
rebé arreu dels països de la Corona d'Aragó, l'estiu de 1391, no han generat 
encara el volum de bibliografia corresponent a la importància que comu
nament els és concedida. 

Pel que fa a Girona, dos estudiosos locals, Enric-Claudi Girbal i J ulian 
de Chia, encara el segle passat, intentaren explicar-los posant-hi a contri
bució la documentació que tenien a mà a l'Arxiu Municipal i a l'Arxiu de 
la Pia Almoina, documentació molt parcial i no sempre ben interpretada 1. 

Les aportacions posteriors, referides a alguns episodis particulars, han en
fosquit, potser, més que no aclarit, el tramat i la cronologia d'aquells luc
tuosos esdeveniments. Fins avui, és a les històries generals on podem trobar 
més ben explicat el tema; però els historiadors generals, davant la magni
tud dels avalots a les grans capitals com Barcelona, València i Mallorca, 
redueixen el cas de Girona, aparentment més boirós i difús, a un parell o 
tres de paràgrafs 2•

La documentació més important sobre els fets de 1391 a Girona no es 
conserva pas a la mateixa ciutat. Els protagonistes actius i passius de la sub
versió popular tingueren bona cura, com és. usual en aquestes ocasions, de 
fer-la desaparèixer. Una prospecció personal duta a terme, ja fa alguns anys, 

L Enrique Claudio Girbal, LosJudíos en Gerona, Girona 1870, pàg. 23-32 i 73-82; Julian de 
Chia, Bandos y bandokros en Gerona, Girona 1888, vol. I pàg. 170-204 i 214-218. Són molts, 
francament, els punts en què hauré d'apartar-me de les interpretacions d'aquests dos au
tors. Tan sols alguna vegada he assenyalat la meva discrepància. 

2. Yitzhak Baer, Hist.oria de losJudíos en la Espaií.a cristiana, Madrid 1981, vol. 2, pàg. 392-393,
amb les notes a la pàg. 747. La Historia social, políticay religiosa de losJudíos de Españay Portugal,
dejosé Amador de los Ríos, ja fa anys que s'hauria d'haver desat a l'armari de les antigalles. 
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als arxius de la ciutat, no em va permetre descobrir-hi res més del que ja 
n'havien exhumat els erudits locals. 

Tampoc no cal esperar trobar-ne gaires notícies a la literatura en he
breu dels jueus coetanis. Les preocupacions religioses i la visió providen
cialista de la història impediren als jueus medievals de consignar-la 
objectivament i deixar constància de les persecucions de 1391 per a les ge
neracions futures. No tenia sentit. Els pensadors més lúcids de la generació 
de 1391 gairebé endevinaren que amb ells s'extingia el judaisme hispànic. 

De fet, per al cas dels avalots de Girona, comptem únicament amb un 
plany angoixat consignat per Rovén Nacim a la primera pàgina d'un Sejer 
Torah copiat pel seu pare, el famós rabbenu Nissim, i amb un breu paràgraf 
de la coneguda carta de rabí Hasday Cresques a la comunitat d'Avinyó, 
documents tots dos sortosament datats, que al seu moment aprofitarem. 

Per a la reconstrucció dels fets de 1391, tant a Girona com arreu dels 
països de la Corona d'Aragó, disposem d'una font excepcional, tant per la 
seva magnitud com per la qualitat de la informació que reporta, que és l 'Arxiu 
Reial de Barcelona, en les seccions de Cancelleria Reial i Reial Patrimoni. 

I no sense raó. Els jueus, segons un antiquíssim principi de dret man
tingut inalterat fins a l'Edat Moderna, eren una reg3l1ia, eren propietat reial, 
pertanyien a la senyoria reial en persona i béns. Es ben lògic, doncs, que 
sigui a l'Arxiu Reial, i a la seva immensa i quotidiana documentació, on 
es puguin seguir pas a pas, directament i indirectament, per notícia clara 
o per reflex, el curs i el sentit general de tots els episodis del cèlebre estiu
de 1391.

I encara amb més raó pel que fa a Girona. El ducat que portava el seu 
nom, que comprenia la ciutat i els pobles de la seva batllia, fou conferit 
l'any 1351 a l'infantJoan, primogènit reial, que l'administrà personalment 
a partir de la seva majoria d'edat. Casat amb !oiant de Bar, el maig de 1380, 
entre les rendes destinades a sostenir la casa o «cambra» pròpia de la seva 
muller, l'infant Joan li féu donació, el 14 de juny de 1382, de l'aljama de 
jueus de Girona 3• Des de 1382 fins més ençà de la mort de Joan I, el maig 
de 1396, els jueus de Girona són propietat de la infanta Iolant, duquessa 
de Girona des del seu matrimoni, i reina d'Aragó des del 5 de gener de 
1387. Quan arriba l'estiu de 1391, doncs, la senyoria sobre els jueus de Gi
rona pertany directament a la reina !oiant, i és ella qui en disposa, els ad
ministra i en cobra les rendes a través dels seus funcionaris; sempre, però, 
coordinadament amb els oficials reials ordinaris. Per això, com deia, la font 
principal per a l'estudi dels avalots de 1391 a Girona són els registres de 
la Cancelleria de la reina Iolant, els llibres de la seva tresoreria i els regis
tres de la Cancelleria de Joan I. A ells es refereixen gairebé totes les notes 
documentals que haurem de citar. 

3. Reg. 1807, fol. 13r-15v. Quan no indiqui expressament una altra cosa, les referències do
cumentals, com aquesta primera, són fetes als registres de Cancelleria de l'Arxiu Reial de
Barcelona. Quan l'abreviatura Reg. estigui precedida de les sigles R.P., es refereix als vo
lums de la Secció del Reial Patrimoni.
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ELS ANTECEDENTS 

La subversió popular de 1391 i els avalots contra els jueus de Girona 
es produïren, indubtablement, per contagi. La repetició esglaonada d'uns 
mateixos fets en tantes i tantes agrupacions urbanes, des del diumenge 4 
de juny, a Sevilla, fins al dijous 10 d'agost, a Girona, i encara més ençà, 
ho demostren a bastament. 

Els antecedents directes dels fets de Girona cal cercar-los, doncs, en el 
llarg seguit d'avalots esclatats durant els mesos de juny i juliol i primers 
dies d'agost d'aquell any fatídic, i amb ells hauria de començar la nostra 
narració. 

Tanmateix, per no apartar-nos massa de l'objecte del nostre estudi d'avui, 
que són els jueus de Girona, serà bo d'encetar el fil narratiu amb l'exposi
ció de la política actuada per la cort de Joan I, o més ben dit, en el nostre 
cas, ,Per la infanta Iolant. 

Es un aspecte fins avui bastant negligit en la literatura sobre els avalots 
de 1391, a pesar del valor determinant que la política de la cort reial va re
presentar en el desencadenament dels fets subversius de 1391. L'exposició 
de la política de la infanta Iolant envers els seus jueus de Girona ens servi
rà, si més no, per entreveure la dinàmica dels poders públics, l'estructura 
de la societat i altres dades objectives més o menys fonamentals. 

La política de la cort de la infanta Iolant estava, és clar, al servei de la 
seva economia. Tanmateix, mentre contemplem l'aplicació d'aquesta polí
tica general a una parcel.la concreta dels seus dominis, com era l'aljama 
de jueus de Girona, convé tothora tenir molt present que els jueus de Giro
na contribuïen al conjunt de les rendes assignades a la infanta Iolant en 
una part molt magra i reduïda. 

L'aljama de jueus de Girona, a final del segle XIV, no era una aljama 
rica ni florent, molt al contrari del que se sol suposar, o fins i tot afirmar 
sense haver-ho comprovat. 

No ens n'ha pervingut cap cens ni indicació demogràfica clara, però 
no sembla que fos inferior, en aquest moment, a les 700 ànimes, ni que su
perés les mil, inclosos rics i pobres, homes, dones i criatures. La quantitat 
global amb què l'aljama contribuïa als impostos generals de la ciutat, esta
va en 710 sous anuals, que representen menys de dos sous diaris, una misè
ria. La suma del tribut, questia, subsidi i protecció reial que l'aljama redituava 
a la senyoria havia estat fixada per l'infant Joan en 10.200 sous barcelone
sos anuals -poc més de 28 sous diaris-, que se satisfeien per meitat, en 
dues pagues de maig i setembre, per a major comoditat. Sobre aquesta massa 
tributària, però, l'infantJoan havia fet una assignació de dos mil sous anuals 
al seu camarleng, el cavaller Joan J aner, i una altra assignació de mil sous 
anuals de renda a Antoni de Viticlera, coc de la Infanta; de manera que 
quan la Infanta adquirí la senyoria sobre els jueus de Girona, l'any 1382, 
la peita o tribut anual estava en 7.200 sous anuals nets i segurs -menys 
de 20 sous diaris-, a part de les imprevisibles i sovintejades demandes ex
traordinàries. 

Era molt poca cosa, certament. El total de les rendes anuals assignades 
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a la Infanta, al moment que encetem la nostra narració, pujava exactament 
a 90.623 sous barcelonesos més 37 .516 sous jaquesos, que vindrien a ser, 
arrodonint les xifres, uns 137 .000 sous barcelonesos o 12.500 florins d'or 
anuals. Els 7.200 sous de l'aljama de Girona, doncs, no arribaven al 6% 
del total de les rendes, i eren inferiors, per posar alguns punts de compara
ció, als 8.000 sous barcelonesos nets que la Infanta cobrava sobre el peatge 
de Calataiud, i inferior a la meitat de les rendes netes de l'albufera de Va
lència, que pujaven a 15.500 sous f_ 

Reduïda i escassa, però, la renda no era oblidada, i la seva font encara menys. 
El novembre de 1384 la tresoreria de la Infanta, mai no saciada o sempre ex
hausta, posà en joc el mecanisme habitual per aconseguir diners immediats: 
els secretaris de l'aljama de Girona reberen ordre de presentar-se a la cort «per 
alscunes coses tocants quantitats de moneda a nostra cort necessàries» 5• 

Els secretaris d'aquell any, que eren Bellshom Benet, Bellshom Issach 
i Caravida Saporta, a través del seu síndic Jacob Abram Caravida, després 
de moltes gestions i parlaments, s'avingueren a lliurar a l'expensor de la 
duquessa de Girona la quantitat de 16.300 sous comptants, justificats par
cialment sota tres conceptes: 3.600 sous «per rahó de questia, subsidi, tra
hut e protecció real» corresponents a la segona paga de l'any 1384; 7.200 
sous per les mateixes raons, anticipats de l'any 1385, i 5.500 sous donats 
«graciosament a la senyora Duquessa per alscuns privilegis» 6• 

Els privilegis, naturalment, no eren gens graciosos, sinó que estaven ·en 
relació molt directa amb l'obtenció d'aquells 16.300 sous que els secretaris 
lliuraven a l'expensor de la Infanta. 

Els privilegis foren tres i consistiren en l'aprovació, per part de la In
fanta, dels censals i violaris per valor de 16.000 sous que l'aljama venia ales
hores a cristians i carregava sobre si 7; en una pròrroga de cinc anys a una 
anterior concessió de l 'infant Joan als secretaris per dictar impostos sobre 
totes les vendes efectuades per jueus 8; i en una pròrroga de sis anys a una 
altra concessió de l'Infant de no permetre que els oficials reials inquietessin 
els jueus de Girona per la pràctica de la usura 9• 

4. Un historial molt detallat de les rendes de la Infanta, futura Reina, es troba al Reg. 2045,
fol. 37v-42v.

5. Reg. 1818, fol. 4r, en data Elna 18.11.1384.

6. Al llibre de comptes de l'expensor de la Infanta consten ingressades les tres quantitats:
R.P. Reg. 617, fol. 12v, 13r i 13v.

7. Reg. 1815, fol. 23r-v, en data Perpinyà 24.12.1384. Els compradors dels censals foren: Be
renguer de Vall-llosera, tresorer de la reina Sibil.la, Guillem de Portell, taverner de Girona,
Ramon Solzi,na, de Girona, i Guillema, fula de Berenguer de Canadell, de Santa Coloma
de Farners. Es molt possible que algun d'aquests compradors actués com a mandatari o
testaferro.

8. Reg. 1815, fol. 24r, en data Perpinyà 20.12.1384.

9. Reg. 1815, fol. 24v, en data Perpinyà 20.12.1384. El mateix dia la Infanta confirmava que
la suma de la contribució de l'aljama no excediria els 10.200 sous anuals, inclosos els dos
mil sous assignats al cavaller Joan Janer i els mil sous assignats al coc Antoni de Viticlera:
Ibükm, fol. 25r-v.
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D'on resulta prou ben definida la posició del col.lectiu dels jueus de Gi
rona en aquesta parcel.la del moviment econòmic: els jueus lliuren a la cort 
exactament el capital que els presta una part de la classe rendista de la so
cietat cristiana. L'aljama, com a col.lectivitat, actua, aquí i en això, de cen
tre bancari -un mini-centre, és clar- al servei de la cort, que reditua al 
capital aportat per cristians. L'ofici de Jacob Abraham, síndic de l'aljama, 
era el de corredor, precisament. Quan esclatarà la revolta, doncs, i els pa
gesos i els menestrals intentaran suprimir els jueus, serà completament con
gruent que la cort reial i una part dels burgesos, vetllant pels seus propis 
interessos, els protegeixin: hi tenien col.locades rendes i capital. 

D'altra banda, resulta prou clara també, a través dels anomenats privi
legis, l'explotació econòmica interna de l'aljama. Es tracta, en definitiva, 
de l'aplicació d'uns patrons ben coneguts: pressionats per la cort, els secre
taris carreguen sobre tota l'aljama el deute d'un capital, rebut en préstec, 
que no aprofita directament a la col.lectivitat; hi apliquen, per satisfer-ne 
les pensions, els impostos que graven les vendes de tots els singulars de l'al
jama; i obtenen, en contrapartida, per a alguns dels més potents, que la 
cort faci els ulls grossos en l'exercici de la usura. 

La usura, és clar, no hem de creure que fos exercida per tots els jueus 
de Girona, sinó per individus de la classe més poderosa, entre els quals es 
comptaven, naturalment, els secretaris. Els jueus matalassers, torners, pe
rolers i mercers, evidentment, no aconseguien cap avantatge amb el privi
legi que protegia les activitats dels usurers. Observem que els secretaris 
obtenen el privilegi de dictar impostos, no sobre els préstecs, com seria lò
gic si el paral.lelisme amb l'altre privilegi fos exacte, sinó sobre les vendes, 
que afectaven a tots. Les coses estaven organitzades, doncs, de tal manera, 
que els jueus de Girona paguen entre tots el privilegi que fa possible l'enri
quiment d'una part: d'entre ells, que és la més poderosa. L'explotació eco
nòmica interna, és a dir, el sistema impositiu i la direcció dels afers 
comunitaris, seran el camp de batalla dels anys següents, tant a la societat 
en general com dins les aljames en particular. 

Durant l'any 1385, com hem vist, la cort de la Infanta es trobava amb 
el tribut de l'aljama de Girona bloquejat per ella mateixa amb l'anticipació 
que n'havia cobrat l'any anterior. Però la seva tresoreria necessitava diners, 
i arribat el mes d'agost l'expensor es traslladà personalment a Girona per 
parlamentar novament amb els secretaris de l'aljama. La carta de creença 
que hi portava, en nom de la Infanta, expressava dues modalitats o formes 
de reunir la forta quantitat de moneda que ara en volia: o bé que l'aljama 
vengués censals pel valor de la capitalització del tribut anual, «e açò no és 
càrrech vostre algú -els deia-, car axí com quescun any pagats a nós la 
dita quantitat, la pagarets a aquells a qui.n serà feta venda»; o bé que li 
anticipessin les pagues dels sis anys vinents, que serien 43.200 sous, gairebé 
4.000 florins. Dels privilegis que la cort estava disposada a concedir a can
vi, però, no en deia res 10. 

10. Reg. 1819, fol. 8v, en data Vic 15.8.1385. L'expensor de la Infanta, en aquest moment,
era Ramon de Boxols, ciutadà de Girona, que devia conèixer prou bé les possibilitats dels 
jueus de la ciutat.
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L'expensor de la Infanta n'aconseguí tan sols 600 florins, anticipats de 
les pagues semestrals futures 11• Les vendes de censals, en aquell moment, 
no eren practicables. Hi obstava el sistema impositiu: el producte dels im
postos interns de l'aljama era magre o insegur, i no es trobava qui s'arris
qués a prestar-li capital. Els regidors no s'avenien a extremar l'explotació 
econòmica del seu propi col.lectiu, o no tenien prou força per fer-ho. 

Els aires dels temps no bufaven en aquesta direcció. El rei Pere el Ceri
moniós, com ja ha estat assenyalat, els darrers anys de la seva vida, incitat 
per la camarilla de la reina Sibil.la, havia fomentat una política més parti
cipativa en el govern de les col.lectivitats, cosa que es traduïa automàtica
ment en una rebaixa dels impostos generals i una pressió més forta sobre 
els impostos proporcionals o talles. 

A final de 1386, però, el rei Pere emmalaltí greument i ja es donava com 
a pròxima la seva mort. La camarilla de l'infant Joan es disposà a ocupar 
el protagonisme polític que li corresponia, i la seva muller inaugurà, en l'al
jama de jueus de Girona, el seu propi sistema de govern: els rics manarien 
i el poble pagaria tots els impostos que fossin necessaris; de talles, tan po
ques com es pugui, i de talles proporcionals, ni parlar-ne! 

Estant a Girona, el 15 de novembre de 1386, la Infanta Iolant suspen
gué tots els càrrecs i el consell de l'aljama de jueus 12; l'endemà nomenà 
uns regidors interins, inhibint-los expressament de dictar talles 13; i el dia
22 de desembre, dissabte, promulgava solemnement la nova planta del re
giment de l'aljama, abolint l'anterior, que datava de 1340. Tots els càrrecs, 
naturalment, i tots els consellers foren designats nominalment, i la Infanta 
designà, també nominalment, els elegibles per als anys següents 14. 

El nou regiment significà, com era previsible, la instauració de la pluto
cràcia sense fissures. Els càrrecs recaigueren en aquells individus que més 
fàcilment s'avenien en la duresa del sistema impostiu intern, i al drenatge 
de diners cap a la cort: els nous secretaris, el dia 3 de gener de 1387, ja 
lliuraven a la Infanta 300 florins d'or sota el pretext d'una remissió 
general 15

. 

11. Dos anys després, Alatzar Golluf, esdevingut regent la tresoreria de la Reina, intentà
comportar-se com si no hi hagués hagut anticipació. A instància de l'aljama, la Reina reco
negué que sí hi havia hagut anticipació, però només per la quantitat de 500 florins: Reg.
1824, fol. 70v-7lr, en data Barcelona 1.8.1387.

12. Reg. 1815, fol. 51v-52r, publicat per Fritz Baer, Diejuden im christlichen Spanien, Berlín 1929,
núm. 386.

13. Reg. 1820, fol. 43v, en data Girona 16.11.1386. Els regidors interins foren Astruch Lobell
Gracià, Issach Bonjuha i Issach Desmaestre.

14. Reg. 2044, fol. 2r-9r, en data Girona 22.12.1386. Vegeu-ne l'extracte a l'Annex núm. I.

15. Reg. 1815, fol. 55r-56v, en data Girona 3.1.1387. El dia abans la Infanta havia firmat
àpoca de 300 florins als jurats i prohoms de Girona, concedits liberalment: Reg. 1824 , fol.
33v, en data Girona 2.1.1387. No és lícit concloure d'ací que els jueus pagaren o donaren
el mateix que la universitat de Girona, perquè aquesta hagué de gratificar també l'infant
Joan, lògicament amb una quantitat major.
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La nova ordinació fou imposada amb el màxim rigor. Reunida l'aljama 
a la sinagoga de Girona, el dia 10 de gener de 1387, el salw.h ha-sz"bbur pro
nuncià una solemne i gravíssima excomunió sobre tots i cadascun dels mem
bres de la comunitat, obligant-los a acceptar unànimement el nou regiment 
i tots els capítols de l'ordinació de la Infanta, prohibint actuar mínimament 
al marge; anatematitzava els qui intentessin obtenir de la cort, per ells ma
teixos o per tercera persona, alguna provisió que se'n desviés, globalment 
o en qualsevol punt dels seus articles; facultava els secretaris per denunciar
i fer excomunicar els transgressors, amb obligació, sota pena de la mateixa
excomunió, de revocar la provisió contrària que hagués estat'obtinguda;
afegint-hi, per a major seguretat, que el transgressor eventual no es podria
fer absoldre de l'excomunió, encara que la comunitat hi consentís, si no
hi consentien, unànimes, els 18 membres del consell.

L'única escletxa que es deixava oberta -vana esperança!- era la fa
cultat concedida a Alatzar Golluf, jueu de Saragossa, aleshores regent la 
tresoreria de la Infanta ( de fet, ja Reina aquell dia), perquè durant el mes 
de gener de 1387 pogués fer algunes modificacions i declaracions. El qual, 
efectivament, dictà unes disposicions addicionals; però aquestes reblaren en
cara més el sistema clos i autocràtic que la Infanta havia instaurat: Alatzar 
Golluf autoritzà que pare, fills i germans poguessin subrogar-se indiferent
ment al consell, convertint-lo en una fortalesà inexpugnable i impedint efi
caçment qualsevol infiltració d'indesitjables, i designà nominalment, per a 
més seguretat, els tres secretaris de l'exercici ulterior, el de 1388 (malgrat 
que la nova planta preveia que serien electius), en les persones de Rovén 
Nacim, Salomó Saporta i Bonjuha Vidal 16.

No cal dir que els consellers i els nous càrrecs interpretaren l'ordinació 
com a bona i beneficiosa: els treballs del protonotari en la seva redacció 
foren taxats en 50 florins d'or que els secretaris pagaren de bon grat 17; fins
i tot hi ha indicis vehements per sospitar que Bellshom Benet comprà, pa
gant 360 florins, el càrrec de secretari 18. Tots ells militaven convençuts al 
sistema polític que inaugurava la Infanta en aquell moment, quinze dies 
abans d'esdevenir Reina, i no es feien cap escrúpol de bandejar i emmor
dassar l'oposició. I els rabins en primer rengle: entre els deu prohoms que 
validaren la solemne excomunió del dia 10 de gener, per exemple, hi havia 
Astruch Lobell, Astruch Sullam, Jucef Bellshom i Rovén Nacim, recone
guts per tothom com a experts en dret hebreu. 

De la duresa del nou sistema hi ha símptomes inequívocs. En primer 
lloc, el recurs als mecanismes de coacció religiosa: per si no fossin suficients 
les excomunions dictades el 10 de gener, el dia 19 d'abril del mateix 1387, 

16. Reg. 2044, fol. 61r-63v, en data Vilafranca del Penedès 14.1.1388: Aprovació per part
de la Reina de les declaracions fetes per Alatzar Golluf el gener de l'any anterior, que inclou
l'acta notarial de l'excomunió solemne pronunciada a la sinagoga.

17. Reg. 2044, fol. 9v-10r, en data Barcelona 10.4.1387.

18. Reg. 1815, fol. 53r-v, en data Girona 7.12.1386: Remissió atorgada per la Infanta a Bells
hom Benet, al seu fill Benet Bellshom, a Astruch Benet i a Bellshom Caravida, a canvi de
360 florins.
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la Reina comissionava Astruch Lobell, Astruch Sullam i Jucef Bellshom, 
experts en dret hebreu, per imposar penes als transgressors dels impostos 19. 

I en segon lloc, un símptoma encara més clar: les agressions físiques. El 
dia 9 d'abril la Reina feia comissió a un porter per obrir enquesta contra 
Cresques Bonafós Gracià, Bonet Saltell i Saltell Gracià, per les ferides infli
gides als fills del difunt Mossé Falcó 2º; i nou dies després li manava, «per 
bon stament de la dita aljama, e per posar aquella en tranquil.litat de pau», 
que detingués i enviés presos a la cort Dayot Issach Vidal, torner, Baró Is
sach, Bonet Saltell i Bonsenyor Gracià, que militaven al partit de l'oposi
ció 21

. Mesos més tard, una batalla campal i coltellades entre Bonastruch 
Desmaestre, Bonet Vidal i Maymó Bonjuha, per un cantó, i AbrahamJas
sua i Issach Bonavia, per l'altre, costà a aquells primers una multa o com
posició de 260 florins 22; i un atac de Benet Bellshom al mateix Bonastruch 
Desmaestre provocà que aquest el fes processar i publicar com a bandejat 
de la Pau i Treva 23. 

Dins l'aljama de Girona no hi havia pau. Els caps visibles d'aquella re
forma sembla que havien estat Astruch Benet, el jueu més ric de l'aljama, 
i Bellshom Caravida, els quals congriaren l'odi capital dels seus oponents 
fins al punt que dos d'ells, Adret Aninay i Taroç Deuslocrega, s'atreviren 
a denunciar-los com a ma1sinim, és a dir, d'haver actuat en perjudici de la 
comunitat 24. La querella fou examinada per cinc experts en dret hebreu 
designats pels secretaris, que foren Astruch Lobell, Astruch Sullam, Bon
dia Falcó, Duran Jacó i Rovén N acim, els quals, com és lògic, atesos els 
aires que ara corrien, sentenciaren que la denúncia mancava de fonament. 
La sentència dels cinc rabins fou apel.lada a la Reina pels dos querellants. 
Vana esperança: Adret Aninay optà per retirar la querella, i la Reina sen
tencià que l'apel.lació de Taroç Deuslocrega era mal feta. Taroç Deuslocre
ga suplicà de nou la sentència de la Reina, però aquesta, finalment, després 
de consultar i deliberar amb molts juristes, segons deia, denegà la súplica 

19. Reg. 2044, fol. 19v, en data Barcelona 19.4.1387.

20. Reg. 2044, fol. 9v, i Reg. 1819, fol. 94r, en data Barcelona 9.4.1387.

21. Reg. 1819, fol. 96r, en data Barcelona 18.4.1387; Reg. 2044, fol. 22v, en data Barcelona
22.4.1387: Ordre al batlle d'empresonar i processar Dayot Issach.

22. Es refereixen a aquesta brega: Reg. 2029, fol. 74r, en data Montsó 4.5.1389; Reg. 1818,
fol. 134r i 134v, en data Montsó 18.6.1389; Reg. 1815, fol. 131r-v, en data Montsó 27.8.1389;
R.P. Reg. 514, fol. 6r.

23. Es refereixen a aquest procés: Reg. 1946, fol. 13v, en data Barcelona 8.2.1388; Reg. 1832,
fol. 113v, en data Barcelona 28.4.1388; Reg. 2029, fol. 16r-v, en data Saragossa 28.7.1388;
Reg. 1831, fol. 197r-v, en data Saragossa 14.8.1388; Reg. 1836, fol. 2v, en data Saragossa
22.8.1388; Reg. 1834, fol. 59r, en data Saragossa 22.9.1388; Reg. 1834, fol. 116r-v i 116v-117r,
en data Saragossa 26.10.1388.

24. El crim de malsiTW.t era el més greu entre els jueus, homologable amb el d'heretgia entre
els cristians, i, com aquest, punible amb pena de mort.
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i prohibí que es tornés a plantejar la qüestió. Taroç Deuslocrega fou con
demnat en 563 sous per les costes del procés d'apel.lació 25.

L'oposició als impostos generals era, com he dit, tan forta, que els secre
taris i consellers es veieren forçats a sol.licitar de la Reina una facultat ex
pressa per resoldre la forma com s'havien de satisfer les càrregues del 
comú 26, quan els impostos no bastaren i arribà la necessitat de fer una tal
la, la Reina ordenà al batlle de la ciutat que comuniqués secretmnent a Salo
mó Saporta i a Isaach Rovén la designació que ella els feia com a 
talladors 27; i calgué una altra ordre expressa de la Reina als oficials reials
perquè forcessin els singulars de l'aljama a pagar allò que aquests talladors 
havien establert 28• Encara l'abril de 1388 la Reina tornava a comissionar 
Abram Isaach, Astruch Lobell i Astruch Sullam, experts en dret hebreu, 
per dirimir les qüestions sobre els fraus en les imposicions i sobre els capí
tols que les regulaven 29.

La facultat que la Reina atorgava als poderosos per disposar els afers 
comunitaris segons els seus propis interessos, no era gratuïta. Sota el pre
text de remissions particulars, els rics amollaven periòdicament quantitats 
substancioses a la tresoreria de la Reina: David Bonet Bonjorn lliurava 50 
florins 30 i Astruch Benet i els seus familiars 100 florins, per exemple 31

. 

Aquests i els altres drenatges de diners, però, no bastaven. El març de 
1388, en carta als secretaris i a l'aljama de Girona la Reina els comunicava 
que «a nós, per la necessitat de nostra cort, cové de emprar aquells que te
nim per specials servidors; per la qual rahó, considerants la gran affecció 
que vosaltres havets haüda e havets en servir e complaure a nós, pensam 
que no.ns direts de no de anticipar a nós la paga de maig primer vinent; 
per què us pregam que de present nos anticipets la dita paga» lliurant-la 
a un porter que hi enviava 32. 

I arribat el 1389, durant la celebració de les corts generals de Montsó, 
les necessitats econòmiques de la cort es desbordaren i les aljames de jueus 
serviren, una vegada més, de mini-centre bancari. 

25. Es refereixen a aquest procés: Reg. 1822, fol. 116r-v, en data Girona 10.10.1386, publicat
per Baer, Diejuden cit., núm. 385 (Comissió del procés als secretaris de l'aljama); Reg. 2044,
fol. 22r-v, en data Barcelona 22.4.1387 (Citació dels dos apel.lants); Reg. 2044, fol. 68v-69r,
en data Barcelona 2.3.1388 (Sentència declarant mal feta J'apel.lació); Reg. 1831, fol. 82v-83r,
en data Valldonzella 20.4.1388 (Al.lusió a les costes del procés); Reg.2044 , fol. 79r-v , i Reg.
2029, fol. 1r-v, en data Igualada 24.4.1388 (Ordre d'execució per les costes de l'apel.lació);
Reg. 2044, fol. 79v-80r, en data Igualada 25.4.1388 (Denegació de la súplica).

26. Reg. 2044, fol. 23v, en data Barcelona 30.4.1387.

27. Reg. 2037, fol. 63v-64r, en data Barcelona 10.10.1387.

28. Reg. 2044, fol. 63v-64r, en data Vilafranca del Penedès 21.1.1388.

29. Reg. 2044, fol. 87r, en data Valldonzella 18.4.1388; fol. 86r, en data Valldonzella 25.4.1388.
' 

30. Reg. 1815, fol. 85r-v, en data Barcelona 10.2.1388.

31. Reg. 1815, fol. 92v-93r, en data Valldonzella 18.4.1388: Remissió a Astruch Benet, a Bells
hom Benet i a Benet Bellshom menor en dies.

32. Reg. 1819, fol. 124r, en data Barcelona 20.3:1388.
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Els jueus de Girona foren obligats per un algutzir reial a firmar sindicat 
per vendre solidàriament censals morts per valor de sis mil sous anuals de 
pensió, si fa no fa allò mateix que ja s'havia intentat, sense èxit, quatre anys 
abans. Amb la qual operació, que l'algutzir reial capitulà llargament amb 
dos síndics de l'aljama, que foren Astruch Cresques i Jacob Abraham, la 
cort obtingué la quantitat neta de 80.000 sous 33. La contrapartida, el profit 
per a l'aljama de Girona, fou el mateix que en les vendes de censals de 1384: 
una pròrroga de cinc anys més a la llicència de dictar impostos 34, i una 
pròrroga de sis anys més en la promesa de no fer ni permetre enquestes 
contra els jueus usurers 35. 

Els jueus rics, doncs, continuaven els seus negocis sobre l'esquena dels 
seus germans de religió, i continuaven avenint-se a amollar diners a la tre
soreria reial: pagaren els 300 florins que la Reina els exigí amb el pretext 
de la seva sortida de Montsó 36, i poc després, amb el pretext d'una remis
sió general i una aprovació dels privilegis, concessions, llibertats i costums, 
pagaven 80 florins més 37. 

Entrat l'any 1390, amb el munt de deutes i de càrregues que s'anaven 
acumulant, succeí que les imposicions generals ja no bastaven per satisfer 
les pensions dels censals, i els censalistes exigiren al batlle de Girona que 
fes execucions de béns contra els singulars jueus. Els secretaris impetraren 
de la Reina un sobreseïment general d'execucions per deutes 38. Els rics, 
tanmateix, s'apressaren a quedar a recer de molèsties econòmiques: dos, 

33. Les aprovacions dels capítols, per part del Rei i de la Reina, al Reg. 2027, fol. 83v-85r,
i Reg. 2062, fol. 3r-4r, en data Montsó 17.7.1389. La partida d'ingrés dels 80.000 sous al
compte del tresorer de la Reina, a R.P. Reg. 514, fol. 13r-v. Els compradors dels censals
aquesta vegada foren creditors de la cort domiciliats a Barcelona: Arnau d'Alòs, Ramon
Samer, Bernat Serra i Guillem Oliver. Algunes d'aquestes vendes de censals foren publica
des per Josep Maria Madurell i Marimon,Jueus gironins i la seva aijama (1349-11:98). Noi.es dncu
mentals, «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» 22, Girona 1974-1975, pàg. 23-49.
Chia, op. cit., pàg. 181, parla d'una carta dels jurats de Girona als seus síndics a la cort pro
testant perquè els jueus eren obligats a vendre una quantitat tan elevada de censals, com 
si defensessin els interessos dels jueus. En realitat, allò de què es queixen els jurats, és que
el negoci es faci en favor de gent de Barcelona.

34. Reg. 1815, fol. 136v-137r, en data Montsó 30.10.1389.

35. Reg. 1815, fol. 142r-v, en data Montsó 3.11.1389. Dos mesos abans la Reina havia confir
mat a l'aljama l'estabilitat del tribut en 10.200 sous anuals, de manera que ara, amb les
noves pensions de censals i les anteriors pensions i assignacions, el tribut net quedava reduït
a 1.200 sous anuals: Reg. 1815, fol. 131v-132r, en data Montsó 12.9.1389. La confirmació
per part del Rei, d'aquesta confirmació de la Reina, al Reg. 2027, fol. 99v-101v, en data
Montsó 1.10.1389. L'any 1390, efectivament, als comptes del tresorer figuren les dues parti
des de 600 sous tan solament: R.P. Reg. 516, fol. lv i 17v.

36. Reg. 2050, fol. 4v, en data Montsó 18.11.1389. , 

37. La remissió al Reg. 1815, fol. 142v-143r, en data Barcelona 18.1.1390; l'aprovació dels
privilegis, al foli 143v, en data Barcelona 21.1.1390; la partida d'ingrés dels 80 florins, a R.P.
Reg. 515, fol. 1r. 

38. Reg. 1815, fol. 144v-145r, en data Barcelona 15.2.1390.
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que eren Salomó i Caravida Saporta, obtingueren una moratòria particu
lar per dos anys 39; i els altres, («secretarii et quatuor, quinque vel sex ex
dicioribus ipsius aljame»), obtingueren una carta de la Reina al batlle per
què no fossin molestats 40, i, encara més eficaçment, Ja sostracció a la ju
risdicció del batlle: passant per decret de la Reina a la jurisdicció del veguer, 
ja no podrien ser molestats per les execucions del batlle, a qui corresponia 
l'administració dels afers de l'aljama. Els beneficiaris d'aquesta operació, 
és a dir, els jueus més rics de Girona, eren: Astruch Benet, el seu germà 
Bellshom Benet, i el fill d'aquest, de nom Benet Bellshom 41, Bellshom 
Mossé Falcó, el seu germà Falcó Mossé i Mossé Bellshom, fill de Bellshom 
Benet 42, i Bonet Saltell 43. 

Arribat el juny de 1390, l'ordinació que la Infanta havia dictat el de
sembre de 1386, que tenia una validesa prevista per a vint anys, va fer ai
gües definitivament. El motiu que la Reina al.legava per a la seva abolició 
no era, ni remotament, la injustícia social que comportava o els desequili
bris econòmics que provocava i sancionava, sinó causes contingents: la de
funció d'alguns consellers -tots, com hem vist, vitalicis i inamovibles
i l'empobriment extrem d'alguns que abans eren rics; afegint-hi, equívoca
ment, la manca d'acord sobre la manera de saldar els deutes comunitaris. 
Ara es pretenia, doncs, una reforma que simulés, sobre el paper, una certa 
obertura al'oposició, deixés les coses en les mateixes mans que fins alesho
res les havien manegat, i permetés, si era possible, una opressió encara més 
dura. No podia ser d'altra manera si atenem a la dada objectiva i certa que 
els membres de la comissió que redactà la nova ordinació -Abraham Ra
valla, Astruch Lobell Gracià, Ferrer Bonanasch i Jucef Bellshom- foren 
designats pel consell anterior i ells mateixos s'autodesignaren consellers ina
movibles de la nova ordinació. 

El consell fou ampliat, ara, de 18 a 23 membres, per simular una major 
participació, i, efectivament, s'hi donà més entrada als jueus de la col.lecta 
de l'aljama (La Bisbal, Figueres i Peratallada). Setze membres d'aquest con
sell foren declarats inamovibles i designats nominalment, i dels altres set 
s'establí que es rellevarien anualment de manera fixa, en un cicle de tres 
anys, però tots 21 foren designats nominalment. Aquí sí que es donà entra
da a alguns membres de l'oposició, tenint bona cura de designar-los consel
lers «per al tercer any», si és que arribava. La màxima liberalitat que es 
programava era que els càrrecs serien elegits a la sort ( sempre, però, dins 
els membres del consell, designat �ominalment), confiant que la sort no 
jugaria una mala passada a l'oligarquia o que, arribat el cas, s'obtindria de 

39. Reg. 2038, fol. 61r, en data Barcelona 7.2.1390.

40. Reg. 2029, fol. 121v, en data Girona 6.7.1390.

41. Reg. 2044, fol. 139v, en data Girona 11.4.1390.

42. Reg. 2044, fol. 143v, en data Girona 15.6.1390.

43. Reg. 2044, fol. 144r, en data Girona 7.7.1390.
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la Reina l'anul.lació de l'elecció. De totes maneres, per al primer any, el 
clavari, que era el càrrec econòmic principal, fou designat nominalment en 
la persona de Naçanell Cerç. 

La reforma fou gestionada a la cort per Vidal Desmaestre, i aprovada 
per la Reina el 27 d'abril de 1391, estant a Saragossa 44• L'endemà mateix 
escrivia als seus oficials de Girona perquè, assessorant-se amb Astruch Sul
lam iJucef Bellshom, fessin dictar i observar una solemne excomunió sobre 
tots els membres de l'aljama, obligant-los a acceptar la nova ordinació 45

. 

Poques setmanes després d'haver estat posada en pràctica, esclatarien els 
cruels avalots que ara estudiem. 

M'he entretingut a subratllar les línies mestres de la política de la reina 
Iolant envers els seus jueus de Girona, perquè serveix de paradigma molt 
vàlid per entreveure la situació dels altres col.lectius dels dominis de Joan 
I l'estiu de 1391. La política de Joan I s'aplicà arreu uniformement, i la si
tuació interna de l'aljama de Girona no trobem que discordés gens de la 
tònica general del país, i de la ciutat de Girona en particular. 

Dins la ciutat de Girona tampoc no hi havia pau. No. hem de fer ara 
la història detallada dels negocis bruts dels jurats en l'arrendament dels im
postos, ni de les lluites per la composició i el control del consell municipal, 
però tampoc no és convenient que els passem per alt 46• 

Aquí les dues faccions eren més definides, o almenys eren designades 
amb noms concrets: la mà major, que era l'oligarquia rendista, i la mà me
nor, integrada per menestrals. 

Amb un paral.lelisme exacte amb allò que la infanta Iolant havia fet 
envers l'aljama de Girona, l'infant Joan, quan el rei Pere era moribund, 
suspengué la renovació del consell de la ciutat que s'havia de fer el primer 
de gener de 1387, i prorrogà el mandat dels càrrecs de 1386. 

El mandat es perllongà fins al 15 d'abril de l'altre any, 1388, data en 
què el rei Joan, al.legant els danys i perills que l'elecció comportava, en bé 
de la pau i de la tranquil.litat pública, rrwtu proprio et de pknitudine potestatis, 
designà nominalment els sis jurats i els 90 consellers, trenta de cada mà: 
el poder municipal quedava en mà d'una sola facció 47• 

Pressionat per les crítiques verinoses que plogueren contra la seva polí
tica durant la celebració de les corts generals de Montsó, el rei Joan, el 4 
de febrer de 1389, dictà una nova ordinació del règim municipal de Giro
na. En aquesta nova ordinació, el Rei consentia que dins el consell, rebaixat 

44. Reg. 2041, fol. 37v-40r, en data Saragossa 27.4.1391, publicada per Baer, Diejuden, cit.,
núm. 395. Vegeu-ne l'extracte a l'Annex núm. I.

45. Reg. 2044, fol. 158v, en data Saragossa 28.4.1391.

46. Per al període anterior hi ha l'estudi de Christian Guilleré, Diner, podn i societat a la Girona
del segle XIV, Girona 1984, pàg. 65-117; i per a un període més posterior, el de Santiago So
brequés V idal, Régimen municipal gerundense en la Baja Edad Media: La insaculación, «Anales del
lnstituto de Estudies Gerundenses» 10, Girona 1955, pàg. 165-234.

47. Reg. 1832, fol. 48v-49v, en data Valldonzella 15.4.1388.
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a 80 membres, n'hi hagués 27 de menestrals («ex utentibus officiis seu arte 
meccanica»), exclosos els notaris, drapers i mercaders, considerats ara com 
a pertanyents a la mà mitjana; i, encara més, consentia que els consellers 
menestrals fossin elegits pels mateixos menestrals, si bé amb una lleugera 
concessió a l'oligarquia: els menestrals designarien 54 individus, i els jurats 
n'escollirien els 27 que entrarien a formar part del consell (abolint, doncs, 
la designació directa i exclusiva per part dels jurats) 48.

Interrompudes les corts generals, quan arribà el mes de desembre i anava 
a posar-se en pràctica el nou sistema de designació de consellers ( que entra
ven en funcions el primer de gener), el rei Joan revocà la nova ordinació 
aperturista que ell mateix havia firmat, pretextant que lesionava els privile
gis i llibertats de la ciutat, desestabilitzava la seva pau interna, i havia estat 
dictada sense escoltar els jurats 49

. 

L'esclat del furor indignat dels menestrals es preveia que seria tan fort 
i virulent, que amb una circular als capitans de la gent d'armes del bisbat 
de Girona el Rei els comunicava el que havia fet: «A humil supplicació per 
part dels jurats de Gerona a nós feta, havem ab nostra letra, dada axí com 
dejús, per justícia revocada» la provisió del 4 de febrer anterior; i continua
va: «E com hajam entès que alguns dels dits menestrals menacen que no 
lexaran vendre per los dits jurats les imposicions de la dita ciutat en la for
ma acostumada, e ara per ventura alguns d'ells, qui desigen molt caber en 
lo regiment de la dita ciutat, agreujats per la dita revocació, s'esforçaran 
tant com poran a empatxar los dits jurats en vendre les dites imposicions 
e en altra manera moure escàndel en la dita ciutat», els ordenava que es 
posessin en tot al costat dels jurats, i obrissin processos contra els pertorba
dors de la pau pública 50.

Pel que es veu, el molt clau de les lluites socials de Girona era ,�ustícia». 
Tres menestrals, Narcís Vives, Pere Planell i Joan Toralles -noms que es 
repetiran més d'una vegada a la nostra narració- es desplaçaren a la cort, 
que estava a Barcelona, i obtingueren un rescripte reial que tornava a po
sar en vigor la nova ordinació 51; però els jurats, detentors dels poders fàc
tics, impediren que es posés en pràctica. 

El 25 de maig següent, quan el Rei feia una entrada solemne a la ciutat, 
es produïren escenes de violència. Amb una fonda preocupació les contava 
ell mateix a la seva muller dient-li que «com forn al pont major, atrobam 
els jurats de la dita ciutat ab alcuns altres de la mà major clients e suppli
cants que com lo poble fos fort somogut contra ells, que plagués a nós de 
fer-hi justícia ( ... ); e aprés, prop de la dita ciutat, vengueren denant nós 

48. Reg. 1895, fol. 158r-159r, en data Montsó 4.2.1389. Poc després la cort reial dictava una
provisió o ordinació que intentava, sobre el paper, evitar els fraus que es cometien en l'ar
rendament de les imposicions: Reg. 1837, fol. 127r-128r, en data Montsó 2.4.1389.

49. Reg. 1925, fol. 29v-30v, en data Barcelona 21.12.1389.

50. Reg. 1925, fol. 30v-3lr, en data Barcelona 21.12.1389.

51. Reg. 1843, fol. 41r, en data Barcelona 5.1.1390.
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alguns pròmens de la mà menor demanant axí mateix e requirent justícia 
dels majors» 52•

La preocupació de Joan I, en aquell moment, era viva. Aquell mateix 
dia reclamava la presència del vice-canceller, del tresorer i d'un advocat fis
cal absents, explicant-los que «vuy, dada de la present, axí com entràvem 
en la ciutat, nos són stades fetes grans clamors per los majors contra los 
menors, e per los menors contra los majors, en tant que si per nós no y 
és proveyt, la ciutat sta en fort àl stament» 53

. 

Les dues faccions tenien la confiança que la monarquia es decantaria 
per la seva causa ,�usta». Tres setmanes després, estant encara a Girona, 
per aplacar els ànims dels menestrals, el Rei dictà sentència en aquell sin
gular litigi de justícia; i declarà, vista la súplica presentada per la mà me
nor, vista la provisió donada per ell durant les corts de Montsó, i vista la 
seva posterior revocació, que la provisió donada a Montsó era profitosa per 
a la ciutat, i manava que fos observada. 

Fou una pantomima. La sentència oral pronunciada pel Rei no fou po
sada en forma i enregistrada fins al cap de vuit mesos, amb una nota mar
ginal que diu: «Non fuit expedita, immo est in Archivo" 54

. Els jurats 
havien recuperat, entretant, els seus poders <�ustos» per continuar oprimint 
la mà menor. 

Els jueus estaven completament al marge d'aquestes lluites ciutadanes, 
però funcionaran de pretext per fer esclatar la subversió popular quan sem
blarà produir-se un buit de poder: els jueus molestaven a la generalitat, eren 
odiosos a la majoria, i eren defensats, de vegades, pels únics que en treien 
profit. 

Tanmateix els jueus no eren els únics catalitzadors de la subversió. N'hi 
havia d'altres, naturalment, i ara que estem exposant els antecedents dels 
«fets del call», cal que ens aturem un poc en els «fets de Caçà», que s'hi 
involucraren per molts caps. 

Els fets de Caçà ja foren explicats, en línies generals, per Chia 55
. Es 

reduïren, en síntesi, a una revolta anti-nobiliària provocada per l'exercici 
de la jurisdicció criminal que el noble Gastó de Montcada intentava sobre 
la població de Caçà de la Selva, a 13 km de Girona. 

L'exercici de la jurisdicció criminal per part dels senyors jurisdiccionals, 
i en concret el seu símbol, l'erecció de forques, apareixia als ulls dels homes 
de la segona meitat del segle XIV com un avanç de l'opressió social i eco
nòmica que els poderosos actuaven sobre les classes baixes. Encara que en 
realitat no ho fos gaire, la condició dels homes reials era vista com a més 
digna i més lliure que la sotmesa al domini senyorial, tingut com oprobiós. 

52. Aquesta expressiva carta reial es troba publicada per Jaume Riera i Sans, Los tumul/Qs
contra las juderías <U la Corona <U Aragón en 1391, «Cuadernos de Historia,, 8, Madrid 1977, pàg.
213-225.

53. Reg. 1959, fol. 51r, en data Girona 25.5.1390.

54. Reg. 2004, fol. 28v-30v, en data Girona 17.6.1390.

55. Chia, op. cil., pàg. 164-170.
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Els Montcada, senyors del castell de Caçà -això no es discutia-, pre
tenien estendre la jurisdicció a la vila integrant-la a la baronia de Llagoste
ra; cosa que ja havien aconseguit, sobre el paper, l'any 1375, amb l'oposició 
continuada per part dels homes de Caçà i de Girona. Fent causa comuna 
amb els de Caçà, tant per allò que el fet representava com per la perillosa 
proximitat i avanç de la jurisdicció senyorial, els de Girona arribaren a in
ventar un privilegi donat per Jaume li l'any 1300 obligant-se a no alienar 
cap partícula de la jurisdicció reial de la vegueria de Girona. 

En temps del govern de la camarilla de la reina Sibil.la, el 30 d'abril 
de 1386, el rei Pere, amb una llarga provisió farcida de subtileses i disquisi
cions jurídiques, privà els Montcada de l'exercici de lajurisdicció que pre
tenien sobre Caçà, i el 9 de juny següent aprovà els capítols de la redempció 
jurisdiccional de la vila, declarant-la «carrer, braç e membre» de la ciutat 
de Girona 56• 

Dotze dies tan sols després d'haver pujat al tron, conseqüent amb la se
va política pro-nobiliària, el rei Joan disposà la restitució immediata de la 
jurisdicció criminal al noble Gastó de Montcada, esdevingut camarleng seu_ 
i de la reina Iolant. Després de diversos intents d'impugnació per part dels 
homes de Girona, el dia 20 de març de 1389 el rei Joan revocà definitiva
ment la provisió donada pel seu pare tres anys abans 57. 

«Per deute de justícia( ... ), per descàrrech de la ànima del senyor Rey 
nostre pare, de bona memòria, e de nostra consciència, e per altres urgents 
rahons», el Rei manà al governador de Catalunya que donés a Gastó de 
Montcada la possessió de la jurisdicció sobre Caçà, «la qual s'és ja molt 
dilatada e.s dilata» 58; però quan el governador s'hi presentà, el gener de 
1390, els homes de Caçà el reberen amb les armes a les mans, li mataren 
el cavall amb què cavalcava, l'espoliaren, a ell i al seu seguici, de les armes 
que portava, i fins i tot el feriren 59• 

L'erecció de les forques a Caçà, el maig de 1390, provocà un moviment 
popular a Girona. L'exèrcit de la ciutat es desplaçà a la localitat i hi portà 
a terme un incendi i una devastació exemplar del castell que la dominava 
i dels conreus contigus. 

La reacció de la cort de Joan I fou enèrgica, disposada a desqualificar 
els oponents a la política que practicava, i més que res, pel mal exemple 
que se'n derivava. S'obriren una multitud de processos civils, segons l'usatge 
Auctoritate et rogatu, contra els qui hi havien partícipat -tots els homes de 
Caçà i molts menestrals i populars de Girona-, condemnant-los solidària
ment a indemnitzà.r al noble Montcada en onze vegades el valor dels danys 
infligits, 55.000 sous, és a dir, en 605.000 sous, més 10.000 florins al fisc 
reial 60. 

56. Reg. 947, fol. 173v-177r, en data Barcelona 9.6.1386.

57. Reg. 2003, fol. 50v-56v, en data Montsó 20.3.1389.

58. Reg. 1842, fol. 28v-29r, en data Montsó 5.7.1389.

59. Reg. 1843, f
o
l. 61r-v, en data Barcelona 21.1.1390.

60. Reg. 1948, fol. 98v-99r, en data Barcelona 30.9.1390.
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Alguns dels inculpats pels fets de Caçà s'acolliren a la jurisdicció ecle
siàstica, al.legant tonsura clerical. Una carta del Rei al bisbe i al seu oficial, 
fra Joan Ermengol (futur bisbe de Barcelona), ens informa dels noms dels 
principals, que podem suposar que eren els corifeus de la revolta i alhora 
de l'oposició a l'oligarquia municipal: Pere Planell, sastre, Pere Lladó, sa
bater, Antoni Biure, corder, Miquel Bosch, albadiner, i Berenguer Caval
ler, apotecari 61.

Podem suposar-ho sense pecar de maliciosos, perquè quan arribà el cap 
d'any i s'havia de renovar el consell municipal, amb una carta datada fictí
ciament el 28 de desembre de 1390, el Rei comunicà als seus oficials de la 
ciutat i als jurats que tenia per «acuyndats e enemichs», condemnats per 
la seva participació en els fets de Caçà, una llarga llista de 44 homes de 
la mà menor, sobre els quals ordenava que no fossin elegits per a cap càrrec 
municipal, o que en fossin separats si ja havien estat designats: els noms 
dels cinc menestrals esmentats figuren a la llista de declarats enemics del 
Rei. I en virtut d'aquesta ordre reial, un jurat i vuit consellers que ja ha
vien estat elegits, foren suspesos en el càrrec 62• 

Els fets de Caçà s'agreujaren, encara, quan l'abril de 1391 el veguer es 
presentà a la vila, acompanyat de gent armada, per exigir-ne, de grat o per 
força, la part que corresponia pagar en la indemnització deguda al noble 
Montcada i en la pena fiscal. Els homes de Caçà es tancaren dins l'església, 
amb tots els seus béns mobles, i el veguer els hi tingué assetjats durant al
guns dies, fins que un jurat de Girona, capitanejant un escamot d'homes, 
els n'alliberà pacíficament 63

. L'execució quedà ajornada per a una ocasió 
propícia, perquè des de Girona s'intentava també dilatar-la amb principis 
jurídics, amb requisicions formals al veguer, i amb missatgeries enviades 
a la cort reial. Mentrestant, el fiscal afegia una altra llista de 58 noms de 
Girona als condemnats pels fets de Caçà 64; les execucions de les multes, 
però, estaven encara pendents quan es produïren els avalots del call. 

Els jueus, repetim-ho, estaven completament al marge d'aquestes ma
nifestacions de conflictivitat social específicament gironina. Si en prescin
díem, però, els fets del call ens apareixeran com a «tenebrosos» i «misteriosos», 
com deia el benemèrit Chia. Els jueus de Girona no tenien res a veure amb 
els impostos locals, però el buit de poder que es crearà quan la multitud 
atacarà els jueus i els qui els defensen, serà aprofitat pels menestrals per 
decretar una rebaixa dels impostos. D'altra banda, entendrem bastant mil
lor que el call de Girona fos saquejat, per raons aparentment religioses, si 
sabem que el castell de Caçà, quinze mesos abans, havia estat incendiat i 

61. Reg. 1847, fol. 165v-166v, en data Saragossa 8.4.1391.

62. Reg. 1948, fol. 80r-81r, en data Saragossa 28.12.1390 (o 1391 de la Nativitat). Vegeu-ne
la llista de l'Annex núm. II.

63. Reg. 1847, fol. 164v-165v, en data Saragossa 11.4.1391.

64. Reg. 1847, fol. 163r-v, en data Saragossa 10.4.1391; fol. 164r-v, en data Saragossa 13.4.1391.
Vegeu-ne la llista de l'Annex núm. II.
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devastat per motius socials; i no trobarem estrany que molts jueus de Giro
na -exactament els que no volien batejar-se-, estiguessin reclosos a la Torre 
Geronella durant disset setmanes, quan sabem que els homes de Caçà, quatre 
mesos abans, estigueren tancats i assetjats a l'església de la vila, durant una 
bona porció de dies, perquè es negaven a pagar una indemnització i una 
multa fiscal. 

L'odi social es respirava en l'ambient, la violència estava a l'ordre del 
dia, i en són una bona prova els fets relatats; no serà gens misteriós, doncs, 
que en un moment d'alta tensió provocada per un fenomen generalitzat en 
incomptables poblacions peninsulars, aquell odi general es canalitzés cap 
a la supressió efectiva d'una minoria religiosa radicalment diferenciada. 

Als ulls dels homes de la segona meitat del segle XIV, els jueus aparei
xien com un cos estrany incrustat incòmodament a la societat i a la geogra
fia urbana. Els jueus eren odiosos a Déu i a la humanitat. Cada any, el 
Divendres Sant, el poble cristià complia amb el costum tradicional, ritual, 
d'apedregar els jueus. En la consciència popular, ho mereixien aquell dia 
i sempre. A Girona, en particular, el ritus folklòric prenia aires de festa, 
i entre ofici i ofici de la Catedral, els clergues i els escolans es divertien dis
parant amb ballestes i apedregant les teulades i les finestres de les cases dels 
jueus, que tenien tan a prop i tan a tret fàcil. Cada any, en arribar la Set
mana Santa, els jueus havien d'amollar «salaris extraordinaris» als oficials 
reials perquè continguessin la festa dins uns límits moderats. A cessar-la 
del tot, no s'hi comptava. Les pedrades es donava per segur que hi plou
rien; calia procurar, només, que el furor no s'extralimités i el poble no es
botzés els portals del call, on estaven reclosos per llei general els jueus en 
aquells dies, i saquegés els seus domicilis, cosa que esdevenia massa sovint. 

Els atacs dels clergues de Girona als jueus de la ciutat, durant la Setma
na Santa, ja ens consten des del segle XIII, en forma continuada i cruel. 
De l'any 1387 ens consten per cartes al bisbe, al batlle i als jurats: «La nos
tra aljama de Gerona e los singulars d'aquella són maltractats per los capel
lans de Gerona o per aquells qui en los alberchs lurs viuen o habiten», deia 
el Rei 65; i de l'any 1389 ens consten per una altra carta del Rei als seus 
oficials de la ciutat en què els deia: «Per vertadera relació per persones dig
nes de fe a nós feta, havem sabut los apedregaments e altres violències, dans, 
injúries e offenses que contínuament són fetes e.s fan sens tota raó, per als
cunes persones, axí clergues com legues e servents lurs e altres hòmens de 
diverses condicions recullint e amagant-se per los alberchs de les dites per
sones, als jueus de la aljama de la dita ciutat e béns lurs»; i els manava que 
els detinguessin i els processessin, tot afegint: «E les coses demunt dites vo
lem per vosaltres, tota vegada que per los dits juheus ne serets requests, 
ésser feta crida pública per los lochs acostumats de la dita ciutat per ço que 
negun ignorància no puixa al.legar» 66

. 

65. Reg. 1827, fol. 87v-88r, 88v-89r i 89r, en data Barcelona 2.4.1387. Pasqua s'esqueia,
aquell any, el 7 d'abril.

66. Reg. 1839, fol. 92r, en data Montsó 23.3.1389. Pasqua s'esqueia, aquell any, el 18 d'abril.
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I no solament per Setmana Santa, és clar. El 20 d'abril de 1387 el Rei 
manava al batlle de Girona que obrís procés contra els fills d'en Castell, 
d'en Puigleuder, d'en Peralta i de Bartomeu Benet, que raptaren un fill de 
set anys de Salomó Escaleta, el tingueren amagat durant alguns dies, el ba
tejaren per força («et postea per vim,ut dicitur, babtizari fecerunt»), i enca
ra el mantenien segrestat 67. El 15 de gener de 1388 el Rei recordava als
seus oficials de Girona, Figueres, Torroella de Montgrí, Pals, Palamós i Ca
longe, que moltes vegades els havia recomanat els jueus de Girona i de la 
seva col.lecta «per tenir aquells sots bona garda, que no prenguessen clan 
ne mal en persona ni en béns; e ara per relació vertadera som certificats 
que los dits juheus són sovén manaçats e maltractats e encara fetes en per
sona d'aquells naffres mortals, tam ben per macips e companyes de ciuta
dans e altres persones d'aqueixa ciutat e de la vegueria, menyspreant nostres 
pregàries, manaments e penes per nós en açò posades, e per vosaltres negu
na punició ni càstich no són estats fets», i acabava manant-los que casti
guessin els culpables, «e per vosaltres socors ni ajuda no hagen», com si això 
s'hagués de manar expressament 68

. Encara el 30 de març del mateix any 
1391 el Rei manava citar i processar Bernat Ros, de la parròquia de Monta
gut, a 8 km de Girona, i els seus sequaços, que havien ferit mortalment 
Mahir Caracosa, jueu de Girona 69

. 

A primers d'octubre de 1387, la Reina escrivia als oficials reials i als 
jurats de Girona en to indignat perquè «companyes de ciutadans de aquexa 
ciutat e diverses altres persones no cessen de gloriajar-se en apedregar, do
nar empentes, apunyagar, nafrar, malmenar e en moltes altres maneres agreu
jar los juheus nostres de la dita ciutat, en tant que per tal com no se'n segueix 
alguna correcció se'n fa offici. E en veritat, membre us mal de la recomen
dació que moltes vegades vos havem feta dels dits nostres juheus, car bé 
us agra estat que de les dites coses aguéssets feta alguna senyalada correcció 
e hàgrem conegut que.ns cobejats complaure. Per ço a vosaltres e a cascun 
de vosaltres dehim e manam e pregam que ab tots aquells justs remeys que 
porets corregiscats los dits mals feytós e provehits que en sdevenidor aytals 
males obres de tot cessen, car gran plaher e servey nos en farets, e lo con
trari nos desplauria molt» 70.

Apedregar, donar empentes, apunyegar, nafrar, malmenar i agreujar els 
jueus era cosa ordinària. Tothom ho feia, per dir-ho així, i ningú no els en 
defensava. Només el Rei i la Reina, de lluny, per carta, i per interès propi. 
El febrer de 1390, estant a Barcelona, la Reina havia de pregar el seu cun
yat, l'infant Martí, que «per contemplació nostra hajats per recomanada la 

67. Reg. 1828, fol. 14v, en data Barcelona 20.4.1387.

68. Reg. 1829, fol. 165r-v, en data Vilafranca del Penedès 15.1.1388.

69. Reg. 1847, fol. 146r, en data Saragossa 30.3.1391.

70. Reg. 2044, fol. 50r-v, en data Barcelona 8.10.1387, publicada per Riera, op. cit., pàg. 215.
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nostra aljama dels juheus d'aqueixa ciutat ( de Girona), e los singulars d'aquel
la, en tots actes a ells necessaris» 71• 

Per ells mateixos, els jueus estaven «desrecomanats». Alguns, molt pocs, 
com els metges i cirurgians, eren respectats a títol personal. La generalitat 
era execrada, i el sol nom de jueu vituperable. Contínuament calia que el 
Rei i la Reina els recomanessin i en sol.licitessin un tracte de favor per part 
d'aquells que semblaria que hi tenien obligació per raó del seu ofici públic, 
però de fet ni tan sols s'hi sentien inclinats. Els Reis havien de manar-ho 
expressament, o, segons els casos, pregar que ho fessin «per contemplació» 
d'ells, «per complaure» a ells, per fer-los un plaer i servei, no pas pels ma
teixos jueus, que res de bo no mereixien. «Si us envien pa, lançau-lo als 
cans», predicarà anys després mestre Vicent Ferrer, amb un paral.lelisme 
exacte amb allò que practicaven els jueus envers els goym.

Encara que sembli increïble i impossible, la realitat era que els oficials 
reials maltractaven els jueus; t,ambé maltractaven els jueus, per dir-ho amb 
tota precisió. Només els tractaven favorablement si hi mitjançaven «salaris 
extraordinaris». En una provisió del juny de 1390, una de tantes i tantes 
provisions en favor dels jueus de Girona, la Reina no s'estava de confessar 
rodonament que els oficials reials sovint afeixugaven i vexaven la temorega 
nissaga dels jueus («malignorum studio officiales sepius et indebite meticu
losam judeorum stirpem opprimunt et vexant») 72, i el 23 de maig del ma
teix any que estudiem, el 1391, juntament amb el nomenament de batlle 
dels jueus de Girona, la reina Iolant enviava una carta particular a Fran
cesc de Gornal on li deia textualment: «A supplicació de familiars e domès
tichs nostres alguns, nós havem comanat ab nostra carta a vós lo regiment 
de la badia de la aljama de juheus de Gerona cuydans nos que, segons ha
vem entès, hi clarets bon recapte e no maltractarets ne agreujarets ultra ra
hó los dits juheus, ans deffendrets e mantendrets aquells. Per què vos manam 
expressament que havèn recomanada la aljama dessús dita e los singulars 
d'aquella, favorablement e justiciable vos hajats envers aquells e no.Is mal
tractets per extorsions ne en altra manera, ans los mantengats et los sosten
gats e no.ls lexets agreujar; certificans vos que faén ço de què us scrivim 
conexerem vós aquell ésser que avern oyt en la relació que nos és stada feta 
de vós, vós emperò f ahén lo contrari, haurem ralíó de no haver-vos en re
comendació alguna,, 73. 

No calen comentaris per comprendre fins a quin extrem estava degra
dada i envilida la inserció social dels jueus de Girona. 

71. Reg. 2029, fol. 109r, en data Barcelona 15.2.1390.

72. Reg. 2029, fol. 115v-116r, en data Girona 14.6.1390.

73. Reg. ·2oso, fol. 47r, en data Saragossa 23.5.1391. El nomenament del batlle Francesc
de Gornal porta data del 19 de maig: Reg. 2043, fol. 29v-30r. L'anterior batlle dels jueus
havia estat Guillem de Crespià, àlias Corona, amb un salari de 200 sous anuals. El seu no
menament al Reg. 1820, fol. 68r, en data Barcelona 23.7.1387, i l'assignació de salari al Reg.
1824, fol. 72v, en data Barcelona 6.8.1387.
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ELS AVALOT S 

Els avalots contra els jueus de Girona que començaren a esclatar el dia 
10 d'agost de 1391 no agafaren ningú desprevingut, i encara menys els jueus. 
Les successives destruccions de jueries i baptismes massius que s'havien pro
duït en tantes i tantes agrupacions urbanes de la península, no solament 
havien creat el clima propici perquè s'efectuessin també a Girona, sinó que 
en proporcionaven els esquemes d'operació, i fins i tot expressaven els re
sultats a què es podia o s'havia d'arribar. 

Els fets de Sevilla, ocorreguts el diumenge 4 de juny, en foren el para
digma: el vicari general de la diòcesi enardí les masses, la jueria fou des
truïda, les sinagogues convertides en esglésies, els jueus batejats, i els que 
es negaven a rebre el baptisme, degollats o reduïts a esclavitud i venuts en 
terra de moros. A Còrdova, el diumenge següent, pràcticament els matei
xos resultats: la jueria saquejada, les sinagogues convertides en esglésies, 
i els jueus batejats o morts. A Toledo, el dia 20 de juny, i abans i després 
a moltes altres localitats del regne de Castella, igual. A València, el diu
menge 9 de juliol, el mateix: un grup de minyons amb la creu alçada arros
segaren les masses, la jueria fou destruïda, la sinagoga major convertida en 
església de sant Cristòfol ( el sant del dia), el rabí principal fou coaccionat 
a batejar-se públicament perquè els altres seguissin el seu exemple, la ma
joria de jueus es batejaren, i uns 250 moriren màrtirs. A Alzira, l'endemà, 
igual: la jueria destruïda i els jueus tots batejats. A Xàtiva, el mateix dia 
10: la jueria destruïda i els jueus, refugiats des del dia anterior al castell, 
obriren les portes i acceptaren el baptisme; només fou mort un jueu orat. 
El dia 15 de juliol ja estaven batejats els jueus d'Oriola, Gandia, Líria, So
gorb, Castelló, Borriana i de tot el regne de València, llevat els de Morve
dre, refugiats eficaçment a l'imponent castell; totes les jueries, no cal dir, 
havien estat saquejades i destruïdes. 

A Barcelona i a Mallorca es produïren intents d'avalots, cada vegada 
més forts, durant la segona quinzena de juliol. No en sabem els incitadors 
concrets. El dia 2 d'agost, dimecres, esclatà l'avalot de Mallorca: hi mori
ren tres cristians i uns 300 jueus, i la resta es refugià al Castell. La notícia 
de l'avalot de Mallorca féu esclatar el de Barcelona, davant la impotència 
de les autoritats per continuar contenint-lo: el dissabte 5 d'agost hom calà 
foc a les portes del call, el call fou incendiat i saquejat, la sinagoga major 
convertida en capella de sant Domingo ( el sant del dia), uns 250 jueus morts, 
alguns es batejaren, i la resta, uns 4.000, foren a temps de refugiar-se al 
Castell Nou, que comunicava amb el call major. 

El dilluns 7 d'agost, el veguer i els prohoms de Barcelona, que havien 
pogut recuperar el control de la situació, es disposaren, exemplarment, a 
executar 21 dels principals avalotadors i saquejadors del call que tenien presos. 
Quan s'anaven a complir les execucions corporals, se suscità un gravíssim 
avalot popular contra les autoritats, amb el crit o consigna que «los majors 
volen destruir los menuts». Desviat l'avalot, molt sagaçment, per un algut
zir de l'infant Martí, els amotinats es dirigiren al Castell Nou, i amb bal
lestes dispararen tot el dia contra la multitud de jueus que s'hi trobaven 
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refugiats. Alguns, incapaços de sostenir aquella tensió i angoixa mortal, es 
tiraren daltabaix del Castell. El setge durà fins a l'endemà, dia 8, en què 
els jueus sortiren del Castell per batejar-se. Uns 80 que s'hi resistiren al 
darrer moment, foren trets de les esglésies i degollats al carrer. Les classes 
populars s'ensenyoriren del consell municipal, i els impostos foren 
abolits 74.

Aquell dia 8 es batejaven tots els jueus de Vilafranca del Penedès; el 
dia 10 era saquejat el call de Girona; l'endemà es batejaven els pocs jueus 
que hi havia aleshores a Vic; el dia 13, diumenge, els jueus de Lleida, des
prés que foren incendiades les portes del Castell, on s'havien refugiat, fo
ren espoliats i obligats a batejar-se, llevat de 78 que preferiren morir abans 
de profanar la Santa Aliança. L'endemà ... 

Tornem enrera i centrem-nos en Girona. A Girona, la vigília del 10 
d'agost, tothom tenia clar el que podia passar i el que passaria a qualsevol 
moment, posat que a l'ambient general es preveia que els avalots hi esclata
rien. J a feia molts de dies que corrien consignes per eliminar, també, els 
jueus de la ciutat. En aquest sentit, els avalots de Girona no postulen una 
explicació específica i subtil: són un episodi més d'un intent d'extinció bru
tal del judaisme hispànic. Els avalotadors del call de Girona no feren més 
que reproduir, envers els jueus de la ciutat, allò mateix que ja s'havia rea
litzat a tantes i tantes poblacions majors i menors. Els fets demostraven i 
s'havia adquirit la sensació general que havia sonat l'hora de fer desaparèi
xer, finalment, l'existència dels jueus dins la societat cristiana i instaurar, 
semblava, el règim de pau i harmonia feliç dels temps escatològics, en la 
proximitat de la fi del segle. Es deien arribats els temps apocalíptics, i se
gons testimoni de fra Nicolau Eimeric, que aleshores s'estava a Girona, els 
més radicals predicaven que ja començaven a complir-se els vaticinis dels 
profetes segons els quals havia de cessar la missa i el culte material, les es
glésies serien convertides en estables i corts de porcs, i desapareixerien les 
tres religions monoteistes; calia suprimir fins i tot els frares, clergues i ca
pellans. S'apropava l'era espiritual i calia apressar-ne la seva instauració 
suprimint els jueus, causa i alhora signe del feliç adveniment, previst per 
a aquell mateix segle XIV («in ipso centenario in quo sumus») 75

. Fra Ni
colau Eimeric se sentirà obligat, poc després, a escriure un breu tractat Cantra

prefigent,es certum terminumfini mundi, i fra Francesc Eiximenis se sentirà igual
ment qüestionat a refutar, com alguns creien, que el món s'acabaria «dins 
lo centenar present». 

Eiximenis, que redacta els darrers capítols de la primera part del Dotzè 
coetàniament als avalots de 1391, impugna expressament la creença que el 
món no havia de durar «pus de huyt o de nou anys», i nega validesa a les 

74. Per als avalots de Barcelona vegeu Carmen Batlle, La crisis social y económica de Barcelona
a mediados del siglo XV, Barcelona 1973, vol. I, pàg. 103-131.

75. Els capítols herètics extractats per fra Nicolau Eimeric, referits exactament a l'any 1391, 
foren publicats parcialment per Menéndez y Pelayo a la seva His/mia de los Heterodoxos Españo
les. Han estat publicats íntegres i comentats al «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul
tura» 56, 1980, pàg. 426-434. 
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prediccions temeràries que estaven vinculades als temps finals: el papa i l'em
perador serien d'una mateixa família, la seu papal es mudaria a Jerusalem, 
la justícia seria popular, i els jueus es convertirien. L'experiència dels ava
lots de 1391 força Eiximenis a dedicar un capítol del Dotzè, el 469, a refutar 
la creença dels «docmatizans qui dien que ara en breu s'ha a fer conversió 
general de juheus e de tots los infeels», i encara un altre, el 470, a demos
trar, amb arguments lògics i d'autoritat, «que no és legut a negú tirar los 
juheus ne altres infeels a la fe crestiana per força». 

No hi valgueren admonicions de mestres en teologia, ni arguments de 
dret canònic ni civil. La fúria inflamada de les masses superà, en la gran 
majoria de les poblacions, les mesures dictades per les autoritats per prote
gir les víctimes d'aquella barbàrie religiosa desfermada i contagiada. En prin
cipi, la gent d'ordre i els de cultura superior desaprovaven aquells 
procediments brutals. Mestrê Vicent Ferrer dirà, anys més tard, que «los 
christians no deuen matar los juheus ab coltell, mas ab paraules, e per ço 
lo avalot que fon -contra los juheus fo fet contra Déu, que no.s devie fer, 
mas per si matexes deuen venir al babtisme; ( ... ) que aquell avalot que.s 
féu, ara d'aquests anys, dels juheus, molt desplagué a Déu» 76.

On el poder dels oficials reials era més fórt o més efectiu, les masses 
foren desmobilitzades i les jueries restaren indemnes: a Saragossa, on resi
dia la cort reial des del novembre anterior, i gairebé a tot el regne d'Aragó. 
També a les localitats de senyoriu: els jueus d'Alcanyís, Balaguer, Falset i 
Castelló, foren protegits eficaçment, aquell estiu, pel comanador i pels comtes 
d'Urgell, Prades i Empúries, respectivament. A les ciutats més obertes, la 
fúria popular es desbordà i superà l'organització defensiva que els oficials 
reials jutjaven suficient. Les autoritats compliren arreu amb el seu deure 
de defensar els jueus; però després que el procés ja s'havia iniciat, es troba
ren impotents per contenir la voluntat general decidida de continuar supri
mint les jueries i continuar suprimint els jueus pel baptisme o mort. 

La gravetat del que s'estava realitzant a Andalusia i a Castella, a partir 
del 4 de juny, i anava congriant-se, per imitació, als dominis de Joan I, fou 
sentida molt aviat a la cort reial, que actuà l'únic mitjà que tenia a mà: 
enviar cartes i manaments de defensa dels jueus. 

El 27 de juny, vint-i-tres dies després de l'avalot de Sevilla (i dotze abans 
de produir-se el de València), s'expediren des de Saragossa manaments als 
governadors i als batlles generals de cadascun dels regnes, i als oficials reials 
de les principals ciutats amb jueus -concretament València, Xàtiva, Mal
lorca, Tortosa, Lleida, Cervera, Barcelona, Girona i Perpinyà-, i cartes 
als regidors municipals de totes aquestes poblacions, en termes clars i pe
remptoris perquè protegissin els jueus. Aquestes cartes començaven dient: 
«Prohòmens. Entès havem per relació de persones dignes de fe que alguns 
desafrenats, no tements Déu ne la correcció de nostra senyoria, se atreve
xen e de fet assajen injuriar e maltractar de paraula e de fet l'aljama dels 
juheus d'aquexa ciutat e los singulars d'aquella, e tant com en ells és fan 
concitacions e procuren scàndols contra la dita aljama e singulars d'aquella; 

76. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 8, Madrid 1903, pàg. 125.
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la qual cosa, si axí és, havem per molt greu e creem vosaltres no ésser d'açò 
informats, com nos tingam per dit que y provehiríets degudament segons 
que de semblants regidors que vosaltres sots se pertany». El Rei els mana
va, «expresament, que la dita aljama e singulars d'aquella, los quals a vo
saltres e al consell d'aquexa ciutat specialment recomanam, guardets e 
deffenats de totes injúries e oppressions, castigant de paraula, e si necessari 
és, faent castigar de fet tots aquells que sabrets per lur audàcia o foll gosa
ment la dita aljama o singulars de aquella injuriar e contra aquells fer con
citacions o procurar scàndols en alguna manera». I afegia: «Certificant-vos 
que nós havem manat a la dita aljama e regidors d'aquella que tota vegada 
que necessari sia recarreguen a vosaltres e us informen de lurs greuges o 
duptes d'aquells e encara dels remeys a ells expedients e profitoses» 77. 

L'incís final de confiar als jueus locals la deliberació dels millors mit
jans de protegir-los fa pensar que al darrera de la iniciativa de l'expedició 
de les cartes hi havia rabí Hasday Cresques, aconsellador de la cort reial 
en els afers dels jueus ( segons expressió exacta del prof. David Romana), 
que en aquell moment era rabí de Saragossa. Els jueus sabien el que millor 
convenia per a la seva salvaguarda, semblava; des d'ara, però, allò que el 
Rei ja manava als prohoms de les seves ciutats era que reprimissin els in
tents de provocar «escàndols» i castiguessin la comissió de qualsevol acte 
sinistre. 

La millor cosa que es podia fer en aquells moments era aturar la propa
gació de les notícies. Els avalots es contagiaven. Ho deia així mateix un do
cument reial del febrer de 1392, quan avisava els jurats de Girona que «alguns 
ab folla audàcia dien e reporten en aquexa ciutat alguns novells, ço és, que 
les aljamas nostres d'Aragó són destruïdes, la qual cosa és principi que aquex 
poble se moga altra vegada contra los juheus qui romases hic són» 78

• Era 
impossible aturar la propagació de notícies, certes o falses. De b"oca en boca 
i públicament s'anava difundint que els jueus de Castella es batejaven i els 
avalots s'hi efectuaven impunement. Fins i tot corria la veu que els Reis 
estaven d'acord amb la supressió de les aljames. I Déu ho aprovava expres
sament amb els prodigis sobrenaturals que s'hi manifestaven: es feia el mi
racle de la conversió general dels jueus. Els robatoris i el pillatge, és clar, 
servien també d'al.licient per a alguns, quan l'avalot es produïa. 

L'endemà, 28 de juny, la Reina feia expedir cartes singulars als oficials 
reials de les localitats on ella posseïa aljames de jueus -que eren València, 
Barcelona, Girona, Jaca, Taüst, Daroca i Terol-, manant-los que «per ces
sar escàndels que se'n parien seguir, tengats aquelles mellors e pus sàvies 
maneres que porets que la dita aljama e sos singulars sien preservats del 
inich propòsit e vexacions dessús dites»; cosa que tothom, vist el que suc
ceïa a Castella, sabia molt bé què volia dir: «escàndols», en aquest context, 
significava baptismes forçats. Igualment, com la carta del Rei, la carta de la 
Reina acabava assenyalant que «los secretaris de la dita aljama vos infor-

77. Reg. 1878, fol. 49r-50r i 50r-v, en data Saragossa 27.6.1391.

78. Reg. 1879, fol. 156r, en data Barcelona 17.2.1392.
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maran clarament d'aquest fet e de les provisions que seran necessàries a 
llur tuïció e occurriment de escàndels esdevenidors» 79• 

Cal suposar que els jueus de Girona, com els altres jueus dels dominis 
de Joan I, estigueren aquells dies en relació epistolar continuada amb rabí 
Hasday Cresques, que vetllava per tots des de Saragossa. Devia ser ell ma
teix, també, qui feia expedir, el dia 10 de juliol ( abans de tenir coneixement 
del desastre de València), una carta del Rei al bisbe de Girona, Berenguer 
d'Anglesola, en termes similars als que hem llegit a la carta als prohoms, 
que acabava dient: «E sobre açò nós havem manat a la dita aljama e singu
lars de aquella que tota vegada que necessari sia, axí com tro ací han fet, 
hajen recors a vós e us informen de sos greuges e dubtes de aquells e encara 
dels remeys a ells expedients e profitoses» 80. 

Qui devia haver informat de la conveniència de tal carta del Rei al bis
be per acabar-lo d'inclinar a excomunicar els avalotadors sacrílegs, eren els 
mateixos jueus de Girona. No estaven ociosos, doncs, i els més previsors 
ja planejaven com posar-se a recer si els avalots arribaven a produir-se a 
la ciutat; i algun derrotista, també, no es devia estar de predicar la conve
niència d'acceptar el baptisme espontàniament, com tants i tants havien fet 
i continuaven fent, i evitar l'aniquilació a què es veien abocats. L'eferves
cència religiosa també s'encomanà als jueus, i no foren pocs els qui es con
venceren que Déu els indicava que el camí de la salvació col.lectiva passava 
per l'acceptació del baptisme. Els capellans i frares, és clar, no havien ces
sat mai de predicar-ho des de les trones. El gran rabí de Burgos, Salomó 
ha-Leví, havia copsat els signes dels temps, i l'any anterior ja s'havia con
vertit en Don Pablo de Santa María. 

Tan bon punt arribà a Saragossa la notícia del desastre de València, el 
dia 12 de juliol, s'expedí un altre lot de cartes com aquell primer del 27 
de juny. El Rei hi explicava als seus oficials, en línies generals, el que en 
sabia per carta del seu germà, l'infant Martí, desmentint, implícitament, 
els falsos rumors de la seva aquiescència en els baptismes forçats de jueus. 
Insistia que s'havia de fer «punició e correcció del dit fet per tal manera 
que als malignants e colpables sia pena e càstich, e als altres eximpli», i aca
bava ordenant novament a les autoritats que reprimissin qualsevol intent 
de repetir «aquí semblants coses», com es temia i es preveia, donat l'am
bient general 81• 

La carta del Rei, datada a Saragossa el 12 de juliol, fou rebuda a Giro
na el dia 20, i els jurats n'enviaren còpies als regidors de Besalú, Figueres 
i Torroella de Montgrí, afegint-hi el prec que vetllessin per la salvaguarda 
dels jueus que hi residien 82.

79. Reg. 2039, fol. 79v-80r, en data Saragossa 28.6.1391.

80. Reg. 1878, fol. 60v-61r, en data Saragossa 10.7.1391.

81. Reg. 1878, fol. 67v-68r, en data Saragossa 12.7.1391, citada per Chia, op. cit., pàg. 171,
a partir d'una còpia conservada a l'Arxiu Municipal de Girona.

82. Chia, _op. cit., pàg. 172, que equivoca el nom del mes.

118 



ELS AWILOTS DEL 1391 A GIRONA 

¿Què es podia fer, per protegir la integritat de les persones i dels béns 
dels jueus, si anava creixent el desig general de fer-los batejar i suprimir
-los, i els avalots anaven esclatant impunement? Les notícies dels avalots 
de Mallorca (2 d'agost) i de Barcelona (5 d'agost) resolgueren, si n'hi ha
via, les vacil.lacions dels pobles de Girona. 

El diumenge 6 d'agost els jurats de la ciutat rebien carta dels consellers 
de Barcelona, feta el vespre anterior, contant com el poble menut i els pa
gesos vinguts de la rodalia havien destruït els calls de la ciutat. Hi mostra
ven el seu desacord, ho consideraven una mala obra, provocada pel diable, 
«instigador e factura de tot mal», i confessaven la seva impotència per im
pedir-ho 83

. 

Les notícies arribades els dies següents immediats foren encara més vi
ves i incitants: el poble menut de Barcelona s'havia ensenyorit de la Casa 
de la Ciutat, cap autoritat no gosava aparèixer en públic, i els impostos ha
vien estat abolits. La nit del 8 d'agost a Barcelona ja no quedaven jueus: 
la majoria s'havia batejat voluntàriament, i els repatanis jeien pels carrers, 
assassinats. Fou la consigna més eficaç del que s'havia de fer a Girona, ara. 

La documentació no revela indicis que partissin consignes d'actuació, 
a Girona, des de cap grup social qualificat ni concret. En realitat, no calia 
gens. No era gens necessari que fossin enviats missatges a Sant Gregori, 
Canet d'Adri, Medinyà, Bordils, Montagut o Fornells, promovent la mar
xa cap a Girona per batejar els jueus i destruir el call. N'hi havia prou que 
a Bordils, posem per cas, algú fes córrer la notícia que «els de Celrà ja hi 
van». Tots hi anaren. Prengueren les armes que tenien i s'hi acompanyaren 
mútuament, en una gran multitud. Tothom volia ser present a la «festa» 
de la supressió de l'existència dels jueus i del call. Els més crèduls pensa
ven, fins i tot, que s'hi guanyava indulgència plenària. Mesos més tard el 
Rei dirà que els avalotadors portaren a terme les malvestats «com a cosa 
deguda e manada», com si complissin un deure. 

El dia 9 d'agost els tres jurats presents a la ciutat, Eimeric de la Via, 
Francesc de Segurioles i Joan Madir, ordenaren tapiar un carreró del call, 
un carreró per on devia semblar que era més fàcil l'accés als domicilis dels 
jueus, o al domicili d'alguns determinats jueus, o bé més difícil la defensa 
del lloc 84. I des d'uns dies abans, o aquell dia mateix, es dictaren pregons 
i bans penals prohibint fer mal i dany als jueus, i es posaren penons reials 
als portals del call i en altres llocs en signe de la salvaguarda i comanda 
especial en què estaven els jueus. 

L'actitud que prengueren els jueus de Girona no fou la de defensar-se 
activament, amb armes, sinó la de fugir i refugiar-se. Els jueus de Besalú 
consta que es refugiaren tots al castell de Sales. Els de F igueres sembla que 
intentaren recollir-se a Peralada, sota la protecció del vescomte de Roca-

83. Chia, op. cit., pàg. 173.

84. Chia. op. cit., pàg. 172, insinua que els jurats pretenien acorralar els jueus. No eren aques
tes, les intencions dels jurats. Aparedar portals del call era un bona mesura, que el mateix
Chia hauria pogut deduir llegint amb atenci6 la carta de la Reina publicada per Girbal,
op. cit., pàg. 28-29.
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bertí, o a Girona mateix. Els de la Bisbal sembla que es refugiaren a Pera
tallada, domini de Gelabert de Cruïlles, aleshores governador del Rosselló. 
Els jueus més rics de Girona, aquells que tenien negocis comuns amb l'oli
garquia rendista, planejaren refugiar-se als palaus dels ciutadans. Els qui 
tenien parents a Castelló, s'hi traslladaren, confiant en la protecció que els 
dispensaria -i efectivament els dispensà- el comte d'Empúries. Tots de
junaren col.lectivament, impetrant la misericòrdia divina, i els secretaris 
pagaren «salaris extraordinaris» al batlle i als seus saigs perquè guardessin 
el call. 

El dia 10 d'agost, dijous, festivitat de sant Llorenç, «fuit facta persecu
cio judeorum in civitate Gerunde», com diu un cronicó 85

• 

Una multitud d'homes vinguts de fora, repel.lits dèbilment -potser so
lament intentats repel.lir- pels jurats i els oficials reials, a la tarda, «entre 
hora de despertada e vespres», calà foc al portal superior del call, i irruïren, 
esbotzant les portes que cedien a la violència, en les cases dels jueus. 

«Arremetiendo sin compasión alguna contra los infelices hebreos, los de
gollaron barbaramente, robando y saqueando las casas de aquellos desven
turados, a cuyas voces de perdón sólo contestarían las horribles blasfemias 
y sarcasmos de sus verdugos», deia Girbal. «Tea y puñal en mano, robaron 
y anegaron en sangre las casas de los atribulados israelitas, sin respeto ni 
compasión a sexos ni edades», escrivia Chia. No sembla que siguin gens 
exactes, aquestes descripcions, tan vives però purament imaginades, i no 
les podem abonar. 

Aquell vespre, quan els jurats escriuran al Rei, a la Reina i als consel
lers de Barcelona per tenir-los al corrent dels esdeveniments, expressaran 
el seu desacord amb els fets, protestaran que han intentat evitar-los, i en 
faran un balanç dient simplement que el call ha estat «esvasit e robat, e morts 
alcuns dels dits juheus» 86

. Els jurats de Girona deixaran sobreenteses mol
tes coses que els destinataris de les cartes deduïen immediatament, coses 
que no es corresponen pas amb les escenes sagnants que imaginaren Chia 
i Girbal. Els jurats mencionen les accions reprovables que aquell dia s'ha
vien esdevingut a Girona -la resistència a la seva autoritat, l'incendi del 
portal, el «gran avalot», els robatoris i la mort violenta d'alguns jueus-, 
i donen per sobreentesa la principal, la que es venia realitzant arreu des 
del 4 de juny, que no gosaven qualificar com a reprovable: la persecució 
dels rabins i la conducció forçada de jueus a les esglésies per batejar-los. 

Les escenes que descriuen Girbal i Chia, presentades com a generals, 
no són exactes, certament. Aquell dia, en aquell moment, molts jueus, i 
en concret els principals de l'aljama, estaven refugiats als palaus dels ciuta
dans, i les turbes no hi accediren, o almenys no ens consta. D'altres eren 
a Castelló i a Peralada 87• Les joies i objectes de plata havien estat posats
en segur, si no és que ja hi estaven sempre, i al call no hi havia tresors fabu-

85. Jaime Villanueva, Viage literario, vol. 12, Madrid 1850, pàg. 383.

86. La carta als consellers de Barcelona fou publicada per Chia, op. cit., pàg. 174-175.

87. El refugi de jueus de Girona a Castelló consta per les cartes reials publicades per Baer,
Die juden, cit., núm. 435, i per Madurell, op. cit., pàg. 46.
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losos per robar, sinó les coses d'ús 88
. Les guardes havien protegit eficaç

ment alguns indrets del call. Moltes portes no cediren a la violència i els 
jueus que hi estaven dins restaren il.lesos. Els jueus morts, com diuen els 
jurats, foren «alcuns», no pas tots, i menys en forma indiscriminada. Els 
jueus morts foren aquells pocs que, atrapats pels avalotadors, es resistiren 
a ésser arrossegats a les esglésies per rebre les aigües baptismals, i altres, 
dones i criatures sobretot, morts pels mateixos jueus per impedir que fossin 
obligats a practicar la idolatria. En total, quaranta jueus morts, entre grans 
i petits, segons informaren els jurats en altres cartes al Rei i a la Reina, 
el dia 13, i «alcuns» fets cristians 89

• 

Els atacants del call no pretenien directament robar, incendiar i assassi
nar jueus de totes les edats, com diu Chia, sinó forçar els jueus a prendre 
el baptisme, que és una altra cosa (pitjor, si es vol, però diferent), i supri
mir l'existència del call com entitat física urbana. 

Mesos més tard, un convers de nom Pere Oldomar, que abans, quan 
era jueu de Girona, es deia Enoch Bonjuha Saporta, sol.licità a la cancelle
ria reial que obligués el draper Berenguer des Coll a restituir un fill seu 
menor d'edat, que al temps dels avalots ell prengué violentament dels bra
ços de la seva mare i el féu batejar («violenter a manibus matris sue rapuit 
eumque babtizari fecit» ). El nen ara es deia Gabriel des Coll 90• Un altre
convers, Ferrer de Montcada, que abans es deia Cresques Benvenist ( era 
de Barcelona però es batejà a Tarrega), sol.licità igualment que li fos con
fiat un altre nen petit, batejat al temps dels avalots amb el nom de Llorenç, 
fill d'Hasday Taroç, dipositat a l'Hospital Nou de Girona, i una nena, f

i
lla 

del difunt Ferrer Bonanasch, batejada amb el nom de Caterina, que estava 
en poder de Joan Ferragut, sabater 91

• 

En principi, raptar nens jueus per fer-los batejar, era delicte (pel que 
tenia de violència, no pel baptisme, naturalment). Tanmateix, el fenomen 
fou, aquell estiu, tan general, que solament s'hi veia una acció meritòria, 
i cap autoritat no jutjava que s'hagués de castigar. Sembla que algun bisbe, 
i en concret el de Girona, recomanà que no s'administressin baptismes en 
tals circumstàncies, però no ens consta que cap bisbe els prohibís expressa
ment als seus capellans, ni menys que excomuniqués els qui l'administra
ven sacrílegament als adults. 

Hi ha indicis suficients per assegurar que els baptismes de jueus, nens 
i adults, no solament fou previst, sinó fins i tot programat i organitzat. El 
dia 10, els baptisteris estigueren oberts, els capellans a punt per adminis-

88. Consta expressament que Ja muller d'Issach Rovén diposità els seus béns en poder de
particulars: Reg. 1850, fol. 96r, en data Vilafranca del Penedès 8.12.1391.

89. Chia, op. cit., pàg. 179.

90. Reg. 1851, fol. 186r-v, en data Barcelona 18.7.1392.

91. Reg. 1852, fol. 179r-v, en data Sant Cugat del Vallès 3.10.1392; Reg. 1857, fol. 20v-2lr, 
en data València 13.5.1393; Reg. 1863, fol. 32v-33r, en data Barcelona 18.11.1394; Reg. 1862,
fol. 179v, en data Barcelona 14.5.1395.
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trar el sagrament a qualsevol hora, i els escolans i sagristans preparats per 
repicar les campanes. Les costures de les profembres de la ciutat ja havien 
confeccionat les capides, i gent de totes condicions s'havien apuntat per fer 
de padrins als que esdevindrien nous cristians, comprometent-se joiosament 
a donar-los els noms, proporcionar-los vestits perquè poguessin deixar d'apa
rèixer públicament com a jueus, i obsequiar-los convenientment. D'alguns 
padrins de nens jueus ens consta, pel que hem vist, que se'ls quedaren a 
casa per alimentar-los i educar-los. 

No és just englobar aquesta gent, i els clergues que improvisaren una 
capella a sant Llorenç on hi havia la sinagoga, sota el dictat d'assassins. 
Si els avalots de 1391 es poden qualificar de «bloody saturnalia» o «holo
caust», com han fet alguns historiadors, cal afirmar que hi participaren ac
tivament cristians i jueus. Quan tindrem assumit l'ambient religiós que 
provocà i acompanyà els avalots de 1391, no ens serà difícil de comprendre 
que si després de tanta preparació i expectatives, un determinat jueu, men
tre era conduït a l'església, es negava a rebre el baptisme i blasfemava la 
religió cristiana, no es podia fer altra cosa que degollar encontinent aquell 
posseït d'esperit diabòlic que s'obstinava en la seva condemnació eterna. 
Quan es milita en la religió que és l'única veritable, s'està en un risc molt 
gran d'arribar a aquestes conseqüències fatals. La societat hispànica de la 
fi del segle XIV hi havia arribat. I també hi arribaren aquells jueus de Gi
rona que preferiren degollar les seves mullers i fills abans de saber-los inte
grats a la religió cristiana. Tan assassins eren els uns com els altres, imbuïts 
tots per un fanatisme similar. Si la intolerància mereix un premi, s'ha de 
concedir ex aequo a les tres religions monoteistes. 

El laïcisme o ateisme modern, i la moda d'interpretar els fenòmens so
cials únicament a partir de les dades econòmiques, acaben impedint la com
prensió dels fets històrics més clars 92• El cronicó anònim de Girona ho
encertava plenament quan deia que els fets del 10 d'agost constituïen una 
«persecucio judeorum», una persecució religiosa. 

Els avalots de 1391 no s'haurien d'arrenglerar amb els camps d'exter
mini del nazisme, ni interpretar-los a la llum de l'anti-semitisme modern. 
Els avalots de 1391 contra els jueus foren una persecució religiosa, fenomen 
social molt conegut a la història occidental, amb varietat de víctimes i de 
botxins, sovint intercanviables. 

Els avalots de Girona foren una persecució premeditada i qualificada, 
ben lluny d'un extermini indiscriminat, com se sol interpretar. Els jurats 
callaren la condició d'aquells «alcuns» que moriren el dia 10 d'agost, o la 
donaren per sobreentesa als seus destinataris. Rabí Hasday Cresques l'ex
pressà en la seva famosa carta en hebreu a la comunitat d'Avinyó, del dia 
19 d'octubre, en dir que els rabins de Girona· moriren santificant el Nom 

92. Philippe Wolf, The 1391 Pogrom in Spain. Social crisis or not?, «Past and Present» 50, febrer
1971, pàg. 4-18, fa unes interpretacions unilaterals i, en definitiva, equivocades, de les múl
tiples implicacions dels avalots de 1391. La tria del vocabulari no és mai innocent, i és ben
deliberadament que m'abstinc de fer servir el mot pogrom, modern i d'arrel eslava, per quali
ficar els avalots mediterranis de 1391. 
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de Déu («quidshu ha-Shem be-rabbim ha-rabbanim asher sham»). Els co
rifeus de l'avalot sabien molt bé el que pretenien, i encercaren, en primer 
lloc, els rabins, els dirigents religiosos de la comunitat, per obligar-los a pren
dre el baptisme, i els assassinaren per la seva oposició. Uns pocs es bateja
ren, segons testimoni de rabí Hasday Cresques («lo hemiru ki im muhatim»), 
però la majoria moriren màrtirs. 

Per desgràcia, els quaranta jueus morts el dia 10 d'agost de 1391 han 
restat en l'anonimat. En un dels annexos del present estudi, el lector troba
rà la llista dels jueus de Girona documentats com a tals després dels ava
lots; persones, per tant, que no es convertiren ni hi moriren. Podríem fer 
una llista similar d'una trentena de jueus prominents que desapareixen de 
la documentació o consten com a difunts després de l'estiu de 1391, però 
tals condicions no són suficients per incloure'ls en una llista de màrtirs. Qui 
millor la podia fer, era rabí Hasday Cresques, que tenia informació de pri
mera mà. Els jurats assabentaren el Rei, en una altra carta, que l'aljama 
es podria refer fàcilment perquè molts dels jueus morts no participaven «en 
tayes ne en questes» 93

• De l'únic que ens consta que estava exempt de 
questes i talles, precisament, no perquè fos pobre sinó perquè tenia «estudi 
públich de la Ley», era rabíjucef Bellshom de Blanes, que després de 1391 
desapareix de la documentació. 

En caure la nit, els homes es retiraren. L'endemà, dia 11, uns jueus in
nominats que fugien cap a Peralada o Castelló, en ésser endret de Borrassà 
foren presos pel donzell Guillem d'Hortal i els seus saquaços, i robats en 
tot el que portaven i en les bèsties que cavalcaven llurs infants 94.

A la ciutat, els jurats recuperaren fàcilment el control de la situació, i 
aquell mateix dia 11 es feren crides públiques per al retorn dels béns saque
jats al call. Els jurats es feren càrrec del dipòsit d'aquests béns robats als 
jueus, i la veu pública assegurava, mesos després, «calumniosament», que 
una bona part, estant sota el control dels jurats, desaparegué per segona 
vegada. L'altre endemà, dia 12, dos dels jueus més rics de l'aljama, Astruch 
Benet i J ucef Abraham, requeriren els jurats perquè els retornessin el que 
era seu i ja s'havia recupera t 95

. 

L'efervescència de l'ambient per acabar l'acció tot just començada, con
tinuava. A Girona quedaven encara molts jueus, gairebé tots, i estava deci
dit que havien de desaparèixer. Els ciutadans havien prestat refugi als jueus 
més conspicus. Els oficials reials havien intentat impedir, o havien impedit 
parcialment, l'acció de les turbes. La mà major havia actuat, una vegada 
més, contràriament als interessos populars. Els poderosos, ara., protegien 
els pèrfids jueus, i eren pitjors que heretges. 

Els jurats comprengueren que la seva posició esdevenia molt delicada. 
Complir el manament reial de continuar protegint els jueus, els exposava 

93. Chia, op. cit. pàg. 181.

94. Reg. 1852, fol. 55r, en data Barcelona 11.3.1392; Reg. 1949, fol. 120v-121r, en data Pe
dralbes 15.7.1392; fol. 121r, en data Pedralbes 22.7.1392.

95. Arxiu Municipal de Girona, Manual del Consell A 24, fol. 25r.

123 



JAUME RIERA l SANS 

a convertir-se en objecte directe de l'animadversió popular. L'oposició mu
nicipal en prenia motius per desacreditar-los als ulls del poble. Per una con
juntura ben particular, la mà major, detentora del poder, es trobava essent 
objecte d'unes ires suplementàries, en una matèria que no l'afectava direc
tament. 

Començaren a córrer nous rumors, creant una teranyina espessa de con
fusions i susceptibilitats crispades. Un dels rumors més insistents deia que 
els jueus havien donat 800 florins als jurats perquè subornessin els menes
trals, i els jurats se'ls havien quedat. Tres dels jurats -només tres, observem
-ho-, que eren Eimeric de la Via, Joan Madir i Guillem Bonet, decidiren 
llevar acta notarial del desmentiment públic d'aquell rumor de suborn -
no d'altres suborns-, i cridaren Astruch Benet i Salomó Saporta, dos dels 
secretaris d'aquell any, i Astruch Lobell Gracià iJucef Abraham, dos mem
bres prominents de l'aljama, els quals, en presència d'un notari i d'uns pocs 
testimonis, declararen «que ells no havien dade neguna subornació de di
ners a jurats ne a altres persones, sinó salaris moderats a les gardes qui.Is 
han gordat dins lo call» 96. 

Aquell mateix dia 12 els jurats convocaren consell general. Era massa 
perillós de prendre ara tot sols les decisions per la defensa dels jueus, com 
feien en els tràmits ordinaris, i volien compartir-ne la responsabilitat amb 
el consell general de les tres mans. Un dels jurats per la mà major, Eimeric 
de la Via, sotmeté a l'assemblea la deliberació de què es podia actuar da
vant els rumors creixents que pagesos i forans, en gran nombre, tenien la 
intenció i començaven ja a ajustar-se per entrar a la ciutat i destruir, dam
nificar i robar els béns dels jueus i també dels cristians («necnon et christia
norum»). Es tenia, doncs, la plena consciència que, com a Barcelona, el 
desordre social provocat, en principi, per la destrucció dels jueus, es con
vertia en subversió contra tots els enemics del poble: «cristians», en el con
text del discurs d'Eimeric de la Via, volia dir la mà major. 

Calia protegir els jueus i la ciutat, i complaure el Rei («reddere domino 
Regi bonum compotum»), coses certament difícils de realitzar totes alhora, 
en aquells moments. En sortí designada una comissió de dotze persones, 
quatre per cada mà, perquè juntament amb els cinc jurats arbitressin i dic
tessin les mesures oportunes. Pensant actuar una bona política, s'hi nome
naren membres destacats de l'oposició municipal: Pere Planell, sastre, Andreu 
Figuera, sabater, i Guillem Banyils, tintorer; però més tard hagueren de 
penedir-se'n 97

• 

L'endemà, tanmateix, els jurats escriviren novament al Rei explicant-li 
el destret en què es trobaven per les amenaces dels pagesos, i li pregaven 
que disposés mesures concretes de defens a dels jueus. Era una manera de 
fer veure que volien complir els manaments reials, i, de fet, descarregar-se 

96. Ibúkm, fol. 24v, extractat per Chia, op. cit., pàg. 176.

97. Ibúkm, fol. 26r, extractat per Chia, op. cit., pàg. 177-178. Vegeu-ne la llista de l'Annex
núm. II.
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de la responsabilitat 98
• Sense trigar gaire, abans del dia 18, els ciutadans 

es desempallegaren dels jueus que tenien repartits per les cases, i els jueus 
foren tots reclosos a la Torre Geronella, amb el pretext que allí serien ben 
defensats i guardats. N'era castlà el donzell Guillem-Ramon de Lloret, el 
qual s'avingué, mitjançant «salaris extraordinaris», és clar, a tenir-los-hi ben 
guardats i a proporcionar-los viandes. Així els camps conflictius quedaven 
ben desmarcats: qui volgués atacar els jueus, hauria de cercar-los a la Torre 
Geronella, fora de les muralles de la ciutat i ben apartats dels domicilis dels 
ciutadans. 

El dia 18 els jurats ho comunicaven al Rei i tornaven a sol.licitar-li, de
mostrant promptitud i obediència, mesures concretes perquè la vida dels 
jueus pogués tornar a la seva normalitat 99

• Les condicions vitals dels sis 
o vuit centenars de persones recloses en una vella fortificació, extramurs
de la ciutat, no cal gaire imaginació per entreveure si havien de ser penoses
i aflictives, i encara més anant acompanyades d'una imminent amenaça d'in
vasió per part dels pagesos.

Les amenaces dels pagesos continuaven. El mateix dia 18 els jurats es
crivien al comte d'Empúries perquè desmobilitzés la gent de la seva demar
cació que s'afegien als sediciosos que maquinaven contra els jueus i contra 
la ciutat de Girona 100.

El Rei, o el Consell Reial, va trigar una setmana a rebre la carta dels 
jurats del dia 10 en què li notificaven l'avalot, i segurament d'altres cartes 
de familiars reials residents a Girona, que en contaven diversos detalls. Im
mediatament, el dia 17, el Rei cursà lletres closes als jurats i prohoms, al 
veguer i al batlle, al bisbe i a alguns ciutadans de Girona, de qui no ens 
consten els noms, insistint, com sempre, en el seu total desacord amb els 
baptismes forçats dels jueus. «No poch maravellats e indignats dels grans 
e irreparables damnatges, concitacions e avalots contra l'aljama dels juheus 
d'aquexa ciutat», començava dient. Novament els manava, en termes genè
rics, que guardessin bé els jueus que havien trobat refugi en cases de ciuta
dans ( que en aquell moment ja estaven reclosos a la Torre Geronella), «fins 
que nós siam aquí, on Déus migançant entenem ésser en breu per fer tal 
punició e tan dur e orrible càstich de aquells qui tals e tan detestables e 
enormes crims han comeses que.n serà memòria, axí com deu; ne los dits 
juheus sien costrets ne forçats de batejar-se, si donchs lur propri voler no 
era, com degun per força entenem que puxa ésser bon christià» 101

. 

Són paraules dictades, entenem, pel bon seny de rabí Hasday Cresques, 
que vetllava precisament per això, perquè els jueus no fossin fets cristians 
per força. Fou ell, segurament, qui feia escriure l'endemà, dia 18, un bon 
lot de cartes de la Reina. Vuit lletres closes, sense nom de destinatari -els 

98. Chia, op. cit., pàg. 178-179.

99. Chia, op. cit., pàg. 181.

100. Chia, op. cit., pàg. 184-185.

101. Reg. 1878, fol. 120v-121r, en data Saragossa 17.8.1391.
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secretaris de Girona ja els hi posarien-, on la Reina els agraïa que hagues
sin defensat i acollit alguns jueus a casa seva, i els pregava «que sien conser
vats» 102. Dues lletres closes al veguer i al batlle, en què expressava també 
indignació per l' «insult, robament, toltes e forces» comesos contra l'aljama; 
els manava que obrissin processos «contra tots e sengles qui tan greument 
han delinquit destruint nostres rendes e drets e lo patrimoni reial», i impe
dissin «l'inic propòsit d'aquells qui menassen los juheus qui són romasos 
en la dita ciutat, per scomocions de gens e maneres desordenades, de forçar
-los de fer christians e damnificar aquells, no permetén algú batiar per for
ça» 103• I una carta personal al bisbe, en què, després de demostrar-li el 
disgust pel que havia ocorregut, afegia: «E per tant car alguns volents co
brir lur malvat propòsit diguen e s'esforcen de forçar alguns juheus que.s 
facen christians o que muyren, com babtisme se deje donar al demanant 
voluntàriament e no forçada», li pregava que «induiscats e tolgats lo inich 
propòsit de aquells qui volen dampnificar los juheus d'aquexa ciutat, e que 
hajats aquells recomanats. E d'açò nos farets plaher molt gran, lo qual hau
rem tots temps a memòria» 104. 

Una carta dels jurats, no sabem quina, fou contestada pel Rei el dia 
23: «Reebuda vostra letra e vistes les coses contengudes en aquella, havem 
haüt gran plaer, certificants-vos que nós, Déus volent, partirem en breu d'ací 
per anar a aquexa ciutat e posar en tal stament que la cosa pública ne ree
brà, migençant l'ajuda de Déu, bo e degut increment» 105• 

Als seus oficials, el Rei era una mica més explícit: «Vostra letra havem 
reebuda, per la qual nos notificats com alsguns en gran nombre encara ma
nacen als juheus qui romasos són e a lurs béns, hoc encara a vosaltres, no 
contents de ço que han fet». Els ordenava que continuessin arbitrant bones 
provisions en la defensa dels jueus, «majorment com hajam entès per al
guns, aprés recepció de vostres letres, que.Is havets mesos en la Torre de 
Geronella, en la qual a present poden estar segurs, com en guardar aquexa 
ciutat e vosaltres matexos tro nós hi siam o hi hajam provehit en altra ma
nera; emperò fets que.Is dits juheus hajen recapte de tot ço que hauran ne
cessari a lur provisió, ab lurs diners. E scrivits-nos sovén, si res s' i innovave 
entre tant, per tal que y puxam proveyr segons que.s pertanyerà» 1º6. 

Aquell mateix dia 23, la Reina escrivia també als jurats, i al veguer i 
al sots-veguer, expressant la seva satisfacció per llur bona conducta: «Ente
sa la letra que havets tramesa al senyor Rey, certifficam-vos que havem plaer 

102. Reg. 2029, fol. 178r, en data Saragossa 18.8.1391.

103. Reg. 2029, fol. 177v-178r, en data Saragossa 18.8.1391.

104. Reg. 2029, fol. 178v, en data Saragossa 18.8.1391.

105. Reg. 1961, fol. 82r, en data Saragossa 23.8.1391, publicada per Daniel Girona i Llagos
tera, Itinerari del rei en Joan I, «Estudis Universitaris Catalans» 14, Barcelona 1929, pàg. 134.

106. Reg. 1961, fol. 81r-v, en data Saragossa 23.8.1391, publicada per Baer, Die Juden cit.,
núm 428, i per Girona, Itinerari cit.
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con havem sabut ço que en aquella se conté, e semblantment com havem 
sabut que los juheus havets mesos en la Torre Geronella», i els incitava a 
continuar la seva bona diligència «en manera que.l senyor Rey, qui de vo
saltres se té per content, puxa més avant loar vosaltres de vertaders, leyals 
e bons vassalls, conservadors de son patrimoni, regalies e coff res, e nós per 
les dites raons puxam fermament supplicar lo dit senyor en fer-vos gràcies 
e favors» 107• 

L'endemà, dia 24, el Rei escrivia personalment a Pere Moles, advocat 
fiscal de la seva cort, i a Bartomeu Avellaneda, antic secretari del rei Pere, 
anunciant-los que el dia 28 partiria de Saragossa per anar a Lleida, a Bar
celona, i després a Girona, «per castigar e corregir aquestes males obres qui.s 
són seguides, en tal manera que serà pena a aquells qui han delinquit, e 
terror e eximpli als altres» 108• 

Anunciar càstigs rigorosos immediats era l'única cosa positiva que la 
cort reial feia i podia fer en aquells dies, atès que les autoritats ja complien 
regularment el seu deure. Fins que no es comencessin a executar els càs
tigs, però, ( cosa que no s'esdevindria fins a mitjan octubre), la gent no es
carmentaria. Les autoritats de Girona poc s'atrevien a castigar culpables, 
sabent el que havia succeït a Barcelona quan els d'allà ho intentaren, i havent
-hi l'Església pel mig. El dia 25 d'agost els jurats escrivien al Rei alegrant-
-se de l'anunci que els havia fet d'una propera anada seva a Girona. Els
treia un gran pes del damunt 109

. Amb tot, els jueus de Girona continua
ven amenaçats.

El 27 d'agost, diumenge, dos dies abans de començar l'any 5152 de la 
creació del món, segons el calendari hebreu, un dels rabins de Girona, Ro
vén N acim, prengué la ploma per consignar, al foli de guarda d'un Penta
teuc copiat pel seu par�, un plany entremesclat de dades cronístiques i 
sentiments objectivats. Es un breu paràgraf, preàmbul retòric de la dona
ció que feia d'aquell llibre a la comunitat, però d'un interès molt gran per 
a nosaltres com a document únic d'una víctima qualificada i il.lustrada dels 
avalots de Girona que, precisament, aleshores desapareix de la docu
mentació 110• 

Colpit per la catàstrofe del judaisme hispànic, el rabí data els avalots 
pels anys de la destrucció del Temple. Expressa que són unes 60 les locali
tats que han sofert la depredació i els baptismes forçats. No parla del nom
bre de màrtirs, ni al.ludeix als de Girona, i posa en 140.000 els qui han 

107. Reg. 2029, fol. 179r, en data Saragossa 23.8.1391.

108. Reg. 1961, fol. 84v, en data Saragossa 24.8.1391, publicada per Baer, Düjutkn cit., núm.
430, i per Daniel Girona y Llagostera, Disposi.cions <k Joan I sobre'ls ava!IJts <kls calls, «Boletín
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» 12, 1929, pàg. 117-118, i per ell mateix
a l'Itinerari ei tat, suh data.

109. Chia, op. cit., pàg. 182.

110. Vegeu-ne la traducció íntegra a l'Annex núm. III. El text hebreu fou publicat per Abra
ham Hershman, R.ah lshaq Perfet (en hebreu), Jerusalem 5716 (-1956), pàg. 124-125. He cre
gut necessari corregir els topònims «Granada» i «Aragó» que ell posa, fruit, segurament,
d'una mala lectura de qui li facilità la còpia.
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canviat de religió, xifra que no devia considerar real sinó ponderativa. Col.lo
ca l'inici de la decadència de què es fa testimoni, en la guerra civil de Cas
tella (1363-1369), i atribueix els avalots als clergues i als populars. Dóna gràcies 
a Déu perquè els jurats, els patricis i els oficials reials de la ciutat els han 
protegit, i consigna que les gestions del Rei i de Hasday Cresques han estat 
eficaces. Dels béns materials diu que només els queden els cossos, i que ha 
pogut salvar la seva biblioteca. Acaba demanant a Déu que l'any que en
trarà sigui any de salvació. No endevinava gens, el pobre rabí, que el nou 
any encara havia de contemplar desgràcies més greus en la seva comunitat 
de Girona: les conversions forçades del 10 d'agost es continuaren en con
versions espontànies. 

La conflictivitat social de Girona s'havia transformat en una hidra de 
cent caps que calia dominar i reduir tots alhora. La comissió dels dotze no
menada pel consell general decidí enviar a Saragossa un dels seus mem
bres, Ramon de la Via, llicenciat en lleis, de la mà major, perquè arrangés 
la situació des de les altes esferes de l'administració pública i procurés el 
retorn a la desitjada normalitat. El resultat d'aquesta missatgeria consistí 
en un plec voluminós de cartes reials expedides entre el 2 i el 5 de setembre. 

En primer lloc, set cartes closes del Rei eren enviades a disset prohoms de 
Girona, tots de la mà major, agraint-los «les bones obres que fetes havets als 
juheus de la dita aljama qui.s són restaurats», assegurant-los que «al present 
no podets fer cosa de què tant puxats supplir a nostre voler com és de mantenir 
e deffendre los dits juheus, majorment com sien regalies e tresor nostre e cons
tituhits sots nostra special guarda e protecció» m. Convenia que quedés clar, 
i així constava públicament, que els ciutadans no havien actuat com a heretges 
ni tenien cap vel.leïtat de simpatia envers els obstinats jueus, sinó que havien 
estat servidors lleials dels interessos de la monarquia. 

Un altre lot de vuit cartes closes del Rei eren adreçades als majorals de tots 
els oficis menestrals de Girona: argenters i ferrers, fusters i picapedres, sastres 
i pellers, teixidors, sabaters i assaonadors, paraires, albadiners i bossers, i apo
tecaris i barbers. Convenia molt involucrar els menestrals en la responsabilitat 
de defensar els jueus, no perquè els jueus ho meresquessin, naturalment, sinó 
per fidelitat a la monarquia. «Com nós hajam molt a cor que.is juheus de la 
aljama d'aquexa ciutat sien guardats e deffeses diligentment e bé -els deia el 
Rei-, vos pregam, deym e manam espressament e de certa sciència, sots la 
fe e naturaleza a què.ns sots tenguts, que induischats e sol.licitets tots aquells 
de vostre offici que us serà vijares, que ensemps ab vosaltres entenen e vetlen 
ab sobirana cura e diligència en la bona guarda, tuïció e deffensió dels dits ju
heus e de cascun de aquells» 112.

El castlà de la Torre Geronella era el destinatari d'una altra lletra closa. 
Recalcant-li la voluntat reial decidida de mantenir els jueus en la seva integri
tat, la carta començava amb aquells termes durs que ja coneixem: «Indignats 

111. Reg. 1878, fol. 151v-152r, en data Saragossa 2.9.1391, publicada fragmentàriament per Giro
na, Itinerari cit. Vegeu els noms d'aquests ciutadans benemèrits a l'Annex núm. li.

112. Reg. 1878, fol. 152r-v, en data Saragossa 2.9.1391.
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no poch dels grans avolots e concitacions, ab gran audàcia e atreviment e menys
preu no poch de nostra senyoria, contra l'aljama dels juheus d'aquexa ciutat...» 

Després el Rei li agraïa, «tant que més no podem», la seva bona obra d'acollir
-los i defensar-los, «axí com aquell qui no solament ne sots digne de laor, ans 
encara de nostra gràcia e mercè»; li recordava que procurés que els jueus, amb 
llurs diners, fossin abastits «de viandes e de totes altres coses necessàries», i l'au
toritzava a emprar les armes oportunes per resistir «contra tots aquells qui los 
dits juheus volran esvahir, injuriar o maltractar en alguna manera, fins que nós 
siam aquí, on Déus volent entenem ésser en breu per anar en aquexes partides 
per fer tals execucions e punicions d'aquells qui semblants coses han assajades 
que.n serà memòria empertostemps» 113. 

Pel que fa a la defensa concreta dels jueus, que era el punt conflictiu més 
delicat per a les autoritats municipals, Ramon de la Via demanà una lletra oberta 
del Rei, i una altra de la Reina, a tots els oficials reials, i una altra del Rei 
als jurats i prohoms, amb manaments expressos de «bé guardar, restaurar, man
tenir e deffendre los dits juheus de totes injúries, offenses, violències e damp
natges que contra ells en qualsevol manera se poguessen seguir, castigant e punint 
asprament tots aquells, en persones e béns, los quals los dits juheus assajaran 
de maltractar, injuriar e offendre, e contra aquells concitacions e scàndels pro
curaran en alguna manera»; «e noresmenys fets proveir de viandes e altres co
ses als dits juheus necessàries, dels béns !urs que vosaltres tenits e d'altres que 
trobarets als dits juheus pertànyer; e axí mateix, ab aquelles sàvies maneres que 
porets, fets per manera que totes aquelles robes, diners, argent e altres béns 
preses o robats als dits juheus, ço és, a aquells de qui seran, sien tomats e resti
tuïts, e tomar e restituir façats, prenents-ho totstemps ab inventari e faents-hi 
aquelles interrogacions que la qualitat del fet requer. Més avant, si requests ne 
serets, !us façats pagar los deutes que deguts lus sien, segons trobarets de justí
cia ésser faedor; e si a vosaltres serà vist expedient e.n serets instats per los se
cretaris de la dita aljama, fets los dits juheus tomar dins lo call, a !urs pròpries 
habitacions». En aquestes operacions, el Rei els adjuntava com a assessor Pere 
Cantó, savi en dret, advocat fiscal reial a Girona 114.

Pere Sabater, procurador fiscal, era el destinatari d'una altra lletra closa del 
Rei perquè instés l'inventari dels béns recuperats dels robatoris, i la seva devo
lució als jueus 115• Totes eren provisions directament encaminades a un retorn
a la normalitat, provisions que els jurats i oficials reials no necessitaven gens, 
des del punt de vista personal, sinó que servien només per recolzar, davant de 
tothom, la seva actuació com a mandataris reials. A Girona, però, eren molts, 
a dins i a fora, els que no volien tomar a la normalitat d'abans. La mala maror 
no cessava, i si la documentació municipal no hagués estat mutilada, sabríem 
bastantes coses de la conspiració que s'anava tramant contra la mà major, con-

113. Reg. 1878, fol. 154v-155r, en data Saragossa 2.9.1391.

114. Reg. 1878, fol. 154r-v, en data Saragossa 2.9.1391; Reg. 2029, fol. 180r, en data Saragossa
4.9.1391; Reg. 1878, fol. 153r, en data Saragossa 2.9.1391. Una altra carta del Rei als jurats i
als seus oficials, al Reg. 1961, fol. 91v, en data 5.9.1391.

115. Reg. 1878, fol. 155r, en data Saragossa 2.9.1391.
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tra l'estament eclesiàstic privilegiat i contra els jueus, durant aquella primera 
quinzena de setembre. 

El noble Gelabert de Cruilles, senyor de Peratallada ( a 6 km de la Bisbal 
i a 33 de Girona), sentí la necessitat de presentar-se personalment per protegir 
els jueus que hi havien trobat refugi. Exercia aleshores l'ofici de la governació 
del Rosselló, i creient poder deixar en bon recapte els jueus de Perpinyà, ins
tal.lats al poderós castell de la vila, sol.licità llicència al Rei per anar-se'n a Pe
ratallada. El dia 20, en carta personal, el Rei li autoritzà que anés «en vostra 
terra per provehir que los juheus de la aljama de Gerona, e altres qui hi són 
venguts nuvellament, vos sien salvats, segons fets saber; mas tomats prestament 
aquí (a Perpinyà), per millor guarda e conservació dels juheus de la dita gover
nació» 116• 

El temporal contra els jueus i contra els estaments privilegiats de Girona 
amenaçava des dels pobles del comtat d'Empúries. Avisat per carta dels jueus, 
rabí Hasday Cresques, el dia 13, feia escriure dues cartes de la Reina. Una 
al comte d'Empúries expressant-li el «gran plaher» que li havia proporcionat 
amb l' «sforç que havets fet en sostenir los juheus de Geronà e altres, e entenem 
que havets fet ço qui de vós se pertany e fer devíets»; pregant-li, «tan affectuo
sament com podem», que continués la defensa i conservació dels jueus, «casti
gan e punín tots aquells qui trobarets dins vostra juredicció haver fets o qui 
faran dapnatges als dits juheus» 117. I una altra carta al castlà de la Torre Ge
ronella agraint-li «molt» la seva diligència i guarda dels jueus, i avisant-lo que 
«per manament, enginy o tractament d'algun no lexets anar los dits juheus ne.Is 
tragats del dit castell de Geronella, si donchs no era ab lur voler e que stigues
sen en la ciutat segurament» 118• Algú intentava, doncs, que el castlà consentís 
a treure els jueus, de bon grat o per sorpresa, cosa que en aquell moment sig
nificava aniquilar l'aljama, però representava igualment, de retop, suprimir el 
focus principal que desencadenava el moviment subversiu general. 

Ja feia tres setmanes llargues que els desgraciats jueus estaven immobilit
zats en aquella inhòspita fortificació, sofrint angoixa mortal, privacions de tota 
mena, sense cap perspectiva positiva. La moral començà a decaure. El dia 12 
de setembre, Issach Saulis, amb la muller i tres fills, sortia voluntàriament de 
la Torre Geronella i acceptava el baptisme a la catedral. Un tal Clusella li feia 
de padrí i li donava el nom. La muller prengué el de Clara, i els fills els de 
Bernat, Berenguer i Joan. Eren miserables, i el vicari general concedí llicència 
a tota la família per acaptar almoina 119• 

A la ciutat, l'onada subversiva es feia progressivament amenaçadora. La 
mà menor, els menestrals, cada vegada més envalentonats, aspiraven a supri-

116. Reg. 1961, fol. 116r, repetida al foli 117v, en data Saragossa 20.9.1391, citada per Baer. Di.e
Juden cit., núm. 432.

117. Reg. 2050, fol. 56r, en data Saragossa 13.9.1391. Una carta similar del Rei, al Reg. 1961,
fol. 117r, en data Saragossa 25.9.1391, publicada per Baer, Di.e Juden, cit., núm. 435.

118. Reg. 2050, fol. 56r, en data Saragossa 13.9.1391.

119. Enrique Claudio Girbal, Onwersúmes de judíos en Gerona y su obispadn, «Revista de Gerona» 18,
1894, pàg. 33-37.
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mir «totes les imposicions de la ciutat e que.s faça talla per sou e liura», és a 
dir, talla proporcional a la riquesa personal dels habitants, de tots els habitants 
-inclosos els clergues, cal entendre l·luxta valorem cuiuslibet facultatum»)-,
i requeriren notarialment els jurats perquè convoquessin consell general per
decretar-ho.

El dia 18 els jurats escriviren al Rei expressant la seva impotència per con
tenir els sediciosos que volien acabar amb els jueus i per reduir els menestrals 
que exigien l'abolició dels impostos. Escriviren també als comtes d'Empúries 
i Osona i al vescomte de Rocabertí perquè desmobilitzessin la gent de les seves 
demarcacions 120• 

La carta al Rei devia trametre's amb correu cuitat, perquè ràpidament, el 
dia 21, la cort reaccionava amb cartes adreçades als caps d'oficis d'argenters, 
ferrers i fusters, sastres, picapedres i teixidors, i sabaters, paraires, albadiners 
i bossers, amonestant-los paternalment a desistir de llur propòsit de treure els 
impostos, assenyalant-los moltes còngrues raons per mantenir-los, i anunciant
-los que aviat, quan ell hi arribaria, procuraria satisfer llurs justes demandes. 
Els jurats i els oficials reials quedaven encarregats de presentar les cartes, però 
ja no hi foren a temps 121• 

Les cartes arribaren tard. El dia 19 la consigna ja estava donada: el dia 21, 
dijous, hi hauria la mobilització general dels pobles de la vegueria de Girona 
contra els jueus i contra la ciutat, és a dir, en favor de les aspiracions del poble 
menut. Qui determinà el dia i planejà la mobilització, no ho sabem. 

Aquell dia 19 els jurats, per descarregar-se de responsabilitats, ho notifica
ren notarialment al veguer i li requeriren que sortís immediatament («illico et 
incontinenti, absque aliqua mora»), per impedir l'ajust i la marxa del forans, 
especialment del comtat d'Empúries («maxime versus comitatum Impuriarum, 
cum dicatur quod pro majori parte dicti homines foranei, tam dicte vicarie quam 
extra vicariam, congregentur in dictis partibus» ), i evitar que ataquessin els jueus 
i la ciutat («ne ad dictam civitatem accedant et quod ipsos judeos vel ipsam 
civitatem injurient vel dampnifficent») 122. 

La subversió que es preparava apuntava a una autèntica revolució. El pro
curador fiscal, l'any següent, la descriurà dient que la mobilització estava diri
gida contra la ciutat, contra diversos clergues i ciutadans, per assassinar-los i 
espoliar-los, per suprimir els impostos, del tot o en part, i perquè els clergues 
els paguessin com tothom («contra ipsam civitatem et nonnullos ex clericis, ci
vibus et habitatoribus eiusdem civitatis, pro interficiendo et depredando eos
dem, et ut imposiciones in eadem civitate posite, in totum vel in parte tollerentur, 
quodque clerici ut laici predictas imposiciones solverent, cum maximo tumultu 
instando»). 

Per una conjuntura ben singular, doncs, la subversió suscitada, en un prin
cipi, per eliminar els jueus, ara hi implicava l'estament eclesiàstic que l'havia 

120. Chia, op. cit., pàg. 183.

121. Reg. 1961, fol. 115r i 115v, en data Saragossa 21.9.1391. La carta als jurats es troba copiada
a l'Arxiu Municipal de Girona, Manual del Consell A 14, fol. 32r. La carta als menestrals fou
publicada fragmentàriament per Girona, Itinerari citat, sub daf.a.

122. Arxiu Municipal de Girona, Manual del Consell A 24, fol. 29r. 
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beneït. S 'acostaven, com ja he assenyalat, aquells temps apocalíptics en què to
thom seria igual i ja no hi hauria pobres ni opressió. Calia començar a entrar
-hi eliminant els estaments privilegiats de la societat, obligant tothom a pagar. 
Rics, jueus i clergues, en aquest punt, estaven del mateix cantó, impedint l'ad
veniment de l'era espiritual. 

Allò que succeí el dia 21, festivitat de sant Mateu, fou gravíssim, però ens 
en falten descripcions detallades. 

Des del dia abans, a la tarda, començà l'ajust dels pagesos part de fora la 
muralla. El dia 21, a l'alba, els jurats decretaren que no s'obrissin les portes 
de la ciutat, sinó només als veïns i als qui hi portessin viandes. Els menestrals 
en protestaren enèrgicament i promogueren, sembla, alguna cosa com una va
ga general. 

Des de fora, els pagesos començaren a disparar contra les guardes que apa
reixien part damunt dels merlets, disparant, també, infructuosament, contra 
la Torre Geronella amb l'intent d'expugnar-la 123.

El noble Gelabert de Cruïlles, arribat del Rosselló i recuperat el títol de ca
pità reial de Girona, entualà una lluita armada contra els pagesos, amb ferits 
per totes dues bandes. 

Un document de l'any següent explica que l'apotecari Francesc Pellicer in
tentà prendre o prengué al castlà les claus de la Torre Geronella, i li requerí 
que autoritzés fer-hi un escorcoll (allò que modernament se'n diu un registre), 
no sabem si amb la intenció d'endur-se'n algun rabí qualificat, o per espoliar 
els béns de valor que els jueus portaven al damunt 124. 

Els menestrals, això sí, aconseguiren els seus propòsits: el jurat i els vuit 
consellers de la mà menor que havien estat separats del càrrec pels fets de Caçà 
tornaren al consell -cosa que el Rei aprovà amb carta del 4 d'octubre, com 
a mesura de conciliació- 125, i els impostos foren rebaixats 126•

Al cap de poques hores, però, sembla que tot havia tornat a la tensa nor
malitat d'aquelles setmanes. Fou una foguerada de poca duració, i la cort reial 
en tingué coneixement juntament amb la notícia que tot s'havia calmat 127. El 
rei Joan, personalment, no va saber-ne alguns detalls fins al dia 8 de desembre, 
data en què escriví al noble Gelabert de Cruïlles increpant-lo per no haver-li 
comunicat la gravetat de l'atac de què havia estat objecte 128• 

123. Chia, op. cii., pàg. 183-184.

124. Reg. 1881, fol. 76r-v, en data València 3.12.1392.

125. Reg. 1961, fol. 128r-v, en data Sariñena 4.10.1391, publicada per Chia, op. cii., pàg. 186,
a partir d'una còpia del Manual de Consells A 24, fot. 39r-v. 

126. La rebaixa no fou acordada en consell ple fins al 10 d'octubre, precisament després d'haver-hi 
llegit la carta del Rei, del 21 de setembre, defensant el seu manteniment. L'acta i els capítols
de la rebaixa són a l'Arxiu Municipal, Manual del Consell A 24, fol. 32r i següents. Vegeu
els noms dels menestrals assistents a aquest consell a l'Annex núm. II.

127. La carta dels jurats al Rei assabentant-lo dels fets del dia 21 no fou escrita fins al 25 de 
setembre. Cjr. Chia, op. cii., pàg. 186. 

128. Reg. 1962, fol. 12v-13r, en data V ilafranca del Penedès 8.12.1391, publicada per Baer, Die
Juden cit., núm. 437.
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Respecte dels jueus, tanmateix, no sembla que ocorreguessin accidents greus, 
abans o després del dia 21, si no són algunes escaramusses. «Havem entès -
deia el Rei en una carta als seus oficials de la ciutat, el 29 de setembre-, que 
com alcuns juheus de la Torre Geronella devallen pendre aygua per lur necessi
tat ves Gallicant, se posen aguayts per pageses forans e altres persones, qui aquells 
cativen e roben e maten»; els ordenava que ho impedissin i ho castiguessin, 
i fessin administrar «los viures als dits juheus, per lurs diners, perquè no peres
quen de fam» 129

. 

Allò que s'anava agreujant cada vegada més, en forma irremeiable, en l'ànim 
dels jueus, era la pressió per acabar aquella angoixa mortal que tant durava. 
Les conversions voluntàries s'anaven succeint,' per no dir precipitant. El dia 25 
es batejaven a la catedral Salomó Bonavia amb la seva muller i un fill. El dia 
27 un prevere de la catedral, com a mandatari del convers Francesc-Guillem 
de Vilarig, requeria notarialment la jueva Tolrana perquè cohabités amb el seu 
marit convers; la qual, amb una enteresa admirable, s'hi negà rodonament, 
dient que de cap manera no volia estar ni cohabitar amb el seu marit ni fer-se 
cristiana, sinó que romandria jueva sempre ( «immo remaneretur un judaismo 
semper») 130

• 

No tots tenien presa la mateixa decisió, o l'anaven abandonant si l'havien 
formulada. El dia 5 d'octubre es batejaven Astruch Caracosa i Aronjacob, aquest 
amb la muller i cinc fills. I.:endemà es batejava Bonanat David amb la seva 
muller, Rovén Mardofay amb la muller i una filla, i Abraham Abraham amb 
la muller i un fill. El dia 11 d'octubre es batejava Vidal Issach amb la muller 
i tres fills. I el dia 16 d'octubre, finalment (segons les notícies de què disposem), 
un tal Abraham 131

. 

Entre els annexos del present estudi, el lector trobarà una llista de 63 noms 
de conversos gironins documentats després del juliol de 1391. 26 són noms de 
dones i nenes, i 3 7 noms d'homes i nens. 

No hi deuen ser tots, per descomptat, ni tots es batejaren a Girona. De 
Bernat Ferrer, per exemple, consta que amb la muller i un fill es batejà a Bar
celona, i els altres quatre fills a Girona. Enoch Bonjuha Saporta es batejà a 
Tarrega, i Issach Israel Abraham, a Camprodon. 

Rabí Hasday Cresques deia a la seva carta del 19 d'octubre, com hem vist, 
que a Girona pocs s'havien batejat. Es referia als rabins i als personatges pro-

129. Reg. 1879, fol. 16r, en data Saragossa 29.9.1391, publicada fragmentàriament per Girona,
Disposicüms cit., pàg. 119, i Itinerari citat, sub data.

130. Luis Batlle y Prats, Un episodio de la �judía de 1391, «Anales del Instituto de Estudios
Gerundenses» 3, 1948, pàg. 194-197. Algun historiador ha insinuat que al darrera d'aquesta
requisició notarial hi havia tenebroses maquinacions. Personalment m'inclino a creure que tot
fou molt simple, i que no hi ha més suggestió que la retòrica del notari Lluís Carbonell. El
convers Francesc-Guillem de Vilarig devia gaudir d'alguna consideració social, o almenys era
respectable per la seva edat, perquè el notari li dóna el tractament de «venerabilis». Fou gratifi
cat pel rei Joan amb una almoina de 50 florins perquè havia perdut tots els seus béns en l'ava
lot: Reg. 1879, fol. 153v, en data Barcelona 10.1.1392; i més tard amb una moratòria de deutes:
Reg. 1988, fol. 180r-v, en data Barcelona 15.2.1392.

131. Girbal, Corwersümes, cit.
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minents, naturalment. Le plebs ignorant no resistí amb enteresa l'embat furiós 
de les turbes, i es passà massivament al cri_stianisme, sobretot on ja ho havien 
fet els dirigents religiosos, com a València i a Barcelona, d'on consta documen
talment 132• Rabí Hasday Cresques, de família aristocràtica i amic personal dels
curials de Joan I, mirava més la qualitat que la quantitat, i poques simpaties 
podia sentir envers el poble menut, jueu o cristià. 

Si es referia, doncs, com sembla, als personatges importants, els documents 
corroboren la seva informació. La majoria dels conversos de Girona, efectiva
ment, eren pobres o miserables, tenien oficis menestrals, i els seus noms com 
a jueus, quan ens consten, no destaquen a la documentació anterior a 1391, 
com assenyalà correctament el professor Baer. 

Allò que no sembla correcte, però, és passar-los tots per alt, després d'haver 
dit que no eren importants. Se'ls aplica injustament la conjuració del silenci; 
alguns historiadors, perquè els consideren trànsfugues d'una religió revelada di
vinament al poble escollit, d'altres, perquè es passaren a l'única religió verita
ble en circumstàncies que demostren molt poca convicció. No és gaire el que 
sabem dels conversos de la primera hora, però bé mereixen alguns paràgrafs 
quan es parla dels esdeveniments que marcaren tràgicament la seva existència. 

Ja he assenyalat abans els casos de nens batejats per força, i, al contrari, 
casos de famílies senceres que es batejaren solemnement a la catedral. Casos 
de matrimonis migpartits, n'hi ha dos documentats: Constança de Reixach, con
versa, muller d'Issach Rovén 133, i Francesc-Guillem de Vilarig, que se separà 
de la seva muller Tolrana, que volia perseverar en el judaisme. 

Els mateixos noms dels conversos semblen assenyalar, de vegades, alguna 
circumstància de la conversió: els que porten el nom de Llorenç devien ser ba
tejats el 10 d'agost. Les converses de nom Narcissa, indubtablement, foren ba
tejades a Girona. Així mateix, no és gens aventurat de suposar que els conversos 
de cognom Banyoles, Camps, Cerir, Marcó, Malarç, Pellicer, Reixach i Terra
des, tingueren per padrins ciutadans d'aquestes conegudes famílies de Girona. 
Francesc-Guillem de Vilarig penso que devia tenir per padrí un canonge de 
la catedral. 

El convers més destacat de Girona, en sentit social, devia ser el metge Sal
tell Gracià, segurament portat a les fonts baptismals pel mateix bisbe de Giro
na, ja que prengué el cognom Anglesola. Pertanyia a una de les famílies més 
il.lustres i antigues del judaisme català, no ocupava càrrecs dins l'aljama, i sem
bla que ja era d'edat força avançada 134. 

Un altre metge convers, Marc d'Avinyó, era metge reial, tenia cases al call 
de Girona, però no sembla haver-se batejat a la ciutat, i ignoro el seu nom 
de jueu 135• 

132. Jaume Riera i Sans, El baptisme de rabí lshaq ben &set, Peifet, «Calls» l, Tarrega 1986, pàg. 43-52.

133. Reg. 1850, fol. 96r, en data Vilafranca del Penedès 8.12.1391; Reg. 2029, fol. 192v-193r,
en data Vilafranca del Penedès 15.12.1391.

134. Girbal, Cowersiones, cit., pàg. 37. L'any 1366 fou gratificat amb 10 florins per l'infant Joan:
Ill Congrés d'Història de la Omma d:Amgó, València 1923, vol. II, pàg. 272.
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Un tercer metge jueu de Girona, batejat a Barcelona, fou Bonjuha de Be
salú, que prengué el nom de Rafel de Fontclara. El 1395, en ésser-li renovada 
la llicència de medicina, s'expressa que feia quaranta anys que l'exercia 136

• 

El més potent dels conversos gironins, econòmicament parlant, era Benet 
Bellshom, que prengué el nom de Pere-Benet i el cognom Reixach, propi d'una 
família de la mà major. Era fill de Bellshom Benet i germà de Vidal Bellshom, 
documentats com a difunts després de 1391, i nebot d'Astruch Benet, el jueu 
més ric de l'aljama. L'any 1384 havia estat regidor de l'almoina dels escolars 
pobres, i és aquell mateix que l'any 1388 fou bandejat de la Pau i Treva a ins
tància de Bonastruch Desmaestre 137

. 

A aquests devia referir-se rabí Hasday Cresques quan deia que «pocs» de 
Girona s'havien batejat, però en realitat els conversos no foren pocs, si els comp
tem. Documents posteriors referits a la pobresa de l'aljama i a la pèrdua demo
gràfica que havia sofert per raó dels avalots, diran que la rntgar part dels seus 
elements s'hi havien batejat, i alguns havien estat assassinats («causam prebenti
bus insultibus supradictis, _in quibus major pars aljame sive habitantium in ea
dem ad fidem catholicam sunt conversi, et alii ex eis fuerunt gladio 
interempti») 138. 

LA REPRESSIÓ 

Els brots subversius i els atacs als jueus de Girona començaren a baixar, 
fins a cessar gairebé del tot, a partir de la segona setmana d'octubre. No sense raó. 

El dia 3 d'aquest mes el rei Joan sortí finalment de Saragossa cap a Cata
lunya, cosa tantes vegades anunciada com a immediata, disposat a castigar els 
delictes comesos contra el seu patrimoni i contra l'ordre públic. De la gravetat 
que atorgava als delictes i de la duresa amb què volia castigar-los dóna idea 
l'exèrcit de 200 genets armats que soldejà. 

La primera ciutat a sentir els efectes de la repressió fou Lleida. El dia 19 
d'octubre hi eren enforcats, per ordre del governador de Catalunya, que era 
el ferotge Ramon Alemany de Cervelló, alguns dels principals inculpats dels 
avalots. El dia 4 de novembre el procurador fiscal formulava denúncia formal 
contra més de cinc-centes persones de Lleida inculpant-les, solidàriament, dels 

135. Reg. 1903, fol. 114r, en data València 20.12.1392; Reg. 2041, fol. 84r, en data València 12.1.1393:
Llicències reials per alienar les cases que tenia al call de Girona.

136. Girbal, Corwersúmes cit., pàg. 36. Reg. 1910, fol. 28v-29r, en data Barcelona 8.5.1395.

137. Els enllaços familiars consten a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, notari Arnau
Piquer, Manual 1393-1394, fol. 30r. El càrrec de regidor de l'almoina, documentat a «Sefarad»
5, Madrid 1945, pàg. 139. Els documents sobre el bandejament, indicats supra, nota 23.

138. Reg. 1902, fol. 16v-17r, en data Barcelona 16.7.1392. La frase es repeteix en ulteriors docu
ments, com els del Reg. 2030, fol. 76r-v, en data Tortosa 23.8.1393, i Reg. 1907, fol. 126v-127r,
en data Barcelona 1.9.1393.
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fets del mes d'agost anterior, els aplicava el procés de la Pau i Treva, i en dema
nava tres milions de sous jaquesos d'indemnització, uns 330.000 florins d'or. 
El dia 17 de novembre hi eren enforcades vuit persones més. 

A continuació, la repressió afectà Barcelona. El 14 de novembre el governa
dor de Catalunya hi feia penjar onze homes en set punts diferents de la ciutat. 
El 22 de desembre el rei Joan n'hi feia penjar onze més. El 8 de gener de 1392 
encara dos més, i el 26 de gener dictava la sentència de mort a vuit homes 
més, cinc dels quals foren indultats al darrer moment. L'endemà, 27 de gener, 
el procur¡3.dor fiscal formulava denúncia formal contra més de 770 persones de 
la ciutat i de la vegueria, inculpades, solidàriament, dels fets del mes d'agost, 
també pel trencament de la Pau i Treva, i en demanava una indemnització de 
deu milions de sous barcelonesos, que són 909.090 florins d'or. 

Els homes de Girona, és clar, en prengueren exemple i la commoció cessà 
del tot. La crida que el Rei feia publicar pel seus oficials, amb carta del 16 de 
desembre, hi posà el punt final -un punt final provisional-, i els jueus po
gueren tomar, després de disset setmanes de reclusió dins la Torre Geronella, 
a les seves cases del call 139. Amb el retorn als seus domicilis, els jueus ja no 
haurien de pagar salaris ordinaris als qui els hi havien guardat l40. El retorn 
a casa era beneficiós, fins i tot econòmicament. 

Pel que fa a la ciutat, la cort reial considerà prioritària la restauració del 
bon ordre, i deixà per a un segon moment oportú l'aplicació dels càstigs que 
mereixien aquells que havien incitat i cooperat als diversos atacs als jueus, molts 
dels quals, com ja sabem, no eren de la ciutat. 

Als ulls de la cort reial, el delicte més greu i el primer que calia reparar 
era la rebaixa coaccionada en els impostos. 

Així, després de la dura repressió exercida a Lleida i de seguida després 
de l'ocupació de Barcelona per l'exèrcit reial, el dia 13 de desembre, el Rei co
municà al consell municipal de Girona que no podia admetre la reintegració 
del jurat i dels vuit consellers, al.legant, com si no se sabés, que havien provo
cat els fets subversius de Caçà i que, per això, eren «acuyndats e enemichs nos
tres» 141• I acte seguit començaren les primeres mesures repressives. Completant
una llista ja enviada al batlle pel governador de Catalunya, el Rei, el 20 de de
sembre, li n'enviava una altra perquè prengués informació de les actuacions 
en la «concitació e avolotar del poble e invasió dels juheus d'aquexa ciutat» per 
part de 41 menestrals 142• 

139. Reg. 1851, fol. 61r-v, en data Barcelona 16.12.1391. El text de la crida, per la seva significa
ció, l'he reproduït a l'Annex núm. V.

140. Reg. 1851, fol. 65v-66r, en data Barcelona 16.12.1391: Ordre reial als secretaris de l'aljama
perquè abonin el salari mensual a qui els havia guardat, «com havets acostumat de dar per
semblant raó en los altres meses prop passats».

141. Reg. 1949, fol. 29v-30v, en data Vilafranca del Penedès 13.12.1391. Observem que feia no
més 67 dies que el Rei ho havia autoritzat. Cfr. supra nota 125.

142. Reg. 1949, fol. 32r-v, en data Barcelona 20.12.1391. Vegeu-ne la llista al'Annex núm. II.

136.



ELS AJfil.OTS DEL 1391 A GIRONA 

Almenys vuit d'aquests menestrals formaven part de la comissió dels vint 
que havien pressionat per a la rebaixa dels impostos, i un, Pere Planell, pertan
yia a la comissió de dotze delegats per a la custòdia dels jueus i de la ciutat 
nomenats el 12 d'agost. 

No podem dir amb seguretat qui facilità aquesta llista, ni les altres, però 
tenim alguns indicis per suposar-ho d'algunes persones. Ja a final de setembre 
el Rei havia manat als oficials ordinaris i als jurats que obrissin informació dels 
qui havien suscitat i atiat els diversos avalots contra els jueus i contra la ciutat, 
«e aquella reebuda, a nós closa e segellada trametats a Barcelona o là on serem, 
perquè hi pu:xam provehir segons que.s pertanyerà», havia dit el Rei 143• A fi
nal de novembre els juristes gironins Pere Cantó i Francesc de Sant Dionís ha
vien estat cridats a la cort 144; a mitjan desembre, al moment de trametre la 
llista a Girona, el nou sots-veguer Pere sa-Verdera es trobava a la cort 145, i 
també en aquell moment el ciutadà Bernat Estruç, conseller per la mà major, 
rebia del Rei una graciosa concessió de 600 florins per serveis indeterminats 146.

La responsabilitat dels avalots dels jueus recaigué, si fa no fa, en l'oposició 
municipal, en qui ja s'havia fet caure la responsabilitat dels fets de Caçà: quin
ze noms de la llista enviada pel Rei el desembre de 1391 ja havien figurat a 
la llista d'enemics reials enviada el desembre de 1390, i sis noms més apareixen 
a la llista complementària del mes d'abril anterior; i encara un, Miquel Bosch, 
albadiner, apareix a les tres llistes. La cort reial preferia unificar els delictes, 
i potser no li mancava raó. Tot era vist sota el mateix prisma. Es tractava de 
castigar els «colpables en los insults e avalots dels juheus o en altres crims de
pendents, adherents o annexes a aquells». 

La sort personal dels sediciosos en qui persones interessades van fer caure 
la responsabilitat dels avalots i la rebaixa dels impostos, no ha deixat gaire ras
tre documental. El principal conflicte que se'n seguí fou, com en els fets de 
Caçà, de caire jurisdiccional: almenys quatre d'aquells menestrals gaudien de 
fur eclesiàstic perquè havien estat tonsurats. Un cop detinguts pel batlle, el bis
be i el seu oficial el requeriren perquè els remetessin. El batlle al.legà que tenia 
ordres superiors de no fer-ho. Elevada la requesta eclesiàstica al Rei, el Consell 
Reial decidí respondre-hi amb dilacions. La pugna durà moltes setmanes, amb 
les consegüents excomunions i entredits per part del bisbe, i amb manaments 
reials sempre equívocs 147• La qüestió es resolgué parcialment quan els proces-

143. Reg. 1879, fol. 16r, en data Saragossa 29.9.1391, ja indicada a la nota 129.

144. Reg. 1962, fol. 8r, en data Vilafranca del Penedès 25.11.1391.

145. Pere sa-Verdera era nomenat sots-veguer de Girona el 9.12.1391, estant a Vilafranca del
Penedès: Reg. 1915, fol. 9r-v. Un document posterior certificarà que aleshores se li féu mana
ment oral d'encercar i detenir culpables dels avalots: Reg. 1949, fol. 165r-v, en data Pedralbes
20.8.1392. Més tard el Rei li concedia 200 florins pels seus treballs en les execucions dictades
pels lloctinents reials: Reg. 1882, fol. 120r, en data València 10.2.1393.

146. Reg. 1879, fol. 106v, en data Barcelona 19.12.1391.

147. En parla Chia, op. ciJ., pàg. 189-190. S'hi refereixen els següents documents reials: Reg.
1962, fol. 15v, en data Vilafranca del Penedès 23.12.1391; fol. 21v, en data Barcelona 6.1.1392;
Reg. 1851, fol. 94v-95r, en data Barcelona 9.1.1392; Reg. 1949, fol. 44r-v, en data Barcelona

-+ 
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sos contra Pere Planell, Pere Lledó i Joan Toralles foren tramesos a la cort 148• 

Ja entrat el mes de juliol de 1392, al cap de sis mesos de dura presó, el Rei 
atorgà als tonsurats considerats criminosos unes remissions per llur delicte d'haver 
commòs el poble de Girona a remoure els impostos i voler establir un sistema 
impositiu proporcional a la riquesa dels particulars: una remissió a Joan Toral
les, teixidor, a canvi de 30 florins 149, una altra a Pere Lledó, sabater, a canvi
de 80 florins 150, i una tercera a Pere Planell, sastre, per una quantitat no es
pecificada 151 • 

Les altres notícies que tenim sobre la repressió exercida a Girona en aquests 
primers mesos parlen només d'empresonaments 152, d'una fuga de presos jun
tament amb l'escarceller 153, de l'evocació a la cort d'algun procés 154, de la con
clusió d'algun altre 155, o de la seva suspensió 156, i de favoritisme envers algun
empresonat, com la intercessió de l' infant Martí en favor d'un tal Pere Ferrer, 
de Bordils 157• 

-+ 

10.1.1392; Reg. 1852, fol. 1r, en data Barcelona 12.1.1392 (sobre Pere Lladó, sabater); Reg. 1851, 
fol. 84r, en data Barcelona 18.1.1392 (sobre el mateix); fol. 84v, en data Barcelona 18.1.1392 (so
bre Pere Bertran, bosser); Reg. 1949, fol. 52r, en data Barcelona 9.2.1392; Reg. 1852, fol. 125v-126r, 
en data Pedralbes 5.7.1392 (sobre Pere Planell, sastre); Reg. 1853, fol. 22v-23r, en data Pedral
bes 18.7.1392 (sobre el mateix). 

148. Reg. 1850, fol. 158r, en data Barcelona 16.3.1392.

149. Reg. 1902, fol. 14r-v, en data Pedralbes 5.7.1392. El mateix mes, els 30 florins foren posats
en rebuda pel tresorer del Rei: R.P. Reg. 392, fol. 6v.

150. Reg. 1903, fol. 24v-25v, en data Pedralbes 6.7.1392. El tresorer del Rei posà en rebuda
80 florins per aquesta remissió el mateix juliol: R.P. Reg. 392, fai. 6v.

151. Reg. 1903, fol. 23v-24v, en data fictícia, sembla, de Barcelona 17.6.1392.

152. ACA, Diversos, Governació General de Catalunya, Reg. 1, fai. 7, en data Barcelona 19.12.1391
(referent a Pere Cortina, de Breda).

153. Reg. 1963, fol. 38v-39r, en data Barcelona 29.2.1392.

154. Reg. 1852, fol. 82v, en data Barcelona 20.4.1392 (referent a Amau Rifoy, del lloc de Sape
ra); Reg. 1949, fol. 90v, en data Barcelona 8.5.1392 (referent al mateix); Reg. 1851, fol. 197v-198r,
en data Barcelona 13.8.1392 (referent a Francesc Cerir, bosser).

155. Reg. 1851, fol. 175r, en data Barcelona 12.6.1392 (referent a Guillem Bosch i al seu fill
Miquel); ACA, Diversos, Gov. Gral. de Catalunya, Reg. l, fol. 15r, en data Barcelona 8.10.1392
(referent a Francesc Cerir, bosser, ja mencionat); Reg. 1881, fai. 76r-v, en data València 3.12.1392
(referent a Francesc Pellicer, apotecari).

156. Reg. 1852, fol. 144v, en data Pedralbes 16.7.1392 (referent al mencionat Amau Rifoy); ACA,
Diversos, Gov. Gral. de Catalunya, Reg. l, fal. 12r, en data Barcelona 26.6.1392 (referent a Pere
Vilar i al seu fill Pere, paraires, i a Pere Lavaneres, blanquer); Reg. 1902, fol. 34r-v, en data
Pedralbes 24.8.1392 (referent a Bernat Celrà i al seu fill Bernat, de Bordils); Reg. 1853, fai.
87r-v, en data Sant Cugat del Vallès 3.10.1392 (referent als mateixos).

157. Reg. 2094, fai. 238r, en data Amposta 25.12.1391; fai. 271v-272r, en data Amposta 14.1.1392.
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Tot indueix a creure, doncs, que després dels diversos empresonaments co
mençats a efectuar el desembre de 1391, la majoria dels processos esperaven 
una deguda conclusió quan la cort es pogués traslladar a la ciutat. Els incidents
polítics, però, impediren que el Rei es pogués desplaçar a Girona, i la repressió
efectiva s'operà, a partir de mitjan agost de 1392, a través d'uns comissaris reials 
especials. 

Tanmateix, abans de firmar aquestes comissions especials, la cort volgué
resoldre el procés obert, a instància del procurador fiscal, contra el jurat Fran
cesc de Segurioles per haver acceptat diners i suborns dels jueus («certa peccu
nie quantitas et alia munera graciosa») que tenien la finalitat d'aturar els avalots 
contra ells. La cort reial no estava disposada a consentir aquesta mena de nego
cis fàcils, i a canvi de cent florins coaccionà Francesc de Segurioles a acceptar
una remissió; la redacció de la qual, curiosament, deixa enlaire si el delicte con
sistia a haver acceptat suborns, o bé a no haver actuat les mesures oportunes 
per aturar l'avalot, tot reconeixent, d'altra banda, que no estava a mà del jurat 
aturar l'avalot («quod per vos fieri minime potuit»), i que ja havia restituït als 
jueus els diners i els suborns que havia acceptat 158. 

Un altre dels jurats de l'exercici de 1391, Eimeric de la Via, no volgué ser
difamat amb processos ni remissions, i a canvi d'un «préstec» de cent florins 
al Rei, li fou expedit un guiatge per temps indefinit per tots els delictes de què
podia ésser inculpat, inclosa la participació en alguna fase dels avalots 159• 

Com deia, no fou fins a ple estiu de 1392 quan la cort reial organitzà la 
màquina repressiva pels avalots de Girona Les dues persones de confiança que 
escollí per activar-ho foren el donzell i algutzir reial Manuel de Rajadell, i el
jurista Guillem Jordà, als quals, i als oficials reials ordinaris, es cuidaria de pre
sentar les querelles pertinents el procurador fiscal Bernat Amill. 

Es tractava només, però, d'obrir i substanciar processos. En aquell moment, 
la cort pensava encara que es podria traslladar aviat a Girona, i volia que quan 
hi arribés els tràmits es trobessin en una fase avançada. Per això, de moment, 
no calia constituir tribunals especials sinó només, atallant previsibles impugna
cions legals, expedir el manament en forma als oficials reials ordinaris adjuntat-los 
els dos comissaris en la substanciació dels processos 160, i expedir les cartes de
presentació 161

; sobretot la carta de presentació al bisbe, en què el Rei li pre
gava que no permetés que al.leguessin fur eclesiàstic, com «en los processes e
enantaments qui en lo passat se són fets contra los delats dels dits crims», homes 
«conjugats e de tal vida e ab tal àbit que de privilegi clerical no.s deuen alegrar, 

158. Reg. 1903, fol. 43v-44r, en data Pedralbes 24.7.1392. Els cent florins no consten a l'instru
ment reial sinó al llibre de comptes del tresorer del Rei: R.P. Reg. 392, fol. 3v.

159. El guiatge no devia ser recollit per l'interessat, perquè encara és a ACA, Canc, Cartes
reials de Joan I, núm. 669, enregistrat al Reg. 1904, fol. 76v, en data Sant Cugat del Vallès
1.10.1392. En parla Chia, op. cit., pàg. 202. El suposat o nominal préstec de cent florins, és al
Reg. 1981, fol. 23v-24r, en data Sant Cugat del Vallès 27.9.1392, i posat en rebuda pel tresorer
del Rei: R.P. Reg. 392, fol. 19r.

160. Reg. 1925, fol. 115v-116r, en data, segurament retrodatada, Pedralbes 20.7.1392.

161. Reg. 1925, fol. 116r, en data Pedralbes 14.8.1392. 
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majorment en aquest cas, en què no solament se comprenen crim de lesa ma
jestat, ans encara molts altres crims leigs e enormes» 162. 

Els processos serien, com havien estat a Lleida i a Barcelona, els de les Cons
titucions de la Pau i Treva. El nomenament de procurador en la persona de 
Bernat Amill, de la tresoreria del Rei, per als clams pel trencament de la Pau 
i Treva en els avalots contra els jueus de Girona i en el setge de la Torre Gero
nella on els jueus s'havien refugiat, fou firmat conjuntament pel Rei i per la 
Reina el 17 d'agost de 1392, tot avaluant els danys causats a ells i a llur patri
moni en 300.000 lliures, que són sis milions de sous 163. Ara, però, versem
blantment per multiplicar els processos i les inculpacions, la Reina, com a persona 
privada propietària de l'aljama de Girona lesionada pel mateix trencament de 
la Pau i Treva, el mateix dia firmava una altra procuració a Bernat Amill per 
als clams de l'usatge Simi/i nwdo 164

. 

La peça clau de tot el muntatge era la facultat atorgada pel Rei i per la 
Reina als dos comissaris i als oficials reials per establir composicions pecunàries 
amb els delats dels avalots 165. El mateix Bernat Amill era nomenat receptor 
de la moneda que se n'obtindria, i dels béns de recuperació l66

. 

Sis milions de sous barcelonesos, equivalents a 545.454 florins d'or, és una 
quantitat exorbitant, certament, però cal tenir present que la mort dels jueus 
no tenia una esmena preestablerta: la mort dels jueus, tal com sancionaven els 
Usatges i recordaven ara les procuracions reials, era fixada arbitràriament pel 
monarca (,9udei, velut servi camere nostre regie, ad voluntatem nostram ve
niunt emendandi»). Legalment, en aquest punt, no s'hi podia fer cap objecció. 

A mitjan setembre de 1392 els comissaris ja havien començat a establir com
posicions. Un dels primers a fer-ho, per 50 florins, fou un tal Riera, de Bordils. 
Pel que es deia, · aquest Riera havia estat el qui havia calat foc a les portes del 
call, havia comès o induït a cometre alguns assassinats de jueus, i havia pres
part principal en el saqueig del call. Foren els mateixos jueus de Girona els 
qui assabentaren el procurador general de la Reina que una persona tan crimi
nosa no era just que per 50 florins es veiés lliure de la persecució per la justícia. 
Mogut per l'avís dels jueus, el procurador de la Reina va fer escriure, en nom
d'ella, una carta als comissaris reprenent-los perquè «axí tost, dels primers, e 
ab tan pocha pena», havien soltat tal delinqüent, i els advertia, d'acord amb 
el que havien suggerit els jueus, que tal procediment «és dar audàcia als mal 
fahents de cometre semblants delictes e majors» 167

• No ens consta, però, que 

162. Reg. 1925, fol. 116r-v, en data Pedralbes 20.7.1392.

163. Reg. 1925, fol. 117v-118v, i Reg. 2043, fol. 49r-50v, en data Pedralbes 17.8.1392. Les cartes
de presentació de Bernat Amill, firmades pel Rei , al Reg. 1925, fol. 117v, en igual data.

164. Reg. 2043, fol. 51r-52v, en data Pedralbes 17.8.1392. L'ordre reial als dos comissaris per
acabar els processos segons l'usatge Simi/i rrwdo i enviar-los a la cort, al Reg. 1925, fol. 113v-114r,
en data Valldaura 29.8.1392, publicada per Madurell, op. cit., pàg. 47-48.

165. Reg. 1925, fol. 114r-115r, en data Pedralbes 20.8.1392.

166. Reg. 1925, fol. 115r-v, en data Pedralbes 20.8.1392.

167. Reg. 2030, fol. 24r, en data Sant Cugat del Vallès 25.9.1392.
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la composició fos anul.lada o s'hi fes algun suplement. I afegim, de passada, 
que els jueus impetraren de la Reina que ordenés als comissaris que no exercis
sin jurisdicció sobre ells, que no els molestessin amb processos per reals o supo
sats delictes d'acció o omissió al temps dels avalots 168, que tinguessin l'aljama
per recomanada, que traguessin del call la presó que hi havien instal.lat -no 
fos cas que, «per rahó de la dita presó, en lo call no.s facen ajusts de gents per 
los quals sinistre a la dita aljama se seguescha»- 169, i que no els obliguessin
a lliurar-los les corones d'argent de les tores de la sinagoga ni els altres béns 
que els jueus havien recuperat després del saqueig, pretextant que havien estat 
robats 170• 

Pocs dies després, sigui perquè els jurats destorbaven les accions dels dos 
comissaris i impugnaven llur nomenament al.legant que anava contra els privi
legis de la ciutat o contra capítols de cort 171, o, en tot cas, perquè el Rei _havia
de sortir d'immediat del territori de Catalunya, amb data del primer d'octubre 
de 1392 la comissió fou elevada a una lloctinència reial. La lloctinència reial 
formal en favor de Manuel de Rajadell i de Guillem Jordà per a la repressió 
dels avalots a Girona tenia un radi d'acció que comprenia la ciutat, la seva batllia, 
la vegueria i tota la diòcesi 172• 

Es firmà una nova llicència als mateixos comissaris per establir composi
cions pecunàries en qualitat de lloctinents reials 173, ara complementada amb
una facultat a Manuel de Rajadell per concedir a les parròquies i universitats 
de la vegueria llicències per vendre censals morts, els capitals dels quals, però, 
s'havien de convertir en dons graciosos a la senyoria i en despeses a això neces
sàries 174. 

Els procediments dels dos lloctinents reials foren molt rigorosos -dictaren 
l'enforcament de Guillem Olzina, de Celrà 175, i obligaren l'escrivà reial Fran
cesc de Gamons a composar amb 500 florins 176, per exemple-, i arribaren a

168. Reg. 2030, fol. 28r-v, en data Sant Cugat del Vallès 2.10.1392; fol. 28r, en data de l'endemà.

169. Reg. 2030, fol. 25r-v, en data Sant Cugat del Vallès 26.9.1392.

170. Reg. 2030, fol. 27v, en data Sant Cugat del Vallès 1.10.1392.

171. Reg. 1925, fol. 131v, en data Sant Cugat del Vallès 1.10.1392.

172. Reg. 1925, fol. 128r-129v, en data Sant Cugat del Vallès 1.10.1392.

173. Reg. 1925, fol. 129v-130v, en igual data.

174. Reg. 1925, fol. 148r, repetida al Reg. 1882, fol. 18v, en data Sant Cugat del Vallès 2.10.1392.

175. Consta," incidentalment, pel Reg. 1882, fol. 98v, en data València 15.2.1393. És una provi
sió del rei Joan en favor del convent de framenors de Girona: Guillem Olzina havia disposat
un llegat testamentari en favor del convent a condició d'ésser-hi enterrat, i per l'interès de dis
posar del llegat, els frares impetraren del Rei la llicència de despenjar i donar sepultura a l'ajusticiat.

176. El Rei rebaixà la composició a 300 florins: Reg. 1982, fol. 15v, en data València 31.1.1393,
.... 
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obrir procés a tots els qui havien estat oficials reials de Girona durant l'any 
1391: el veguer Francesc Adrover, el batlle Francesc de Gornal, el sots-batlle 
Pere Colell, el jutge ordinari Joan sa-Vall, el procurador fiscal Pere Sabater, i 
encara d'altres persones enllaçades amb les altes esferes de l'administració mu
nicipal, com l'escrivà Bernat Coll i Bernat Serra, que era o havia estat collidor 
de les talles 177. 

Fou aleshores, i després que el Rei havia ordenat al consell municipal que 
no procedís a renovar els càrrecs per a l'any 1393 178, quan el consell decidí en
viar una missatgeria a València, on es trobava la cort, per intentar que fossin 
remoguts els dos lloctinents reials tan incòmodes per a l'oligarquia 179• Els qua
tre síndics, que eren els juristes Bernat Malarç i Pere Cantó, i els ciutadans 
Pere de Bordils i Ramon des Prat, intentaren «fundar lur supplicació per justí
cia», però la cort no volgué admetre cap de llurs raons. Al contrari. Amb data 
del 17 de gener de 1393, el Rei comunicà per carta als dos lloctinents que havia 
denegat expressament la petició de revocació de la lloctinència, «con de tal re
vocació se seguís impunitat de molts enormes e greus crims aquí comeses», tot 
reprenent-los per la lenitat de llurs procediments 180. 

Esgrimint només principis de dret, per més poderosos i fundats que fossin, 
els síndics de Girona no podien aconseguir gaire cosa del rei Joan, de la reina 
Iolant o del Consell Reial. Fins que no s'avinguessin amb els curials de Joan 
I a presentar un substanciós subsidi, no hi hauria manera de fer cessar les acti
vitats dels lloctinents reials que els incomodaven. Tan bon punt els síndics es 
plegaren a les exigències monetàries del Consell Reial, tot s'arranjà en favor 
dels interessos de l'oligarquia de Girona. 

L'avinença consistí en la proferta d'un subsidi de 15.500 florins 181; a canvi
del qual, el dia 22 de febrer de 1393, el Rei atorgava una remissió a la ciutat 
de Girona -només a la ciutat i als llocs de la seva contribució- per diversos 
delictes, exclosos els dels avalots contra els jueus; per als quals delictes dels ava-

-+ 

i Reg. 1855, fol. 15r-v, en data València 16.1.1393. L'olier Joan Riera composà amb 500 sous, 
i Joan Torra amb 13 florins: Reg. 1981, fol. 158v-159r, en data Tortosa 21.7.1393. 

177. Es refereixen a aquests processos, sense que es vegi com acabaren: Reg. 1855, fol. 23v-24r,
en data El Puig de Santa Maria 17.1. 1393; Reg. 1857, fol. 30v-31r, en data València 28.5.1393;
Reg. 1858, fol. 142r, en data Tortosa 10.11.1393; fol. 157r-v, en data Tortosa 25.11.1393 (única
provisió reial coneguda i extractada per Chia op. cit., pàg. 216); Reg. 1859, fol. 39r-40r, en data
València 10.2.1394; Reg. 1951, fol. 41v-42r, en data València 13.3.1394.

178. Reg. 1949, fol. 174v, en data Morvedre 21.12.1392. Deu dies més tard el Rei revocà la seva
provisió i autoritzà l'elecció el dia 12 de gener evitant parcialitats, «secundum Deum et bonam
conscientiam», i disposant que li enviessin la nòmina dels elegits per a la seva aprovació: Reg.
1882, fol. 52r-v.

179. Chia, op. cit., pàg. 190.

180. Reg. 1949, fol. .187r, en data El Puig de Santa Maria 17.1.1393.

181. Per a la distribució dels 15.500 florins, vegeu el Reg. 1982, fol. 37v-38r, en data València
20.1.1393. Una primera redacció, al foli 27v, amb la data més exacta València 20.2.1393.
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lots, precisament, el Rei revocava la lloctinència dels dos comissaris i la traspas
sava als mateixos jurats 182

. 

Els delictes que la remissió reial comprenia eren aquests: els ajusts subver
sius per remoure els impostos i establir un sistema impositiu directe; la resis
tència al noble Gelabert de Cruïlles, destacat a Girona com a capità durant 
els avalots,. i la resistència a Guillem-Ramon de Lloret, castlà de la Torre Gero
nella; portar armes prohibides; haver sustentat els bandejats de la Pau i Treva; 
les penes fiscals del terç i els fets subversius de Caçà 183

. (Per a aquests darrers, 
però, més tard fou declarat que la remissió reial no valdria fins que el noble 
Gastó de Montcada no hagués estat indemnitzat amb els 605.000 sous) 1ª4

. 

Ara bé. La remissió, que no comprenia, com he dit, els avalots contra els 
jueus, tampoc no era universal, pel que fa a les persones. El Rei n'exclogué, 
per endavant, tots aquells que els jurats designarien dins els termini de tres me
sos, sense límit en el nombre de persones ni obligació d'expressar els delictes 
reals o suposats que haguessin comès 185

. I, per si fos poc, encara s'hi afegí un 
manament reial al jutge ordinari perquè processés aquelles persones de qui es 
deia que, per mala voluntat envers els regidors municipals, havien subornat o 
coaccionat testimonis falsos a fi d'involucrar els regidors municipals entre els 
fautors dels fets de Caçà i de l'avalot del call 186. Així, no solament es donava 
als jurats la plena llibertat per esclafar l'oposició, sinó que es declinava qualse
vol culpabilitat o inculpació dels regidors que tan magnànims s'havien mostrat 
a l'hora de concedir un subsidi a la cort de Joan I. Els florins d'or, pel que 
es veu, tenien virtuts sagramentals, i netejaven de culpa i pena a qui n'amolla
va als consellers reials. Un dels motius expressos amb què es fonamentava el 
nomenament de Manuel de Rajadell i de Guillem Jordà com a lloctinents reials 
per a la repressió a Girona havia estat, precisament, la sospita de parcialitat 
que queia sobre els oficials reials ordinaris: n'eren ciutadans, estaven enllaçats amb 
vincles d'afinitat i consanguinitat amb la part més potent dels ciutadans, i havien 
tingut, segons es deia, una part activa en els delictes que calia castigar («attento 
quod prossecucio et punicio predictorum criminum per officiales ordinarios civi
tatis jamdicte absque suspicione maxima posset nequaquam fieri ullo modo, 
cum sint cives ipsius civitatis et cum majori et potenciori parte civium et habi-

182. Reg. 1981, fol. 96r-v, en data València 22.2.1393, publicada per N. Blanch Illa, Gerona hist4rüv
-rnonumenlbl, Girona 1862, pàg. 359-361, i per Girbat, op. cit., pàg. 73-75, a partir del pergamí
original conservat a Girona. Extractat per Chia, op. cit., pàg. 201-203.

183. Reg. 1904, fol. 214r-215v, en data València 22.2.1393, publicat per Girbal, op. cit., pàg. 76-78,
a partir del pergamí original conservat a Girona. Extractat per Chia op. ei.t, pàg. 198-201. Alhora
el Rei confirmava privilegis i concessions, entre els quals el privilegi de 1344 sobre la composició
del consell, i confirmava, durant 20 anys, el seu privilegi de 1389 sobre la integració de 27 me
nestrals: Jbidem, fol. 211r-214r.

184. Reg. 1981, fol. 177r-v, en data Tortosa 23.8.1393.

185. Reg. 1950, fol.174r, en data Tortosa 19.11.1393: Manament del Rei als jurats perquè trame
tin a la cort la llista dels exclosos de la remissió.

186. Reg. 1950, fol. 8r, en data València 22.2.1393, extractada per Chia, op. ei.t., pàg. 198, a
partir d'una còpia existent a l'Arxiu Municipal.
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tatorum eiusdem consanguinitatis et affinitatis nexibus alligati, sintque etiam, 
ut nostras pervenit ad aures, quod displicenter referimus, quodammodo parti
cipes criminum eorumdem»). Mitjançant els florins, els acusats més qualificats 
es convertien en jutges. «Vejats miracle!», com deia Anselm Turmeda. 

Pel que fa a la lloctinència atorgada als jurats de Girona per continuar i 
concloure els processos contra els delats dels avalots dels jueus, cal observar que 
fou complementada amb la llicència per establir composicions 187, i que el Rei 
disposà expressament que en les actuacions dels jurats com a lloctinents reials 
havien d'intervenir dos juristes i dos ciutadans, els noms dels quals no expres
sava però sabem qui foren: foren els juristes Bernat Malarç i Pere Cant6, i els 
ciutadans Pere de Bordils i Ramon des Prat, és a dir, aquells quatre síndics 
que havien fet la proferta de subvenció en nom de la ciutat, els quals veien 
recompensada, d'aquesta manera, llur generositat al moment de pactar amb 
la cort el subsidi que pagaria tota la població de Girona; ja que -no caldria 
dir-ho-, com a jutges dels processos pels avalots, els jurats i els quatre pro
homs cobraven llur salari l88. 

A partir del 22 de febrer de 1393, doncs, la repressió pels avalots contra 
els jueus de Girona quedava diversificada d'una manera ben estranya: respecte 
de la participació que hi havien tingut els homes de la ciutat, de la seva batllia 
i dels llocs de la seva contribució, els lloctinents reials eren els jurats i els quatre 
prohoms que ja coneixem; i respecte de la participació dels homes dels altres 
llocs i parròquies de la vegueria, destituït Guillem Jordà, el donzell Manuel de 
Rajadell restà sol com a lloctinent reial 189. Per a Ja fermesa i estabilitat de les 
seves funcions, no solament fou confirmat en la lloctinència 19º, i se li atorgà 
la facultat de concedir guiatges 191, i suspendre en llurs càrrecs els oficials reials 
que li fessin oposició 192, sinó que el dia 29 de març de 1393 fou nomenat, a 
beneplàcit reial, veguer de Girona i Besalú 193. Els que li havien fet resistència 
o oposició legal, foren processats 194-.

187. Reg. 1981, fol. 96r-v, en data València 22.2.1393, publicada per Girbal, <>f>. cit., pàg. 79-82,
a partir de l'original conservat a Girona. Extractada per Chia, <>f>. cit., pàg. 203-204. El plec
de remissions i provisions atorgades pel Rei fou ratificat i aprovat per la Reina: Reg. 2041, fol.
83v, en data València 1.3.1393. Girbal, <>f>. cit., en nota a la pàg. 31, dóna els noms de sis gironins
que composaren amb els jurats per quantitats que oscil.Ien entre 2 i 12 florins.

188. Referències expresses als salaris dels jurats com a jutges: Reg. 1860, fol. 74r-v, en data Tor
tosa 29.11.1393; Reg. 1863, fol. 42v-43r, en data Barcelona 8.12.1394.

189. Reg. 1982, fol. 39v-40v, en data El Puig de Santa Maria 22. 2.1393. Guillem Jordà, a més
del salari corresponent, fou recompensat amb una concessió de mil florins: Reg. 1885, fol. 136r
-v, en data Tortosa 15.8.1393.

190. Reg. 1981, fol. 40r-v, en data Alzira 12.2.1393. L'aprovació i confirmació general, per part
de la Reina, de les comissions i lloctinències de Manuel de Rajadell i de Guillem Jordà, i la
confirmació per endavant de les composicions que establirien, al Reg. 2050, fol. 115v-116r, en
data València 11.5.1393, publicada per Girbal a la monografia citada a la nota 195.

191. Reg. 1950, fol. 66r, en data València 21.5.1393.

192. Reg. 1982, fol. 41r, en data Alzira 12.2.1393.

193. Reg. 1915, fol. 165v-166r, en data València 29.3.1393.
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La remissió que Manuel de Rajadell atorgà als homes del castell de Brun
yola, a canvi de cent florins, ja coneguda dels erudits des que la publicà Girbal 
el segle passat, no fou un cas aïllat, sinó una remissió i composició d'entre mol
tes 195. Els homes de Celrà s'obligaren a pagar dos mil florins, per exemple 196. 

El conjunt de la documentació conservada permet assegurar que ni un sol po
ble de la vegueria de Girona es veié lliure d'exaccions i compulsions amb el 
pretext d'haver participat als fets del call 197. I és que, en definitiva, la repres
sió pels avalots contra els jueus no fou sinó un acte més de la política opressiva 
i unilateral de la cort de Joan I, glorificat per la historiografia conservadora 
com l 'Aimo.dur de fíJta Geniilesa.

La cort reial, efectivament, no havia encaixat gens la lliçó que es desprenia 
dels fets subversius de 1391. Conseqüent amb la política despòtica assumida de
liberadament, en prengué motius per enrigidir-la encara més. 

LA CONTINUÏTAT 

La vida dels jueus de Girona recuperà paulatinament la normalitat, la seva 
peculiar normalitat: el 18 de novembre del mateix 1391 la Reina ja expedia una 
provisió perquè els jueus poguessin cobrar els seus crèdits 198. Amb l'any 1391 
cessaren les conversions forçades, les conversions espontànies i els assassinats. 
Fins a la desaparició de Joan I, el maig de 1396, no n'hi ha més notícies, per 
bé que calia continuar periòdicament fent crides públiques per a la salvaguarda 
dels jueus, sobretot en la proximitat de la Setmana Santa 199. 

Els planys dolorosos o elegies que compongueren els poetes anònims de Se
farad, permeten endevinar alguna cosa de l'estat d'esperit col.lectiu pos-

194. Els oponents foren: Jaspert de Campllonch, Dalmau de Sant Dionís, llicenciat en lleis,
Joan Albert, «en Terrades», i d'altres no anomenats: Reg. 1950, fol. 40r, en data València 28.4.1393.

195. Enrique Claudic Girbat, FJ. aJStilliJ de Bnuyda, «Asociación Literaria de Gerona. Certamen
de 1884», vol. 13, Girona 1885, pàg. 115-207.

196. Consta per un netament de R.P. Reg. 792, fol. 97r. I.:autonomia amb què actuaren els
lloctinents reials, respecte de la cort, fa que la seva activitat no hagi quedat reflectida en aquesta
documentació.

197. Els homes de Banyoles s'avingueren directament amb la cort reial i pagaren 400 florins.
El document de remissió fou publicat per P. Alsius y Torrent, Ensaig hi.st.òric sobre la vila de �les,
Barcelona 1872, pàg. 227-228.

198. Reg. 2029, fol. 188v, en data Vilafranca del Penedès 18.11.1391.

199. Reg. 1879, fol. 156r, en data Barcelona 17.2.1392; Reg. 1880, fol. 5r, en data Barcelona
6.4.1392; Reg. 1881, fol. 135r-v, en data València 24.3.1393; Reg. 1943, fol. 137v, 137v-138r,
138bisv-139r, i 139r, en data Barcelona 15.9.1393; Reg. 2031, fol. 10r-v i 10v, en data Perpinyà
14.3.1396.
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terior al desastre 200; allò que ha deixat més rastre documental, però, són, · com
sempre, les preocupacions per la subsistència, els afers econòmics, les lluites pel 
poder. 

La composició interna de l'aljama s'havia modificat en ocasió dels avalots, 
com ja sabem. Tal com expressava un document de la Reina, l'aljama havia 
estat destruïda en gran part («fuit destructa in majori parte»), i dels seus consel
lers, alguns havien mort, d'altres s'havien convertit, i d'altres s'havien absentat 
(«alii mortui sunt insultu eodem, alii ad fidem catholicam sunt èonversi, alii 
ipso insultu perterriti fugierunt ad alias partes domicilia propia deserentes»). 
En vista d'això, el 16 de juliol de 1392 la Reina autoritzà que, durant un any, 
mentre arribessin a vuit els consellers designats en l'ordinació d'abril de 1391, 
poguessin formar consell, deliberar, dictar talles, nomenar dos secretaris, clava
ri i els altres càrrecs propis com berurim, betdin, almoiners, etc 2º1. Al cap d'un
any, el 4 de juliol de 1393, l'autorització fou renovada .per a un altre any, a 
beneplàcit de la Reina 2º2

. Els punts fonamentals de la vida religiosa i interna 
de la comunitat jueva de Girona, continuaven. 

Les principals preocupacions, ara com abans, eren les econòmiques. Amb 
data del 26 de març de 1392 el Rei concedí als jueus de Girona un ampli guiat
ge i una moratòria de deutes i sobreseïment de plets i causes, duradors per un 
any sencer, i després a beneplàcit reial 203. Les queixes dels creditors dels jueus,
però, començaren tot seguit. Dos mesos després, mentre la Reina en recordava 
la seva validesa 204, el Rei revocava la moratòria parcialment perquè es fessin
efectives les pensions degudes en el censal venut a l'apotecari Francesc Pellicer, 
que intentava cobrar-lo de Bonastruch Desmaestre, Naçanell Cerç i Salomó Sa
porta, tres dels membres més conspicus de l'aljama 205. En contrapartida, el Rei
revocà, en favor dels jueus, les moratòries concedides als seus deutors, complint 
així la promesa feta per ell, el novembre de 1389, de no concedir destorbs als 
crèdits dels jueus 206. Al capdavall, tanmateix, davant les dificultats de cobrar
les pensions íntegres, entrat el juliol de 1394, els creditors dels jueus s'avingue
ren a pactar una reducció dels censals 207. I pel que fa als 710 sous que els jueus

200. Dan Pagis, Dirges in the Perseaaúms <f 1391 in Spain (en hebreu), ,:Yarbiz» 37, Jerusalem 5728
( =1967-68), pàg. 355-373.

201. Reg. 2041, fol. 70v-71r, en data Barcelona 16.7.1392, publicada fragmentàriament per Baer,
Die Jwlen cit., núm. 447.

202. Reg. 2041, fol. 103v-104r, en data Tortosa 14.7.1393.

203. Reg. 1880, fol. 3v-4r, en data Barcelona 26.3.1392.

204. Reg. 2030, fol. 6v-7r, en data Caldes de Montbui 22.5.1392.

205. Reg. 1988, fol. 195r-196r, en data Barcelona 27.5.1392.

206. Reg. 1989, fol. 40v-41r, en data Sant Cugat del Vallès 25.9.1392.

207. Consta a través del Reg. 2040, fol. 42v, en data Manresa 20.7.1394. La llicència del
-+ 
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satisfeien al municipi «en temps de bona prosperitat», com a contribució 
anual als impostos, la Reina en sol.licità una rebaixa als jurats, que no sa
bem si fou concedida 208

. Els jueus de Girona ara tenien un pretext públic 
i notori per al.legar pobresa. 

Hi havia dificultats també, com sempre, a cobrar les contribucions in
ternes. Els impostos generals no bastaven per fer front als pagaments més 
peremptoris, i calgueren talles. Ara, recordem-ho, dins el consell hi havia 
alguns pocs partidaris de les talles proporcionals. Mai no hi havia hagut 
acord, entre els jueus, per fer les talles. Calgué una ordre expressa de la 
Reina als batlles de Girona, Figueres i Torroella de Montgrí per executar
-ne alguna 209

. Però les talles, en principi, es feien o s'havien de fer sobre 
els béns sotmesos a manifestació: l'usurer no podia pas declarar el valor 
real dels préstecs que feia 210• Hom optà per fer recurs a una solució 
d'emergència: alienar el patrimoni. Amb llicència del Rei i de la Reina, 
fou venuda la propietat d'unes cases i certs censos que l'aljama percebia, 
abans de 1391, amb destinació a l'obra pia de l'educació religiosa dels esco
lars pobres («elemosina scolarium puerorum pauperum in !iteris et Lege 
ebraica adiscencium, vocata Talmut T hora»), i destinar el producte a su
fragar despeses comunes 211• La penúria serví també d'excusa per posar un
fre al vici del joc: atenent que els jueus de Girona «no poden pagar ço a 
què són tenguts», la Reina manava al batlle que fes publicar amb veu de 
crida «que negun juheu qui pach en les talles no gos jugar o fer jugar a ne
gun joch de daus ne altre on se puxen perdre o guanyar diners, sinó a joch 
de taules VI diners tant solament a cascun joch», sota pena de cent sous, 
durant cinc anys, i que tots els peiters fossin portats a la sinagoga i sobre 
això escoltessin excomunió 212. 

Pel que fa al seu propi interès, en canvi, el tresorer de la Reina, no fent 
cas de l'esgalabrament de l'aljama, no oblidà gens la seva renda, encara 
que molt reduïda amb les anticipacions i vendes de censals, a compte del 
tribut, exigides durant les corts de Montsó. Una carta de la Reina al batlle 
de Girona, del 16 de gener de 1393, li manava fer execucions pels 1.200 sous 
pendents de la questia ordinària 213• Després, però, la Reina sobresegué la 
demanda 214, dictà un sobreseïment per sis mesos de qualssevol execucions
contra els jueus de Girona 215, i concedí guiatge a Astruch Cresques Badoz 

-t 

Rei a l'aljama per concloure avinences amb els creditors generals i particulars, al Reg. 1902, 
fol. 16v-17r, en data Barcelona 16.7.1392. 

208. Reg. 2030, fol. 24v-25r, en data Sant Cugat del Vallès 25.9.1392, publicada per Girbal,
op. cit., pàg. 28-29, a partir de l'original conservat a l'Arxiu Municipal.

209. Reg. 2030, fol. 20v, en data Barcelona 6.8.1392.

210. Reg. 2030, fol. 24v, en data Sant Cugat del Vallès 25.9.1392.

211. Reg. 1902, fai. 51r-v; Reg. 2041, fol. 78v-79r, en data Sant Cugat del Vallès 25.9.1392.

212. Reg. 2045, fai. 31r-v, en data València 24.3.1393.

213. Reg. 2050, fol. lOlr, en data València 16.1.1393.
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i a Falcó Mossé perquè poguessin traslladar-se segurament a la cort, com 
a nuncis de l'aljama, i parlamentar 216. 

No sabem en quins termes es produí l'avinença, però és clar que la tre
soreria de la Reina no volia passar sense la seva rendeta dels jueus de Giro
na, perquè l'aljama fou autoritzada, el 23 d'agost de 1393, per vendre censals 
per valor de 20.000 sous de capital 217. Fins entrat l'any següent, tanma
teix, no consten partides d'ingressos de diners dels jueus de Girona als lli
bres de comptes del tresorer de la Reina: 31 florins, el juliol de 1394, sense 
indicar-ne motiu 218; cent florins, l'octubre següent, «en paga d'aquells 
MCC sous barc. que fan cascun any» i que devien d'un any i mig 219; 25
florins, el mateix octubre de 1394, per la mateixa raó 220

, i 420 sous, el no
vembre immediat, «los quals restaven a pagar d'aquelles XC lliures barc. 
que la dita aljama davia a la dita senyora (Reina) de III pagues, les quals 
finiren per tot lo mes de setembre prop passat, per aquella pensió de MCC 
sous barc. que la dita aljama fa e és tenguda fer cascun any». Qui lliurà 
aquesta darrera quantitat fou Astruch Benet 221. 

Els pagaments tingueren, aquell mes de novembre, la seva contraparti
da, similar a la que havem vist abans de 1391: una remissió general a canvi 
de 50 florins 222; una pròrroga per cinc anys més a les imposicions 223; una 
pròrroga de sis anys més a la promesa de no fer enquestes per usures 224;
una franquícia per cinc anys de la prestació de llits als curials 225, i una no
va ordinació de l'aljama a gust dels més rics. 

Al.legant la disminució dels anteriors membres del consell, la Reina el 
configurà ara en onze membres, tots designats nominalment, bandejada qual
sevol vel.leïtat de concessió a l'oposició, i facultà Astruch Benet, qualificant-lo 
com el major contribuent, perquè n'hi adjuntés un, dos o tres jueus de la 
seva elecció. Els tres secretaris serien elegits pel consell; però, si de cas, per 

214. Reg. 2041, fol. 86v-87r, en data València 26.3.1393.

215. Reg. 2041, fol. 88v, en data València 9.4.1393.

216. Reg. 2041, fol. 110r-v, en data Tortosa 19.8.1393.

217. Reg. 2030, fol. 76r-v, en data Tortosa 23.8.1393. La ll icència d el Rei al Reg. 1907, fol.
126v-127r, en data Barcelona 1.9.1393.

218. R.P. Reg. 521, fol. 90r.

219. R.P. Reg. 522, fol. 24r.

220. R.P. Reg. 522, fol. 24v.

221. R.P. Reg. 522, fol. 31r.

222. Reg. 2042, fol. 20r-21r, en data Barcelona 6.11.1394.

223. Reg. 2042, fol. 19v-20r, en data Barcelona 6.11.1394.

224. Reg. 2042, fol. 21r-v, en data Barcelona 6.11.1394.

225. Reg. 2042, fol. 21v-22r, en data Barcelona 7.11.1394. He util itzat aquest document en
un treball publicat a «Calls» 2, Tarr ega 1987, pàg. 164, nota 18.
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a aquell exercici que la nova ordinació inaugurava, la Reina designà nomi
nalment Vidal Lo bell, Bonastruch Desmaestre i Falcó Mossé 226.

Els jueus rics, doncs, tornaren a recuperar els plens poders que sembla
va que podien escapar-se de les seves mans amb la mini-apertura de l'abril 
de 1391. Secundant, en tot i per tot, els interessos dels jueus rics, el mes 
anterior la Reina havia escrit al comú de l'aljama en aquests termes: «Entès 
havem que ab tractament e inducció d'alguns de vosaltres, havets sobre la 
dita aljama e comú de la col.lecta e contribució d'aquella imposada certa 
ordinació e capítols penals que tots singulars juheus e juhies de la dita alja
ma hajen e sien tenguts a fer manifest o denunciació de tots e sengles deu
tes, préstecs e contractes los quals han fets e faran ab alguns; e com hajam 
verdadera relació e siam informades aytals ordinacions e capítols novells 
-e los quals passats són trenta anys no ésser servats ne usitats en la dita
aljama ne entre vosaltres-, ésser dampnoses e prejudicials, en detriment
e abús dels nostres drets e diminució de vosaltres», revocava els capítols «per
nós vists a nostres drets prejudicials e a vosaltres noybles» 227

• 

El pensament econòmic i polític del Consell Reial era clar, decidit i con
tundent: tant el sistema impositiu proporcional a la riquesa personal, com 
la clarificació dels negocis particulars, lesionen els drets de la senyoria i són 
perjudicials al comú. Per això, quan faltà un membre del consell, la Reina 
manà als secretaris i a Astruch Benet que hi escollissin un dels majors con
tribuents («unum de majoribus ipsius aljame contributoribus») 228

. De tal
les proporcionals i de manifest, ja no se'n parlà més. 

Els dirigents de l'aljama de Girona, doncs, tampoc no havien acceptat 
una bona lliçó que es derivava de les desgràcies sofertes. El maig de 1396 
el tresorer de la Reina continuava posant en rebuda moneda procedent dels 
jueus de Girona 229

• Ara eren 1.375 sous donats «graciosament» ... 

ANNEXOS 

I.- REGIDORS DE L'ALJAMA DE JUEUS DE GIRONA ELS ANYS 
ANTERIORS I POSTERIORS A 1391. 

Amb instrument solemne del 22 de desembre 1386, segellat amb segell 
pendent, la infanta Iolant (futura Reina) abolí la planta del regiment dels 
jueus de Girona establert l'any 1340, i el disposà, per a l'any 1387 i següents, 
que es preveia que serien vint, d'aquesta manera: 

Un consell permanent de 18 membres, 16 per Girona i 2 per la col.lec
ta, ara designats nominalment. Amb tot, 12 membres ja constituïen ple 
consell. 

226. Reg. 2042, fol. 22r-v, en data Barcelona 9.11.1394. Vegeu-ne l'extracte a l'Annex núm. I.

227. Reg. 2045, fol. 100v, en data Barcelona 8.10.1394.

228. Reg. 2030, fol. 190r-v, en data Barcelona 21.6.1395.

229. R.P. Reg. 523, fol. 20v.
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Dins el consell hi hauria: tres secretaris ( en principi electius, però els 
primers designats nominalment), un clavari ( en principi electiu, però el pri
mer designat nominalment), i tres components del betdin ( en principi elec
tius, però els primers designats nominalment). 

Per a l'any 1388 i següents, s'establí que els tres secretaris deixarien el 
càrrec i durant dos anys no podrien formar part del consell. Serien substi
tuïts, com a consellers, per tres membres de l'aljama escollits a la sort d'entre 
onze persones que es designaven nominalment. Després, d'entre els mem
bres del nou consell residents a Girona, serien escollits a la sort els càrrecs 
mencionats. Els consellers difunts o que haurien canviat el domicili, serien 
substituïts pel pare, fill o germà, o per algun dels onze elegibles, escollit 
a la sort. Els talladors serien designats nominalment per la Infanta quan 
convingués fer una talla ( en principi no prevista). 

La nòmina quedà constituïda així: 
Consellers per Girona: J ucef Bellshom, Astruch Lobell, Bellshom Falcó, 

Abram Issach, Bonet Saltell, Ferrer Bonanasch, Abram Ravalla, Astruch 
Benet, mestre Mossé del Portal, Bonjuha Maymó, Issach Rovén,Jacó Abram, 
Sullam de Blanes, Bellshom Mossé Falcó, Issach Bonjuha i Taroç Azday. 

Consellers per la col.lecta: Cresques Bonafós i Issach Ravalla. 
Secretaris per a 1387: Bellshom Benet, Bonet Saltell i Issach Bonjuha. 
Clavari per a 1387: Naçanell Cerç. 
Betdin per a 1387: Rovén Nacim, Salomó Saporta i Abram Cabrit. 
Elegibles per al consell: de Girona: Naçanell Cerç, Vidal Lobell, Salomó 

Saporta, Abram Cabrit, Issach Desmaestre, Bonet Abram Cohén, Enoch 
Bonjuha Saporta, Astruch Cresques, Rovén Nacim, Adret Aninay, Bells
hom Bonjuha; de la col.lecta: Vidal Bonet, A bram Mercadell, Bellshom Is
sach, Jucef Issach i Bonjuha Vidal. 

Arribat el 1390, el sistema suscità massa protestes. Per carta de la Reina 
del 6 de juny, quatre membres del consell, designats pel mateix consell, re
dactaren una nova ordinació, vàlida per als tres anys següents. Presentada 
per un nunci de l'aljama, fou aprovada per la Reina el 27 d'abril 1391. 

Segons aquesta nova planta, el regiment estaria format per les unitats 
següents: 

Un consell de 23 membres, 21 dels quals serien de Girona i 2 de la col.lec
ta. Dels 21 de Girona, 16 serien permanents i 5 se succeirien cada any. Els 
consellers de la col.lecta també se succeirien, 2 cada any. Amb tot, 12 mem
bres podrien formar consell ple, com si hi fossin tots 23. 

Dins el consell hi hauria: tres secretaris elegits per sort d'entre els con
sellers; un clavari (en principi electiu, però el primer designat nominalment); 
tres membres del betdin designats directament pels secretaris, sempre sal
vant incompatibilitats familiars. 

Consellers per Girona estables: Ferrer Bonanasch, Astruch Lobell, Abram 
Ravalla, Salomó Saporta, Naçanell Cerç, Bonet Saltell (o el seu germà Bon
juha Saltell), Astruch Cresques, Issach Rovén, Rovén N acim, Jucef Abram, 
Issach Bonjuha, J ucef Falcó, J ucef Bellshom, Astruch Benet ( o Benet Bells
hom, o el seu germà Mossé Bellshom), Bonastruch Desmaestre ( el primer 
i tercer any, el segon any el seu pare Issach Desmaestre) i Bellshom Mossé 
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Falcó ( només el primer any; el seu germà David Falcó, el segon; i Falcó Mossé 
o el seu germà Bellshom Mossé, el tercer).

Consellers per Girona que se substituirien: Bellshom Bonjuha, Bonju
ha Maymó, Mossé Bellshom, mestre Mossé del Portal i Vidal Lobell, el pri
mer any. Adret Aninay, Mossé Cabrit, Bonsenyor Gracià, Benet Bellshom 
i Enoch Bonjuha Saporta, el segon any. Astruch Cohén, Astruch Ravalla, 
Hasday Taroç, Maymó Bonjuha i Bonet Vidal ( o el seu pare Vidal Bonet, 
o Bonjuha Vidal), el tercer any.

Consellers per la col.lecta que se substituirien: Cresques Gracià, de Fi
gueres, i Vidal Bonet, de la Bisbal, el primer any. Bonjuha Vidal, de Pera
tallada, iJuceflssach, de Figueres, el segon any. Mossé Astruch, de Banyoles, 
i Bellshom Issach de Blanes, de Peratallada, el tercer any. 

Clavari el primer any: N açanell Cerç. 
Els consellers que redactaren la nova planta foren: Jucef Bellshom de 

Blanes, Astruch Lobell Gracià, Ferrer Bonanasch i Abram Ravalla. 
El nunci que obtingué l'aprovació fou Vidal Desmaestre. 
J ucef Bellshom quedava rellevat d'ocupar càrrecs particulars per tal com 

tenia obert estudi públic de la Llei. 

Per carta del 9 de novembre 1394, la Reina, davant la disminució dels 
anteriors membres del consell, disposava una nova ordinació, molt més sim
ple, vàlida per als cinc anys següents. 

El consell quedava ara compost dels membres següents: Issach Bonju
ha, mestre Mossé del Portal, Bonastruch Desmaestre, Bellshom Mossé Fal: 
eó, Astruch Cresques, Mossé Bellshom, Vidal Lobell, Naçanell Cerç, Salomó 
Saporta, Bonjuha Maymó, i Astruch Benet, més un, dos o tres jueus que 
cada any designarien els secretaris juntament amb Astruch Benet, que era 
el major contribuent. 

Pare, fill i germà podrien substituir-se indiferentment al consell, a co
neguda dels secretaris i d'Astruch Benet. 

Quan s'esdevindria que Bonjuha Vidal, Vidal Bonet i Bellshom Issach 
es trobessin a Girona, formarien part del consell per tal com eren dels ma
jors contribuents. Amb tot, 8 membres ja farien consell pl�. 

Secretaris ara designats nominalment: Vidal Lobell, Bonastruch Des
maestre i Falcó Mossé. 

Per als anys següents els càrrecs serien designats pel consell. 

II.- NÓMINA GIRONINA RELACIONADA AMB ELS AVALOTS DE 
1391. 

Autoritats: 
Bisbe: Berenguer d'Anglesola 
Oficial del bisbe: fra Joan Ermengol 
figuer: Francesc Adrover 
Sots-veguer: Arnau sa-Riera 
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Batlle: Francesc de Gornal 
Sots-batlle: Pere Colell 
Jutge ordinari: Joan sa-Vall, llicenciat en lleis 
Procurador fiscal: Pere Sabater 
Capità reial a la ciutat ( a partir de la seva arribada, vers el 20 de setembre): 
Gelabert de Cruïlles, senyor de Peratallada. 
Cast,ellà de la Torre: Guillem-Ramon de Lloret, Donzell 

Jurats: Eimeric de la Via, Joan Madir, Guillem Bonet, Francesc de Segurio
les i Guillem Morey 
Secretaris de l'agama de jueus: Astruch Benet, Salomó Saporta i ( ... ) 
Inculpats de l'incendi del cast,ell de Caçà i declarats enemics reials per carta del 28 de de
sembre de 1390: 

Pere Planell, sastre 
Joan J on quer, paraire 
Berenguer Arloví, apotecari 
Jaume Arloví, barber 
Bartomeu Suau, sastre 
Berenguer Cavaller, apotecari 
en Fermí, sastre, menor de dies 
Pere Lledó, sabater 
Narcís Vives, escrivà 
en Cortey, baster 
Guillem Salip, espaser 
Pere Salip, espaser 
Francesc Parer, teixidor 
Andreu Cases, hostaler 
Joan de Casesnoves, escrivà 
Joan Comelles, paraire 
en Cantallops, paraire 
Pere Cerdà, draper 
«lo sastre roig», major de dies 
Antoni Biure, corder 
n'Uix, baster 
en Català, espaser 
Deulondé Artau, baster 
lo Florentí, pintaner 
en Cros, pintaner 
Joan Saurí i el seu germà, paraires 
Martí Figuera, pintaner 
Bernat de Bell·lloch 
Joan Vendrell 
Francesc Teixidor 
Guillem Seguer, teixidor 
Antoni Gelats, carnisser 
en Bosch, albadiner 
Narcís Banyils, ferrer 
Jaume Bages, hostaler 
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Berenguer Bruguerol, hostaler 
Guillem sa-Riera, hostaler 
Pere Vert, hostaler 
Eymerich, hostaler 
«lo fill d'en Bofill ferrer» 
Guillem Terrés, forner 
Francesc Guich, hostaler 
Pere d'Illa, hostaler 
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Inculpats de la resistència al veguer i declarats enemics rei.als per carta, del 13 d1ahril de 1391: 

Miquel del Bosch, albadiner 
Pere Sot, albadiner 
en Castanyer, assaonador 
Francesc Solà, sabater 
Esteve Fortià, paraire 
Narcís Julià, draper 
Francesc Bosquí, blanquer 
Pere Burguet, cirurgià 
Pere de Matamala, àlias Agudoy 
Pere Bernes, bosser 
en Guilló, espaser 
Francesc Bells, blanquer 
Martí Borra, ferrer 
en Masdevall, carnisser 
Francesc Riera, paraire 
Jaume Vila, albadiner, menor de dies 
en Sitjar, escrivà 
Riboy, pintaner 
en Nadal 
n'Altimir, sabater 
Pere Sunyer, menor de dies 
en Vinyes, flassader, menor de dies 
Bernat Julià, calciner 
Narcís Huguet des Portell, paraire 
en Duch, paraire 
Antoni Torrent, bosser 
Pere Bertran, bosser 
Pere Sabater, ballester 
en Gonech i el seu germà, teixidors 
Joan Vilar, paraire 
en Guilló, flassader 
en Morey, picapedres 
· Pere Batist, espaser
Narcís Cervià, adobador
Pere Salort, espaser
Narcís Gall art, paraire
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en Vallmanya, blanquer 
Pere Hostaler 
Jaume Ballester, ballester 
Bernat Maçot, sabater 
Bernat Sabater, àlias Torroella, sastre 
Guillem de Bell·lloch 
Arnau Ramada, blanquer 
en Reig, bosser 
Jaume Abeya, hostaler 
en Pin, blanquer 
el fill d'en Llorenç, sabater 
Francesc Deulondé, espaser 
en Socarrats, apuntador de draps 
Pere Vilar, paraire, menor en dies 
Narcís Portell, escrivà 
Narcís Torrent i el seu germà 
Nicolau Dalmau, pintaner 
Nicolau de Puig, ciutadà 
«son fill d'en Raset», draper 
Joan Bohigas 
en Prim, teixidor 
Jaume Llogaya, anaper 

Comissionats pel Consell del 12 d'agost de 1391 per a la custòdia dels Jueus i de la ciutat: 

Per la mà major: Francesc de Sant Celoni, Bernat Estruç, Guillem Do
menge, doctor en lleis, i Ramon de la Via, llicenciat en lleis. 

Per la mà mitjana: Bernat Ribot, Guillem Hospital, Francesc Serra, lli
cenciat en lleis, i Bonanat Cerir. 

Per la mà menor: Pere Planell, sastre, Andreu Figuera sabater, Ramon 
Figuera, blanquer ( o Pere Palol sabater, en absència seva), i Guillem Ban
yils tintorer. 

Complimentats pel R.ei agraint-1.os la bona defensa dels Jueus: 

Per carta del 2 de setembre de 1391: Lluís, Bernat i Joan Estruç; Joan 
sa-Riera, Narcís de la Via i Pere-Guillem Sunyer; Ramon des Prat, Pere 
Bordils ijaspert Malarç; Francesc de Sant Celoni i el seu fill Francesc; Pe
re de Sant Martí i Guillem Domenge, doctors en lleis; Joan Marcó i Joan 
de Vinyoles; Bernat Malarç i Francesc de Sant Dionís, jurisperits. 

Menestrals assistents al Consell del 10 d'octubre de 1391 que acordà la rebaixa dels impostos: 

Francesc de Gamons 
Andreu Figuera 
Francesc Pellicer 
Pere Sot 
Bernat Comorera 
Francesc Bells 
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Antoni Biure 
Francesc Banyils 
Berenguer Altimir 
Nicolau Vilar 
Pere Palol, àlias Cuscoll 
Bernat de Puig 
Arnau Esteve 
Esteve Fortià 
Joan Toralles 
Narcís Bofill 
Berenguer Sabater 
Guillem-Ramon Campaçol 
Ramon Figuera 
Arnau Ramada 
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Inculpats dels avalots per carw del 20 de desembre de 1391: 

Pere Planell, sastre 
Guillem Bonet, àlias Pinsach, barber 
Pere Lladó, sabater 
Guillem Cantallops, paraire 
Esteve Fortià, paraire 
Pere Palau, jubeter 
en N avet, sabater 
Francesc Guerau, teixidor 
Narcís Banyils, ferrer 
Narcís de Casesnoves, apotecari 
en Toralles, teixidor 
n'Uix, baster 
Pere Sot, albadiner 
Simon Soler, teixidor 
Berenguer Arloví, apotecari 
Berenguer Cavaller, apotecari 
Ponç sa-Rovira, de Palau 
Miquel Bosch, albadiner 
Guillem Bosch, albadiner 
Antoni Biure, corder 
en Perer, teixidor 
Francesc Illa, sabater 
en Campaçol, bosser 
Pere Bertran, bosser 
en Mieres 
«dos frares sartres» 
Francesc Solà, sabater 
Narcís Oliver, teixidor 
Pere Hospital de Tela 
en Puig, de Palou d'Onyar 
lo Florentí, pintaner 
Arnau sa-Ramada, blanquer 
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en Deulondé, baster 
Berenguer Altimir, sabater 
en Salip, espaser, major de dies 
Joan Casanovas, escrivà 
Nicolau Vilar, frassader 
Antoni, fill bort del rector del Mercadal 
en Salagas, teixidor 
en Fermí, sastre 

III.- VERSIÓ CATALANA D'UN PLANY RIMAT I CRÒNICA CON
SIGNAT S PER ROVÉN NACIM, JUEU DE GIRONA, EL 27 D'AGOS T 
DE 1391, AL PRIMER FULL D'UN SÉFER WRAHCOPIAT PEL SEU 
PARE, RABBENU NACIM GERUNDÍ 

Planyeré la Llei santa i venerada, i vestiré la capa endolada; els oracles 
de la Teva paraula clara, han sucumbit a la foguerada; fa tres mesos que 
es calà una foguera arborada a la santa comunitat dels fills d'Israel en la 
terra d'exili de Sefarad amargada; des del dia primer del mes tamu.z de l'any 
1323 de la destrucció del Temple; la tribulació i la reprensió, la ira de Déu 
inflamada, com la destrucció de Sodoma i Gomorra ha estat abocada; po
bres de nosaltres!; les comunitats santes del regne de Castella, Toledo, Se
villa, Mallorca, Córdova, València, Barcelona, Tàrrega i Girona; unes 60 
ciutats i pobles del voltant; han caigut al fil de l'espasa, l'assassinat, l'ani
quilació, la desolació, la captivitat deshonrada; han estat venuts com esclaus 
i esclaves als ismaelites; uns 140.000 no han pogut resistir els qui bàrbara
ment els forçaven, s'han lliurat a la impuresa; des del temps de la guerra 
dels germans Don Enric i Don Pedra, entràrem en la desgràcia i s'estengué 
la maldat i la desolació tal com no n'hi ha memòria a la Llei i als midrashim;
els sacerdots mentiders i la multitud assedegada de sang han complert llur 
mesura; sort hem tingut nosaltres que Déu ens ha protegit i ha ajudat i ha 
fet que algunes autoritats de la ciutat i patricis i oficials s 'han posat al nos
tre costat i al costat dels nostres germans per alliberar-nos dels sediciosos, 
i aquí ens han abastit de pa i d'aigua; i el meu germà, el savi Don Hasday, 
salvi'l Déu, amb l'ajuda del nostre monarca estimat ha salvat les nostres 
famílies; he pogut salvar tots els meus llibres sagrats, i entre ells aquest del 
meu pare, llum d'Israel, de beneïda memòria; Déu els ho pagui amb be
naurança; i fins avui el nostre cor és ple d'amargor i de temor, i les nostres 
vides estan enjòlit, perquè no tenim gens de confiança en el que pot succeir 
en el futur; i de tots els nostres béns només ens queden els nostres cossos; sigui 
voluntat de l'Altíssim que s'apiadi de nosaltres, tingui misericòrdia dels qui 
han apostatat i retorni els captivats, i ens faci misericòrdia en aquest any que 
ve, que sigui any de respir i de salvació, i el campament d'Israel sigui alliberat. 

J o, el designat sobre la desgràcia de la filla del meu poble, escric això 
avui, 28 del mes elul de l'any 5151 de la creació del món: Rovén fill de rahbe
nu Nacim, fill de rahbenu Rovén, el Gironí. 

De tot això faig memòria per escrit, en hora de tràngol i tribulació, a 
Girona. I sigui aquesta Llei per a la comunitat, per sempre, amén. 
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IV.- MEMBRES PROMINENTS DE !-,'ALJAMA DE GIRONA DO-
CUMENTATS COM A JUEUS DESPRES DELS AVALOTS 

Abraham Issach 
Abraham Maymó 
Abraham Mercadell 
Adret Aninay 
Astruch Benet 
Astruch de Claramunt 
Astruch Cohén 
Astruch Cresques Badoz 
Astruch Lobell Gracià 
Bellshom Caracosa 
Bellshom Caravida 
Bellshom Issach de Blanes 
Bellshom Mahir 
Bellshom Mossé Falcó 
Bonastruch Desmaestre 
Bonet Vidal 
Bonjuha Issach 
Bonjuha Maymó 
Bonjuha Vidal 
Caracosa Mahir 
Cresques Bonafós Gracià 
David Falcó 
Dayot Mossé 
Duran Jacó 
Falcó Mossé 
Hasday Taroç 
Issach Bonavia 
Issach Bonjuha 
Issach Rovén 
J afudà Borges 
Jucef Abraham 
Jucef Bonjuha 
Jucef Issach 
Leví J asquell 
Maymó Bonjuha 
Momet Vidal 
Mossé Astruch 
Mossé Bellshom Benet 
Mossé Falcó 
Mossé Abraham del Portal 
N açanell Cerç 
Nacim Ferrer 
Salomó Natan 
Salomó Saporta 
Salomó Vides 
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Taroç Deuslocrega 
Vidal Bonet 
Vidal Lobell 
Vidal Petit 
Vivant Sampsó 

V.- NOMS DE CONVERSOS GIRONINS DOCUMENTATS ENT RE 
1391 i 1400 

Almira, filla de Rafel de Fontclara 
Arnau d'Anglesola (Saltell Gracià), metge 
Bartomeu, fill de Pere Joan 
Berenguer Clusella, fill de Pere Clusella 
Bernat de Camps (Vidal Issach), torner 
Bernat Clusella, fill de Pere Clusella 
Bernat Ferrer (Abram Abram), matalasser 
Blanca, muller de Bernat de Camps 
Blanca, muller de Francesc de Terrades 
Blanca, muller de Pere de Banyoles 
Blanca, filla de Pere Joan 
Blanca, filla de Rafel de Fontclara 
Bonanat Cerir (... Mardofay ), peroler 
Castelló Mercader (Aron Jacob), matalasser 
Caterina, muller de Bonanat Cerir 
Caterina, filla de Ferrer Bonanasch 
Caterina sa-Rovira 
Clara, muller de Pere Clusella 
Clara, filla de Pere Joan 
Constança de Reixach, muller d'Issach Rovén 
Dolça, viuda de Bonastruch Issach 
Dolça, muller de Rafel de Fontclara 
Francesc Pellicer (Rovén Mardofay), peroler 
Francesc de Terrades (Abraham Robís), mercader 
Francesc-Guillem de Vilarig (Gracià) 
Francesca, muller de Bernat Ferrer 
Francesca, muller de Castelló Mercader 
Francesca, macipa de Ferrer de Montcada 
Francesca, muller de Francesc Pellicer 
Francesca Solera, viuda 
Gabriel des Coll, fill de Pere Oldomar 
Guillem Benet de Reixach (Vidal Johanà) 
Guillem de Fontclara, fill de Rafel de Fontclara 
Joan, fill de Pere Joan 
Joan Cardona (Astruch Caracosa) 
Joan Clusella, fill de Pere Clusella 
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Joan Marcó (Abraham ... ) 
Joan Sunyer, fill de Pere-Guillem Sunyer 
Joana (Ester), muller de Pere Joan 
Llorenç, fill de Hasday Taroç 
Llorença, néta o neboda de Pere Joan 
Magdalena, muller de Pere-Guillem Sunyer 
Marc d'Avinyó, metge 
Margarida, filla de Bonanat Cerir 
Margarida, muller de Pere Cerir 
Miquel de Banyoles, fill de Pere de Banyoles 
N arcissa, filla de Francesc Pelli cer 
Narcissa, muller de Pere de Canelles 
Pere de Banyoles Qucef Falcó) 
Pere Benet de Reixach (Benet Bellshom) 
Pere de Bordils (Abram Aron) 
Pere de Canelles àlias Petit 
Pere Cerdà (Issach Aliafo) 
Pere Cerir (Bonanat David) 
Pere Clusella (Issach Saulis) 
Pere Geronella (Issach Israel Abram), sastre 
Pere Joan (Mossé Cabrit) 
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Pere Oldomar (Enoch Bonjuha Saporta) 
Pere-Guillem Sunyer (Salomó Bonavia), mercader 
Pere:J aume Malarç Q acob David) 
Rafel de Fontclara (Bonjuha de Besalú), metge 
Rafel de Fontclara, fill de Rafel de Fontclara 
Simon sa-Masó (Abram Lleó), mercer 

VI.- PREGÓ FE T PUBLICAR A GIRONA PEL REI JOAN I AMB 
CARTA DEL 16 DE DESEMBRE DE 1391 

Ara ojats tot hom generalment què us notiffiquen lo veguer e batle de 
Gerona de part del molt alt príncep e poderós senyor lo senyor Rey e per 
exprés manament del dit senyor: Que com lo dit senyor vulle que los ju
heus e juhies de la ciutat de Gerona e collecta d'aquella tornen ensemps 
ab lurs famílies e béns en lo call e en los altres lochs de la dita collecta on 
han acostumat de habitar, e axí mateix que vagen e estiguen per la dita 
Ciutat e vegueria de aquella e per los altres lochs de la senyoria del dit sen
yor quítiament e segura e facen lurs negocis segurament axí com aquells 
qui són en salvaguarda e protecció general del dit senyor, per ço los dits 
veguer e batle, notificants les coses dessús dites, manen a tot hom e a tota 
fembra de qualque ley, estament o condició sien, axí dins la dita Ciutat com 
de fora, que los dits juheus e juhies e lurs famílies e béns tracten benigna
ment e aquells no avoloten, injurien ni.Is facen o procuren dampnatge alcú 
en persones o en béns, sots pena de penjar sens tota mercè, e encara sots 
les altres penes que són imposades per Dret o Usatges de Barcelona contra 
aquells qui trenquen la salvaguardia e seguretat del Príncep. 
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COL·LOQUI 

Eduard TELL 

En relació a Mezuza, del segle XIV o XV, que es conserva al Museu Bíblic 
del Seminari de Girona i que va ser trobada, a finals del segle passat, fent 
obres en una casa del carrer del Call, actualment de la Força i abans de 
Sant Llorenç, precisament en el lloc on ara es troba el restaurant L' Àmfo
ra, al davant mateix d'on es suposa que estava la darrera sinagoga. 

Em sembla que en Jaume Riera havia posat en dubte l'autenticitat 
d'aquesta mezuzà. M'estic referint al pergamí que reprodueix, en 24 línies 
si no m'equivoco, la declaració de fe dels jueus en el monoteisme, que pro-
vé del Pentateuc i que es diu mezuza.

Jaume RIERA 

En Girbal diu que aquell pergamí no compleix totes les regles que l'en
ciclopèdia jueva marca per a les mezuzot. D'altra banda, sembla que es va 
trobar emparedat i això està en contradicció amb el fet mateix de la mezuzà.
L'objectiu de la mezuzà és fer recordar els preceptes que conté; si la tapes, 
no els veus i no els pots recordar. Aleshores, tenint en compte l 'anterior 
i sabent de l'existència de conversos a l'antic call de Girona, jo vaig con
cloure que, en principi, hem de pensar que aquesta mezuzà pertanyia a un 
convers que no sabia gaire bé com funcionaven les coses. Fa una mezuza de 
la manera que pot, la posa allà i l'amaga, naturalment, perquè és un com
pliment formalista de les lleis jueves. Vaig dir que ja que al segle XV allà 
hi viuen conversos, el millor es posar aquesta mezuzà en el compte dels con
versos i no dels jueus, com a record arqueològic. 

David ROMANO 

El fet que hagis trobat emparedada la mezuzà no vol dir res en concret. 
Per entendre'ns: aquesta mezuzà és una troballa arqueològica de fa un segle 
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i la mezuzà es remunta a quatre segles ( o més). Per tant, és possible que en 
el seu moment fos oberta i, evidentment, el text hebreu és ben clar: diu 
al mezuzot betekha, u-bi-sha,rekha,. Les mezuzot, que jo sàpiga, no són datades i és 
possible que aquesta no sigui ni de Girona. Es tracta d'un objecte moble 
i, per tant, es pot trobar a qualsevol banda. 

Jaume RIERA 

Aquells manuscrits emparedats trobats per la mateixa època a Barcelo
na, aquells sí que no enganyen: són de conversos. I també hi ha ,aquell An
tic Testament trobat al segle XVII , que esmenta en Pujades. Es a dir: jo 
tenia documentats elements jueus, coses jueves, que es troben empareda
des. Dos a Barcelona i un a Girona, al segle XVII i al XIX. Em va semblar 
bé incloure-hi la mezuzà, tenint en compte que segons el mateix Girbal no 
acabava de funcionar segons les regles clàssiques, perquè havia de tenir unes 
majúscules i unes minúscules i un text que no tenia. Ens trobàvem en el 
camp del convers que intenta practicar la religió jueva com pot i, és clar, 
fa algunes coses que no són correctes. 

Christw.n GUILLERÉ 

Voldria tornar sobre el tema de l'avalot de Girona, no pas per criticar 
la presentació que se n'ha fet -perquè és un treball perfecte des del punt 
de vista de documentació- sinó per aportar una certa informació concer
nent la llista de noms cristians. La documentació local és la que permet, 
en un assumpte que té un caràcter de tipus social, conèixer millor cada un 
dels protagonistes. Els he estudiat a partir d'un notari de 1388 i, pel que 
puc recordar, ja que fa anys que ho vaig treballar, la majoria dels artesans 
que són inculpats per la carta reial de 20 de desembre són dels que paguen 
més. Sobretot hi ha relacions amb els artesans acomodats i no pas amb els 
pobres: els Banús, que són ferrers; els Casanovas, que són apotecaris; Be
renguer Cavaller, que pertany a una família d'administradors de la mà me
nor l'any 1370; els Ramader, els Blanquer, mercaders, d'una família 
acomodada, etc. No discutiré si són usats o no com a tapadora, però la ma
joria dels artesans que estan en el cos de l'avalot formen part, en certa ma
nera, dels frustrats (entre cometes) de la mà menor, dels qui s'esmenta que 
no han pogut participar del fet del tancament de l'any 1376, degut al joc 
polític. 

Insistint en el tema dels avalots, penso que és interessant veure les per
sonalitats laiques que hi estan relacionades. 

Aymerich de la Via és d'una família que es veu que cogiença a jugar 
un paper important a partir del XIII fins a finals del XIV. Es una família 
d'empresaris, i l'avi Aymerich, que és jurat, té sovint negocis amb els jueus. 
Hi ha una desena o vintena de documents que mostren, sovint per diners, 
per llicència de noms de qui li presta, una forma d'antisemitisme. 
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En la primera meitat del segle (també es pot verificar en la segona, però 
jo no ho he fet) trobem una sèrie de famílies que són mercaders de draps, 
com ara els Sant Martí, els Sa Riera, els Bordils, Malars, Sant Celoni, els 
Marcó. La clientela d'aquests dr.pers coincideix molt sovint, poble per po
ble, amb la clientela dels jueus. Es del tot interessant fer notar un termini 
de reembossament dels draps que tenen els jueus que compren, per exem
ple, a casa dels Sant Martí. Mentre que pels cristians, el termini és de tres 
mesos o menys, els jueus que compren draps tenen un termini de l'ordre 
d'un any. Així doncs, podem establir que hi ha una comunitat d'interessos, 
potser una relació personal que pot explicar l'intent de salvar els j�eus en 
dificultats per part d'aquests cristians en els moments dels avalots. Es hipo
tètic i qüestionable, però es pot tenir en compte. 

Jaume RIERA 

Quan coneixes els intríngulis de la ciutat, ja vas veient una mica més 
les línies, sobretot, que els inculpats dels avalots en aquesta carta són els 
culpables de la rebaixa dels impostos. No hi ha res que indigni més la Cort 
Reial que l'haver abolit els impostos. Els jueus queden en una segona part, 
en un segon camp. En una carta que el rei envia al veguer de Girona, li 
diu que empresoni a tota aquesta gent i que la llista que li envia és una 
mica més llarga que la que li havia enviat el governador de Catalunya. Ales
hores, el governador de Catalunya era Ramon Alemany de Cervelló, que 
era el camarlenc del rei i el que portava la política, i aquesta carta posa 
20 de desembre perquè fa dos dies que el rei ha entrat a Barcelona i n'ha 
penjat vint-i-quatre. Llavors, en aquell moment, a Girona comencen a ne
tejar pels impostos. Una de les conclusions a què hauria d'arribar la meva 
tesi, si mai la redacto, és que els avalots de 1391 s'han posat al compte de 
la història dels jueus i ja està bé, però també s'haurien de posar en el comp
te de la història de Catalunya i de la història de l'església. L'església s'ha 
de responsabilitzar de tota la història de la gent que anaven allà, agafaven 
els nens i els portaven a batejar. Vull dir que no hem de treure els avalots 
de la història jueva, sinó que també n'hem de parlar com a història social. 
Hi ha aquell famós article del professor Wolff parlant de les connotacions 
socials. Si aboleixen els impostos a Barcelona, a Mallorca, a Girona, així, 
d'aquesta manera, digueu-me si no es tracta d'una efervescència social ... 
Per això he començat explicant tota la societat plutocràtica de Joan I, per
què s'entengui que afectava negativament tota la mà mitjana i menor, 
deixant-la sense activitat política . Quan hi ha un moment d'efervescència, 
provocada pels incidents anti-jueus, les autoritats es veuen impotents i ales
hores surten tota aquella mena de pasquins contra els jurats que defensen 
els jueus i que impedeixen aconseguir un bé per a la societat. 

Christian GUILLERÉ 

El període 1387-1390 ve marcat per un gravamen molt rigorós de la tal
la. Ara bé, per discutir la condició del gravamen és necessari que hi participi 
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el govern de la ciutat. Si no hi participa, forçosament queda eliminat de 
la discussió. Cal veure també com funcionen les finances. Està demostrat 
que les talles, que són gravades per la ciutat, estan fetes per eixugar els deu
tes anteriors. Què són els censals? A qui aprofiten? Qui els cobra? L'oligar
quia, a través d'aquesta presentació. 

Hi ha un altre aspecte, una tesi que defenso, i és la dificultat que coneix 
la Corona d'Aragó des de la Pesta Negra, dificultat lligada a la guerra que 
fa que les finances públiques es vagin tornant més exigents de cara els cris
tians, que han passat un període, en la primera meitat del segle, en què 
quasi no s'han vist afectats. A partir d'un moment, gràcies a aquest fet, 
va caldre finançar els impostos dels fogatges; i d'una altra banda també es 
va fer necessari gravar per les despeses de la ciutat, l'emmurallament, per 
exemple. El censal que caldrà pagar cada vegada és més important, i en 
aquest aspecte -en el factor financer- i amb l'escisió de la mà menor dels 
artesans, es pot explicar el declivi social del conjunt de Catalunya que s'ajusta 
a la deflagració que molt bé heu mostrat. 

Jaume RIERA 

Hi ha una carta del rei adreçada als menestrals que demanaven l'aboli
ció dels impostos i que estan amenaçats ( els volen degollar!), i el rei Joan 
I els fa una apologia dels impostos indirectes i diu: «no vulgueu abolir els 
impostos indirectes perquè llavors pa_ga tothom i gent de fora de la ciutat 
ajuden a pagar i ajuden a contribuir». Es clar, aquest argument, no se'l creien. 

De totes maneres, potser estem parlant massa de la cosa social i hau
ríem de parlar més dels jueus. Com incideix una cosa amb l'altra? No ho 
sé. Resulta que la Cort Reial sempre fa la cosa boirosa i quan els responsa
bilitza i els obliga a pagar multes és pels fets que van ocórrer al temps dels 
avalots i no et diuen res més. Hi ha un cas, sí, potser el de la persona més 
important, aquest Riera de Bordils, que va calar foc a les portes i va come
tre assassinats, però no sabem què pensava, què pretenia, qui el va induir 
a dir «ara fem això», qui li va dir, com s'ho va prendre. 

Hi ha documents que parlen de criatures preses dels braços de la seva 
mare per portar-los a batejar. Dues criatures, una d'elles es diu Llorença 
perquè l'avalot va ocórrer el dia de Sant Llorenç, i els Llorenç de la llista 
de conversos són batejats el dia 10 d'agost; i una altra, que la tenia un tal 
Berenguer des Coll. Aquest Berenguer no se la carrega, malgrat el docu
ment reial. El pare de la criatura, que encara és jueu, intenta que aquella 
criatura es posi en mans d'un convers, d'un que és del seu mateix braç. 
Després ve el document reial: «senyor Batlle de Girona, el Berenguer des 
Coll va agafar la criatura de mans de la seva mare, la va batejar i ara la 
té. Son pare és Hasday Tarós i ha demanat que la poseu en mans d'un con
vers per tal que l'eduqui segons la manera que vol que sigui educada. Feu 
el favor de mirar-ho i de treure la criatura d'aquest Berenguer des Coll i 
posar-la en mans d'aquest convers». La Cort Reial no sap què li van fer 
però sembla que el fet religiós, el d'obligar els jueus a batejar-se no va ser 
castigat. En tot cas, es castigava el fet d'apropiar-se de béns de conversos 
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o el fet de no haver-los defensat qui tenia l'obligació de fer-ho. O sigui, pe
cats d'omissió i pecats d'acció amb robatori. Es van castigar aquests roba
toris o les accions dels oficials que deien: «porteu aquí la roba, que s'ha
de guardar ben guardada», i després se la quedaven. Això sí, i especialment
la subversió social intentant abolir els impostos. Les referències que en te
nim, però, són globals i aquesta notícia del Riera de Bordils surt perquè
al cap d'un any (després d'haver fet neteja el desembre del 91 de sediciosos
i de gent que volia abolir els impostos) es van castigar els fets que havien
ocorregut. Hi envien comissaris, Manuel de Rejorell i GuillemJordà, i surt
la notícia que han penjat un dels responsables dels avalots. Val la pena ex
plicar l'anècdota: el penjat va fer testament deixant diners al convent de
frares menors amb la condició de ser enterrat en el seu cementiri. Com que
estava allà penjat i no el podien enterrar, els franciscans no podien cobrar
les quantitats que havia deixat en testament i demanen al rei que el deixin
despenjar i enterrar-lo dins del convent, perquè llavors podran dir-li misses
i podran cobrar. Així de miserable és el document indirecte pel qual sabem
que els comissaris van penjar aquest Olzina de Celrà. En van penjar més?
No ho sé. Ara, que es va donar el cas d'aquell que va i agafa la criatura
per dur-la a batejar, això sí, i això és el que ens explica i ens dqna el sentit
global de tots els avalots: són festivals de sang, de matar el jueu que es nega
a rebre el baptisme, però no es tracta de l'extermini del jueu com a jueu.

David ROMANO 

Lo que esta quedando claro para mí es la diferencia metodológica, 
debida a las fuentes que estamos manejando: en el caso de los «avalots» de 
Girona porque estamos manejando fuentes oficiales o estatales y fuentes lo
cales; en otros casos, como ayer se vio en la ponencia del profesor Guilleré, 
una documentación gerundense que dice una gran variedad de cosas; y en 
lo que hoy se ha visto en la ponencia del profesor Assís, una documenta
ción barcelonesa, también notarial, que dice otro tipo de cosas y nos da otro 
tipo de información. 

En el caso concreto de la ponencia de esta mañana del profesor Yom 
Tov Assís lo que se ha planteado es otra problematica porque no se trata 
sólo de la cuestión metodológica en la cual él ha insistido expresamente: 
la documentación llamémosle cristiana, es decir, escrita de izquierda a de
recha y el contraste que ha hecho con la documentación escrita de derecha 
a izquierda, es decir, la documentación en hebreo, en la que hay cierto tipo 
de información que no se ve de otra manera. Por ejemplo, él ha dicho esta 
mañana, y quizas valdría la pena que nos lo explicase otra vez, que, for
malmente, en la documentación cristiana, se menciona la tasa de interés, 
y él ha insistido en la palabra «formalmente», si no he tornado mal las no
tas. Sin embargo, dice que los textos hebreos insinuan o dicen abiertamen
te que eso no es verdad. Es una primera pregunta. 

Una segunda pregunta que quisiera hacer, cuando habla de la propie
dad rural de los judíos: yo, en una investigación que he estado haciendo, 
hablo de propiedad semi-rural (y digo semi-rural para no decir abiertamente 
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urbana, porque se trata de propiedad rural, pero de tierras que estan den
tro del municipio de Barcelona o de Girona, y por lo tan to, no sé hasta qué 
punto es rural o no es rural), y quisiera saber entonces hasta qué punto 
se dedicaban a la agricultura o no. El documento cristiano, evidentemente, 
no dice nunca que se dedicasen a la agricultura, dice que tienen tierras y 
alguna vez puede decir que sacan un beneficio de estas tierras. En cambio, 
el profesor Assís ha dicho que en las teshubot se dice claramente que tenían 
estos terrenos para obtener productos agrícolas ( si mis notas estan bien to
madas) cosa que, naturalmente, los textos cristianos no dicen. En algunos 
casos, sabemos que se utilizaban para obtener sobre todo uva para fabricar 
vino judiego, pero no dice abiertamente que estén cultivadas por éstos, por
que, entre otras cosas y si no recuerdo mal, la religión judía, la legislación 
judía no pide que estén cultivados por judíos, sino que a partir de determi
nada momento estén controladas por judíos, y éste es otro hecho a tener 
en cuenta. 

También quisiera que el profesor Assís explicara otra cosa: cuando ha
bla de los documentos esta hablando de originales, pergaminos, que tienen 
o pueden tener un resumen en hebreo por detras. Entonces, la problemati
ca planteada tiene al menos dos respuestas. Escriben en hebreo porque no
entienden el texto que esta en latín por delante y, por lo tanto, necesitan
tener un resumen asequible. O bien, otra posibilidad: escriben el resum en
hebreo para que no lo entiendan los derna.s, es decir, para poder ser expli
cado brevemente. De momento, los que yo conozco, son simplemente un
resumen muy externo de lo que se dice en el texto latino. Lo que quiero
saber es si alguna vez hay algún tipo de adición subjetiva, objetiva, objeti
vable o subjetivable, de lo que esta diciendo el texto latino.

l'Óm Tov Assís 

Bueno, yo hablé sobre los documentos del siglo XIII y del sigla XIV. 
El interés fue del 20% casi en todos los documentos. Los documentos en 
hebreo que dicen que hay una diferencia entre el acta notarial y la reali
dad, no son de Catalunya, pero me parece que hay que pensar que lo que 
han hecho los judíos en otros lugares, en la Península Ibérica, es muy posi
ble que también lo hayan hecho en Catalunya. En los documentos notaria
les también se refieren cosas que no fueron exactamente realidad: por ejemplo, 
cristianos que dan, en depósito, dinero a judíos. Yo creo que este dinero 
es utilizado por judíos para prestar en nombre de cristianos, para que lue
go dividan entre ellos la ganancia. 

Sobre la agricultura, es verdad que los documentos en latín no hablan 
del trabajo de judíos en la agricultura, pero el hecho que tengamos muchí
simas «responsa» del rabino Salomón ben Adret y de atros rabinos, concer
nientes a la agricultura y a la vida agrícola, me parece un detalle importante. 
Rabí Salomón ben Adret, por ejemplo, habla de frutas, de huevos, de pro
ductos que los judíos tenían en sus jardines, en sus campos y no sabemos 
si los judíos trabajaban o no, pero fueron, en todo caso, propietarios de es
tos campos y jardines, tenían las frutas para ellos. Me parece que ben Adret 
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conocía muy bien la vida agrícola y, para mí, es una prueba de que los ju
díos no estuvieron completamente alejados de la agricultura. 

El resumen en hebreo que tenemos en pergaminos en el archivo capitu
lar de Barcelona me parece que no se debe a que el judío no entendiera 
el latín, sino que se trata de un problema jurídico de nombres. Por ejem
plo, el nombre aparece en caracteres hebreos y muchas veces en el docu
mento en latín no es exactamente el mismo. Es posible que el prestamista 
judío quisiera también para él un resumen en hebreo -y no para el nota
rio o el cristiano, el deudor- para preparar sus «pinqas» ( o «pinqasim», 
según los lugares ), y para ver cada mes o cada tres meses lo que tenía. Es 
una posibilidad. 

Leopoldo PILES 

Sobre la cuestión de los préstamos, el tanto por ciento es siempre del 
20, y ademas se dice que se cumple el «cot» real y se pide juramento previo, 
pero yo he encontrado -del año 1331, 1332- dos o tres casos en que se 
presenta denuncia porque se dice que se ha firmado préstamo de 1000, pe
ro que se han recibido 800 o 900, una cantidad inferior. Por lo tanto, se 
cumple el tanto por ciento pero en realidad es una estafa. 

En cuanto a la posesión de tierras en Morvedre, en Sagunto, sí, hay ju
díos que tienen tierras. No aparece ningún detalle, por otro lado, que per
mita confirmar si las trabajan o no. Los que sí aparecen con gran frecuencia 
son los compradores de la «verema» del vino: un tal Samuel Elicer de Bar
celona, que compra vino en Puzol y en el Puig y que se ha quedado la sisa 
de un año, el rabino Faim de Arlez, algún médico y otras personas, algunas 
procedentes de Catalunya, formando sociedad con cristianos. Samuel Eli
cer manifiesta que han participado en esta compra dos cristianos de Barce
lona, los hermanos Berenguer ( de uno no sabemos el nombre, tachado, 
comido por la polilla, y del otro sabemos que se llamaba Ferrer). Este tipo 
de documento se repite con relativa frecuencia. 

Jaume RIERA 

De quin any és, aquest document? 

Leopoldo PILES 

Exactament de 1377. I encara que no sigui ben bé sobre aquest tema, 
quan es parlava de professions dels jueus en l'estudi de l' «açoch» de Valèn
cia que es va fer prop de «Sefarad» i en altres, les professions fonamentals 
fan referència a coses de teles, però també hi ha platers, per exemple. N'hi 
ha un de Morvedre, Vidal Ardit, que fa un guarniment de mula preciós, 
i Ferran el Catòlic demana que li enviïn, hi ha un mestre de fer «pater nos
ters» per encàrrec, hi ha enquadernadors ( els llibres de la Bailia, quasi tots 
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estan fets per jueus i se'ls paga anualment) n'hi ha un de molt interessant 
que és mestre de «àbac», de matemàtiques. Després hi ha els normals: sa
baters, corredors d'orella -que fan molta trampa i que han de jurar 
anualment-, etc ... 

Jaume RIERA 

El corredor d'orella no està diferenciat del prestamista: es tracta de fer 
anar diners i coses amunt i avall. 

Leopoldo PILES 

Bé, però el corredor d'orella ofereix. 

Jaume RIERA 

Ofereix i connecta: tu em deixaràs els quartos i jo te'ls tornaré i aquell 
te'ls tornarà. 

Leopoldo PILES 

El camp del corredor d'orella és molt més ampli. 

Jaume RIERA 

Sí, sí, però són molt afins. 
Tornant a problema dels pagesos, jo diria que els jueus podien fer de 

pagès i tenien terres. En una economia que estigués basada en l'agricultu
ra, a finals del XIV, al regne d'Aragó, no tinc cap inconvenient a admetre 
la presència dels jueus com a pagesos. N'hi podeu posar a Osca, a Saragos
sa, i si voleu a Tarassona, o a Calatayud. Però nego que a Barcelona i a 
Girona, en la segona meitat del segle XIV, n'hi hagués. 

Thm Tov ASSIS 

Es posible que los judíos compren vino para venderlo a cristianos. El 
vino que compraban de cristianos puede no ser «casher», pero no es que 
no puedan venderlo como «casher». Tenemos muchas referencias a judíos, 
en documentos en latín y en «responsa» en hebreo, que indican que un in
dividuo mató a un gato y que luego se vende como carne «casher». 
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En relación a los préstamos se ha dicho que los judíos han recibido mas 
interés del legal. Bueno, la cuestión es ésta: si el judío prestaba dinero, di
gamos 100 sueldos, a un cristiano a un interés superior al legal, ¿por qué 
aceptaba, el cristiano? ¿porqué necesitaba el dinero? Hay otra posibilidad 
en este punto: que el deudor cristiano no pudiera pagar el dinero y, enton
ces, lo mas facil era denunciar al prestamista judío, alegando que el interés 
era superior al 20%. 

LeopoldíJ PILES 

En este caso de la denuncia por un préstamo, me parece que hay testi
gos judíos. Presenté un trabajo sobre el tema en Palermo y ahora no me 
acuerdo de memoria, pero creo que hay un testigo cristiano y también tes
tigos judíos, que dicen que la acusación es cierta. Este es el problema de 
la veracidad del juramento, a pesar de efectuarlo sobre los diez mandamientos 
y la ley de Moisés. 

En cuanto al vino, en toda la documentación de este año no siempre 
dice: «vi juheesc», solamente se menciona cuando insisten, porque se trata 
de un problema de dinero. Por lo derna.s, a quien lo venden, ninguna nota. 

Miquel PUJOL 

Sobre el tema aquest del jueu pagès, a Castelló d'Empúries hi ha molts 
jueus que tenen terres, horts, vinyes, etc ... No he trobat que treballin la ter
ra, però sí que n'he trobat algun de cortaler, a !'Empordà. A Castelló no 
hi ha masos, hi ha cortals. Hi ha algun mas a la part dels aspres, a la part 
de terra diríem més de secà, però a la part de dessecació dels estanys o dels 
aiguamolls s'han anat creant una sèrie de cortals, «cortilia», que originà
riament eren llocs on hi havien els ramats, el bestiar. Després es van cobrir, 
van edificar una casa, i el senyor també s'hi va fer la seva. Això són els 
actuals cortals d'aquella zona. He trobat un document d'uns pagesos, uns 
cortalers de Castelló, que transfereixen el cortal d'uns jueus, la cura del 
bestiar, això sí, però no diuen que treballessin directament la terra. És clar, 
el jueu no és un pagès, pagès. N'hi ha, però, que fan de cortalers, és a dir, 
són gent que cuiden el bestiar, el fan créixer a compte d'altres cortalers que 
hi ha per allà. 

Quant a les comandites, també he trobat comandites de jueus. Sí, en 
ordre a adquirir sises de vi, precisament en Tarós compra molt sovint, a 
vegades sol i a vegades amb cristians del municipi. 

Jaume RIERA 

Vol dir que arrenden !'.impost, no? 
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Miquel PUJOL 

Sí, l'impost, l'ajuda, etc ... Ho compren i això és normal. Però, a Castel
ló hi ha cortalers jueus ... 

Jaume RIERA 

... Aquest cas del cortaler jo me l'explicaria com una mena de cessió de 
béns del cortal que el cristià ha de fer al jueu. No és que digui: «aneu a 
fer-hi de masover», sinó que fa: ,�a que no us puc pagar el que us dec, us 
cedeixo aquests béns». 

Miquel PUJOL 

Sí, sí. Hi ha moltes coses indirectes que suposen un deute impagat, pe
rò aleshores la hipoteca s'apodera de la cosa. 

Jaume RIERA 

Hem de suposar, doncs, que el jueu el que deu fer després és vendre-ho ... 

Miquel PUJOL 

Sí, és clar, exacte. 

Jaume RIERA 

El préstec no és l'operació que queda reflectida en els protocols nota
rials. Al meu entendre, de préstecs n'hi ha de tres menes: el que es fa sobre 
penyora, el que es fa davant de notari, i el que es fa de manera mixta. 

El préstec sobre penyora no queda reflectit enlloc. Jo deixo un ferma
l

l 
al jueu per la quantitat que el jueu em dóna per allò. Aquí no és possible 
detectar el frau, l'engany. Si jo deixo un fermall, no hi ha usura. En tot 
cas, si no torno els quartos, perdo el fermall. 

Els préstecs davant de notari sempre són falsos. Si es diu que li deixa 
150 sous segur que no són 150, segur que és una altra quantitat. Si aneu 
a un arxiu històric, obriu un protocol notarial i us surt el préstec d'Astruc 
Benet a Francesc de Sant Dionís, aquest préstec no és mai el primer. Aquest 
préstec que vosaltres llegiu és el fruit de tota una història d'aquest Sant Dionís, 
que ha anat a demanar 50 sous, i el jueu li ha dit que n'hi deixa 30 però 
que el mes d'octubre n'hi ha de tornar 80. Arriba el mes d'octubre, i no 
torna ni els 80 ni els 30 i fan un altre debitori dient que n'hi donarà 120 
quan arribi la Pentecosta o Sant Martí, i quan arriba Sant Martí no paga. 
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Aleshores li diu: «Doncs ara en farem dos, un per 80 a nom del meu pare 
i un per 20 a nom meu, però en aquests 20 iran inclosos ... » Davant d'això, 
que és certíssim, hi ha algú que pugui saber a quant pujava la usura jueva? 

Llavors quan un historiador una mica miop troba un préstec diu: «Ah! 
feien petits préstecs ... ». Sí, petits préstecs que, tots sumats, sumaven molt 
i que no sempre feien directament. Tornant a l'exemple de l'Astruc Benet 
i en Francesc de Sant Dionís, l'Astruc Benet li ha deixat diners i quan arri
ba a una certa quantitat perillosa, l'Astruc Benet li diu: «Saps què, en fa
rem dos, un a aquell nom, a aquell jueu de Castelló i un altre a nom del 
meu pare, i jo em quedaré amb el préstec antic». Resulta que un préstec 
que era petit s'ha convertit en un préstec triple, amb una gent que no t'ho 
penses. D'aquí ve l'explicació que ,es trobin tantíssimes procuracions entre 
jueus per anar a cobrar deutes. ¿Es que el jueu de Vic està contínuament 
anant a Camprodon, a Besalú i a Manresa, per cobrar? No, no, es fa tot 
això per poder dissimular a cal notari, i per evitar que les quantitats fossin 
grosses i perquè a l'hora de cobrar, presentar-se amb tres creditors sempre 
era més fàcil que fer-ho amb dos. Feien totes aquestes trampes, de la matei
xa manera que es fan ara, que s'han fet sempre. 

Per sort, un dia a l'Arxiu de la Corona d'Aragó una persona va portar 
un plec de pergamins que van ser els que em van fer obrir els ulls. Un plec 
de pergamins que havien trobat a la seva masia, amb deutes de jueus. Quan 
els vaig posar tots en ordre, sortien jueus diferents, però endevinaves 
-perquè es tractava sempre del mateix cristià- que era el mateix préstec
que s'havia anat mig cancelant, mig renovant, amb l'addició dels interes
sos, dividit en varis noms, etc ... Per això, si us hi heu fixat, es troben tants
documents que diuen: «Et faig quiti que m'has tornat tot el que em devies
fins a la data». Oh, és clar, perquè en aquella mateixa data tornaven a re
novar el deute! Per això se'n troben tantes, de cancelacions de deutes, per
què a partir d'un determinat moment l'havien diversificat i ja no era un
deute que s'arrossegava des de feia cinc anys, no, sinó que era un deute
nou, que es començava aleshores, i ves a saber quina era, la quantitat exacta.

Aquesta és la meva reflexió sobre el deute jueu: no ens hem de creure 
el que diuen els protocols. La confiança que el professor Guilleré té amb 
el jueu que apareix com a prestamista, i el fet que no apareguin com a pres
tamistes els jurats, s'han de posar en dubte, perquè ho prestaven per mitjà 
d'una altra gent, ells no donaven la cara, donaven la cara uns altres. 

Christwn GUILLERÉ 

El que busco per entendre l'evolució de la vida al camp són indicadors. 
En aquest sentit, cal dir que el cristià fa passar el jueu per prestamista. En 
una comunicació per a Santiago de Compostela, he fet un treball sobre el 
crèdit, i el crèdit no és només representat pels nous préstecs jueus, sinó que 
també és representat per les comandes de pells, que han passat entre els 
cristians, o fins i tot pel «mutu bon amore», també entre cristians. Si un 
mira el percentatge en espècies, en valor, en número aproximat, hom troba 
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en el període 1320-1330 que la renda cristiana és la meitat que la renda dels 
jueus. Si més no, el valor és interessant, perquè prova que hi ha una volun
tat per part dels cristians, de participar, d'iniciar-se en aquest circuit del 
diner. Les autoritats eclesiàstiques reglamentaran aquest problema i dispen
saran de problemes de consciència, en alguns casos desculpabilitzaran els 
cristians. A partir del 1340 és evident que els préstecs jueus es troben en 
certa manera marginalitzats per l'aparició del censal, que permet als cris
tians participar directament en el sistema, en el crèdit, tot i que es tracta 
d'una hipocresia extraordinària. Aleshores cal remarcar al costat dels nous 
préstecs, els tipus de documents que venen a completar el crèdit, i un es 
troba que els jueus implicats en aquests documents, són molt nombrosos. 
Entre 1320-1330, si voleu, hi ha un 16% del conjunt de les actes passades 
que corresponen als nous préstecs, però hi ha entre el 8% i el 10% d'actes 
entre jueus i cristians que reglamenten velles relacions, sota la forma de 
rebut, de prorrogació: recorden que en 10 anys s'han fet tants tractes figu
rats i que un s'ha reembossat tant i que encara queda el que es prorroga. 

Aquests documents queden com a indicadors econòmics molt interes
sants, si voleu, per matisar, i s'han de treballar amb afany crític. Però no 
en prescindeixo. Sempre me n'he servit en les meves recerques. 

Yom Tou AS.SIS 

Estoy de acuerdo con usted: hay muchísimos documentos en los cuales 
los judíos prestaban dinero «bon amore» a un cristiano. Hay también docu
mentos en hebreo para el uso privado del judío, del prestamista, el «pin
qas», que los cristianos no pueden leer, y que dicen que el judío esta dispuesto 
a aceptar de este cristiano 80 sueldos en vez de 100 porque este cristiano 
no tiene dinero y el judío prefiere aceptar 80 que no correr el peligro de 
perderlo todo. 

Jaume RIERA 

Sí, cada préstec és un cas particular. 

Jaume MARQUÈS 

Canviant una mica de tema, ja que has parlat d'aquesta generalització 
dels avalots, que anaven difonent-se com una mena d'onada, ¿no ens po
dries dir quins eren els motius reals, ideològics, o no tan ideològics que po
drien endevinar-se com a causes d'aquesta situació? 

Jaume RIERA 

No ho sé. La raó que jo donaria, la raó per la qual la gent se suma tan 
massivament a suprimir jueus és perquè han arribat a adquirir la convic-
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ció, no riguin, que el món s'acaba. Ho diu fra Francesc Eiximenis. Ell es
criu el 1391 i diu que, ara, en aquest centenari, el món s'acabarà. A finals 
del segle XIV és indubtable que hi ha un ambient apocal.líptic. Vindrà aquell 
moment, es diu, en què tots serem iguals, s'instaurarà el regne igualitari, 
tots serem cristians, tots purs, i tot anirà bé. D'aquí que també s'ajudi a 
treure els impostos, perquè en aquells temps igualitaris tothom pagarà igual, 
si és que s'ha de pagar. 

Hi ha indicis molt forts d'ambient apocal.líptic; la gent pensa que quan 
s'instauri aquesta època tots seran cristians i l'existència dels jueus s'haurà 
suprimit. Aleshores, diuen, hem d'accelerar això, i d'aquí ve una mica aquesta 
idea: com que a Sevilla ja ho fan, a Sevilla ja ho han aconseguit, això és 
un pas que s'ha de fer per tal de tenir una millora general i social. Aquesta, 
ja ho sé, no és una explicació gaire econòmica, i els marxistes no se la creu
ran. Que hi busquin la seva, perquè, després de pensar-hi molt, arribes a 
la conclusió que dones una explicació o una altra segons la ideologia que 
tens. El Profiat Duran es planteja per què els jueus de l'Aragó no han sofert 
els damnatges i ¿sabeu quina resposta hi dóna el Profiat Duran? Que els 
jueus d'Aragó es salven perquè estudiaven els salms. Això també ens fa riu
re, però és que encara que no creiem en una visió providencialista, si ens 
posem en la seva pell, aleshores podem entendre moltes coses. Entendrem 
fins i tot que hi hagués rabins que s'obnuvilessin i diguessin que: «si Déu 
ens crida pel camí de deixar de ser jueus ... ». És molt absurd, però hi ha 
casos, com ara la carta de Hasdai Cresques. Aquest, quan arriba a Valèn
cia calla el que ha passat amb els rabins, és clar que s'ho calla, perquè el 
principal rabí va ser el primer que es va batejar a València. Destaca que 
a Toledo van morir santificant el nom de Déu, però de València no ho diu, 
és clar que no ho diu. 

Si no volem admetre una visió religiosa no entendrem com actuava aquel
la gent, perquè aquella gent actuava amb motivacions religioses. La creen
ça que la societat s'ha de netejar d'elements indesitjables pot bellugar les 
masses, pot dur-les a batejar la gent i el que no vulgui batejar-se, a matar-lo!. 

Hi ha un text preciós de València en què una dona boja pren unes met
zines per tenir fills, i aleshores comença a desvariejar i diu que s'ensorrarà 
el Miquelet i que es convertiran tots els moros i tots els jueus. Es tracta 
d'un text del 1387. Un altre, l'Antoni Riera, lul.lista, que l'Aymerich va 
perseguir d'aquella manera, és un dels apocal.líptics, i entre les tesis que 
sosté, n'hi ha una que diu que els jueus s'han de convertir tots perquè -i 
això ja és del Nou Testament, dels temps de Sant Pau- a la fi dels temps 
èls jueus es convertiran. Ell diu que ja que estem a la fi del món, doncs som-hi. 

Tot plegat m'explica que es tracta d'un moviment general, perquè un 
avalot a Girona sí que pot tenir connotacions econòmiques, no hi ha incon
venient a admetre-ho, però un avalot general... Per un cantó hi ha la volun
tat de suprimir l'existència del call i de suprimir l'existència dels jueus. 
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ASUNCIÓN BLASCO 

O. PRELIMIN ARES

Antes de entrar en materia quisiera, puesto que soy de fuera de Catalu
ña y voy a tratar un tema ajeno a dicha comunidad, agradecer la amabili
dad del Ayuntamiento de Gerona al invitarme a participar en estasJornadas. 

Y sin mas delaciones paso a abordar el tema propuesto para esta po
nencia: Los Judios de Zaragoza: un rrwdelo para irwestigación. A fin de facilitar su 
compresión, se les ha repartido el índice de mi tesis doctoral 1• 

l. MOTIVACION, HIS1DRIA Y LIMITACIONES DE ESTE ESTUDIO

La finalidad de esta exposición es dar a conocer lo que pueden dar de 
sí los documentos para estudiar una comunidad judia -en este caso la de 
Zaragoza. No trato de ocultar que, por mi parte, existe el deseo manifiesto 
de animarles a trabajar y a sacar a la luz el pasado de muchas aljamas cata
lanas de las que hasta la fecha apenas se sabe nada. 

Les aseguro que cuando empecé a manejar documentación -de esto 
hace ya algunos años- y me planteé investigar acerca de los judios y mu
déjares de Aragón, y mas concretamente sobre los de Zaragoza, pensé que 
todo estaba hecho. Después de revisar las obras de Baer 2 y Neuman 3 y los 
trabajos de Serrano y Sanz 4 (los primeros habían manejado documenta
ción oficial; el segundo, protocolos notariales preferentemente del siglo XV) 
parecía que mi aportación iba a ser mínima. No obstante, el índice que se 
les ha distribuido constituye una prueba mas que suficiente de los logros 

-+ 

introducido en el texto algunas modificaciones: así, se han corregido imprecisiones y se han 
obviado las repeticiones excesivas; se han establecido los nexos oportunos para perfeccionar 
algunos defectos de la exposición oral; se han incluido algunas notas; y se ha distribuido 
el texto en diversos apartados para facilitar su seguimiento. Al final, se ha incluido una bi
bliografia orientativa que, espero, pueda ser de utilidad. 

l. BLASCO MARTINEZ, Asunción: Los judíos de Zaragoza en el siglo XIV (Tesis doctoral iné
dita, Zaragoza 1987), 10 vols. de 350 paginas aproximadamente cada uno.

2. BAER, Fritz: Studien zur Geschicht,e der ]u.den im konigreich Àragonien wii.hrend des 13 und 14 Jahr
hunderts («Historische Studien», Heft 106, Berlin 1913). (Hay reimpresión fotografica. Re
ciente traducción castellana con el título Historia de los judíos en la Curona de Aragón ( siglos XW-XIV),
Diputación General, Zaragoza 1985); y BAER, Yitzhak: Tolednt ha-yehudim bi-Sefarad ha-nosrit
(Tel Aviv 5705/1944-45). (De ella hay una segunda edición, Tel Aviv 5719/1959, así como
traducción inglesa en 2 tomos, Philadelphia 1961-66, y traducción castellana con el título
Historia de losjudíos en la España cristiana, con la bibliografía actualizada por el traductor J.L.
LACAVE, Ed. Altalena, Madrid 1981).

3. NEUMAN, Abraham A.: The jews in Spain. · Their social, political and cultural life during the
Middle Ages (T he Jewish Publication Society of America, 5702/1942, 2 vols. (Hay varias reim
presiones).

4. SERRA NO Y SANZ, Manuel: Orígenes de la dfJminación españiJla en Amirica (Nueva Bibliote
ca de Autores Españoles, Madrid 1918).
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(inéditos en su mayor parte) alcanzados. Y eso que, por falta de tiempo, 
he tenido que dejar para mejor ocasión algunos aspectos, igualmente inte
resantes, a los que me referiré después. 

Inicié la tarea de recopilación de datos en el Archivo notarial de Zara
goza. En un principio registré todos los documentos relacionados ·con ju
díos y/o mudéjares en fichas; cada una de ellas, debidamente numerada, 
constituía la ficha basica que, posteriormente, me permitiría extraer otras 
relativas a individuos, materià.s y lugares, con el fin de poder organizar el 
material: era hacer el trabajo del ordenador en una época en que la infor
matica no estaba al alcance del historiador (a modo de inciso diré que in
tenté emplear los lenguajes -Fortran y Cobol- que hace unos años se 
utilizaban en el Centro de Calculo de Zaragoza, pero evidentemente no eran 
los mas apropiados). Revisé todos los protocolos notariales del siglo XIV 5 

y proseguí la búsqueda en otros archivos locales. Consulté el Archivo Mu
nicipal y, aunque no encontré en él Libros de Actos comunes del siglo XIV, 
pude consultar una veintena de protocolos de esa centuria que -no se sabe 
por qué motivos- forman parte del acervo documental del Municipio. Asi
mismo, me puse en contacto con el Archivo de la Audiencia, donde se con
servaban (hoy han pasado al Archivo Histórico Provincial) los fondos de 
la Inquisición (todos del siglo XV). Igualmente acudí al Archivo Diocesa
no y a los parroquiales: hice unas cuantas catas, las suficientes para llegar 
a la conclusión de que no era aquél el sitio mas adecuado para encontrar 
documentación sobre mudéjares y judíos. Con el fin de analizar las fuentes 
notariales diseminadas por la província de Zaragoza, establecí relación con 
los diferentes partidos judiciales de la província, pero todos ellos me hicie
ron desistir de mi empeño al asegurarme que no disponían de documenta
ción del siglo XIV. Entonces decidí centrar mi atención en los judíos y 
reservar para otra ocasión los datos que sobre mudéjares aragoneses había 
recogido. 

2. LIMITES CRONOLOGICOS: 1327-1415

Cuando terminé de recopilar el material existente en Zaragoza acerca
de judíos del siglo XIV me di cuenta de la dificultad de llevar a cabo toda 
la tarea que inicialmente me había propuesto: tenía mas de diez mil docu
mentos registrados, fichados y transcritos y todavía no había comenzado 
la consulta de los registros de la Cancillería real, imprescindibles para abordar 
diversos aspectos del proyectado estudio según se evidenciaba del contenido 
de los repertorios documentales relativos a judíos de Aragón publicados por 
J acobs 6, Régné 7 y Baer 8• Se impuso enton ces la necesidad de señalar un
límite y seleccionar un período cronológico -es tarea incuestionable en todo 
trabajo de investigación-, lo que no suele ser sencillo, pues hay que encontrar 

5. Se conservan 465 protocolos dels siglo XIV. 

6. JACOBS, Joseph: An inquiry in/Q the suurces of the histmy of thejews in Spain (London 1894).

7. RÉGNÉ, Jean: Catalogue des actes tkjaime fer., Pedro III etAifonso III rois d:Aragon, coru:ernant
-+ 
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razones de peso para poder acotar el trabajo: cabe la posibilidad de realizar 
el estudio correspondiente a un reinado 9; en tal caso, es preciso tener en 
cuenta que aunque los reinados cortos pueden parecer los mas apropiados 
por su extensión, presentan el inconveniente de que no permiten ver la evo
lución de instituciones, conflictos sociales, etc., en cambio, los excesivamente 
largos, plantean otra clase de dificultades, por ejemplo, la necesidad de ma
nejar una documentación que a veces puede resultar excesiva (para el rei
nado de Pedro el Ceremonioso (1336-1387) hay unos 2.000 registros en el 
Archivo de la Corona de Aragón). Otra opción consiste en seleccionar una 
época marcada por acontecimientos que supongan una modificación im
portante en las condiciones de vida o en la estructura social de un grupo 
humano (por ejemplo, el estallido de alteraciones sociales, la promulgación 
de una constitución, etc.). Pero no hay que olvidar que esta acotación debe 
estar en función de la documentación con que se cuenta, a ser posible a 
priori, aunque he de reconocer que esto no siempre es posible (por ejem
plo, en mi caso). La pauta la suelen dar tan to la bibliografia como las catas 
realizadas en los archivos. En el caso de Zaragoza, se ha tornado el período 
comprendido entre 1327 (inicio obligada por los documentos 10) y 1415 (fe
cha en que Fernando I promulgó una constitución para la aljama de judíos 
que supuso un cambio y el inicio de una nueva etapa en la vida del judaís
mo de dicha ciudad, tras la Hamada Disputa de Tortosa 11). Me podran de
cir Vds. que también 1391 es una fecha importante en la historia de los judíos 
españoles -el Sr. Jaume Riera nos ha hablado ampliamente de ello en la 
sesión de esta mañana-; y ciertamente lo es, puesto que supuso el declive 
de no pocas aljamas de la Península. Pero en Zaragoza no hubo ataques 
contra la judería porque la presencia de los reyes en la ciudad en el mo
mento de producirse aquéllos los inhibió, aunque se dejaron sentir sus efec
tos: uno de ellos fue el miedo que a partir de entonces empezó a cundir en
tre los judíos zaragozanos, que en 1391 decidieron establecer un nuevo im
puesto a fin de recaudar 6.000 sueldos jaqueses anuales para entregarlos a los 
jurados de la ciudad a cambio de protección 12. No sé si otras aljamas reac
cionaron de forma similar. Esta talla de los 6.000 sueldos , establecida a fina-

--> 

les juifs (1213-1291) (Publicada en la «Revue des «Etudes J u ives» (Paris), y en tirada aparte 
Paris 1911, 1914 y 1�20: 117, 149 y 171 pags. Posteriormente continuó su Catalogo paraJai
me II («Revue des Etudesjuives», LXXIII (1921) y siguientes). (Hay reimpresión fotografi
ca, con índices, por Yom Tov Assís y Adam Gruzman, com el título Histmy ef thejews in Aragon.
&gesta arui Documents 1213-1327, CTerusalem 1978). 

8. BAER, Fritz: D� Juden im christliclzen Span�. I: Aragon� urui Navarra (Erster Band, Berlín
1929). (Hay reimpresión fotografica: Gregg International Publishers Lted., England 1970,
con bibliografia previa por Haim REINART).

9. Por ejemplo, el reinado de Juan I abarca diez años (1387-1396).

10. Se conservan protocolos de los años anteriores (el mas antiguo es de 1316), pero son sólo 4.

11. Acerca de la Disputa de Tortosa, véanse PACIOS LÓPEZ, Antonio: La Disputa de Torwsa
(Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas, Madrid 1957), 2 vols.; y RIERA l SANS, 
Jaume: La crònica en hebreu de la Disputa de Torwsa (Barcelona 1974).
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les del siglo XIV por los miembros de la aljama de Zaragoza -no por el 
Rey- era el único tributo obligatorio para pecheros y francos ( es decir, las 
familias Alazar y Caballería vasallas de la Orden del Hospital) de esa ciu
dad. No he podido comprobar si esta aportación económica resultó eficaz, 
pero lo cierto es que en los años siguientes las conversiones de judíos zara
gozanos fueron mínimas. En realidad, la aljama de Zaragoza adquirió la 
mayor preponderancia de su historia a partir de 1391, cuando la de Barce
lona casi había desaparecido, y también se habían visto seriamente mer
madas las de Gerona, Valen cia, Mallorca, etc. 13

. Y precisamente por eso, 
la aljama de Zaragoza, de la mano de Hasday Crescas, tomó la iniciativa 
de la defensa del judaísmo de la Corona de Aragón e incluso de la Penínsu
la, acabó arruinandose y algunos de sus miembros mas adinerados decidie
ron, a raíz de la citada Disputa de Tortosa (1413-1414 ), abrazar el cristianismo. 
Quiza convenga apuntar aquí que las conversiones de comienzos del siglo 
XV se produjeron, mas que por miedo, por interés: en un principio los re
negados eran preferentemente individuos que abrazaban el cristianismo por
que no tenían otra opción mejor para seguir teniendo poder. Al apostatar 
muchos de los judíos ricos, el peso de los impuestos y grava.menes de la alja
ma recayó sobre los grupos económicamente mas débiles: los ahorros de 
los judíos modestos no bastaban para hacer frente a las demandas excesivas 
de la Corona; entonces se popularizó la figura del censal, un sistema credi
ticio por el que la aljama se comprometía a entregar al prestamista una can
tidad anual fija a cambio de la posibilidad de disponer de dinero contante 
y sonante en un momento dado 14. A mi juicio, es de ahí de donde arran
ca el declive de la aljama de los judíos de Zaragoza: èuando la situación 
económica de la comunidad se hizo insostenible, judíos medianos y meno
res ( clases media y baja) comenzaron a plantearse la posibilidad de abjurar 
de su religión para poder seguir viviendo. Todo ello, junto con la pragmati
ca del antipapa Benedicto XIII y las disposiciones reales de Fernando I es
tablecieron las premisas necesarias para el comienzo de una nueva etapa: 
la comprendida entre 1415 y 1492. 

Conviene advertir aquí que a veces es preciso transgredir la época aco
tada para ir en busca de la noticia, pues hay datos que, aun siendo anterio-

12. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Domingo Martín de Aguilón, 1391, fols.
223 v.-224.

13. Sobre los asaltos de 1391 a juderías, véase la carta que Hasday ben Abraham Crescas
escribiera narrando los hechos, en SALOMÓ N BEN VERGA: Chébetjehuda (La vara dejuda)
de --- (Traducción española con un estudio preliminar por Francisco Cantera Burgos, Gra
nada 1927), pags. 274-276; y KOBLER, Franz: A treasury qf Jewish lettns (Philadelphia 1953)
vol. l, pags. 272-275. Ademas, véanse WOLFF, Philip: The 1391 pogrom in Spain. SocÚJJ crisis
or not?, en «Past and Present» (Oxford), 50 (feb. 1971), pags. 4-18; y RIERA I SANS, Jaume:
Los tumu/J,os contra las juderías de la Corooo de Aragón en 1391, «Cuadernos de Historia. Anexos
de la Revista Hispania» (Madrid), 8 (1977), pags. 213-225.

14. Del censal y de su repercusión me ocupo ampliamente en el apartado 5.3.1.5.3 de mi
tesis doctoral ( cit. en la nota 1).
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res o posteriores al período que interesa, pueden resultar de gran utilidad, 
ya sea para localizar un edificio, determinar la posición de una calle o en
tender el por qué de un cambio institucional o social. En historia no se puede 
cortar, de forma taxativa, en 1350 ó 1400, pues es evidente que los hechos 
que acontecieron en un momento determinado no se pueden entender si 
no se considera lo sucedido en los años precedentes y no se tiene en cuenta, 
ademas, la repercusión que han tenido en la etapa inmediatamente poste
rior. Para poder apreciar mejor el proceso evolutivo de las instituciones po
líticas, económicas y sociales de los judíos de Zaragoza, he revisado también 
los protocolos notariales de comienzos del siglo XV, y así he podido consta
tar que esos años iniciales fueron decisivos para explicar el declive experi
mentado por la comunidad zaragozana a lo largo del siglo XV. 

3. DIRECT RIZ PRINCIPAL: LA HIS'IDRIA INTERNA

El presente estudio trata fundamentalmente de la historia interna. La
situación externa se ha tenido en cuenta y se ha procurado ver la incidencia 
que los acontecimientos externos tuvieron en la vida de la aljama y de sus 
habitantes (por ejemplo, la guerra de los dos Pedros, que supuso un fuerte 
desgaste económico para la comunidad zaragozana, o los ataques de 1391, 
a los que me he referido anteriormente), pero siempre de forma tangencial. 

A pesar de este enfoque, el proyecto resultaba demasiado ambiciosa y 
he tenido que renunciar a algún aspecto: así, he dejado para otra ocasión 
el estudio de los contactos entre judíos y cristianos, de un lado, y judíos y 
mudéjares, de otro (aunque tengo registrada toda la documentación nota
rial precisa para su realización). También se ha obviado el tema de las rela
ciones entre el Rey/la Reina/el Infante y la aljama, pues exigiría mas larga 
búsqueda en los registros de la cancillería real. He sentido, especialmente, 
tener que prescindir del estudio prolijo y detallada de las familias francas 
vasallas de la Orden del Hospital (los Caballería y los Alazar), que esta muy 
avanzado. Son temas que espero desarrollar en posteriores investigaciones 
puesto que dispongo de abundante material para ello. 

4. FUENTES UT ILIZADAS

He utilizado, de forma combinada, los fondos del Archivo de la Corona
de Aragón, del Archivo del Real Patrimonio y del Archivo Histórico de Pro
tocolos de Zaragoza: los dos primeros guardan la documentación oficial y 
las disposiciones, es decir, la ley -allí se conservan los estatutos, los privile
gios reales por los que se regía la aljama, las actas de constitución de cofra
días, las tasas tributarias, etc.-; las actas notariales me han permitido 
comprobar la aplicación practica de esa ley y tomar el pulso de la vida coti
diana en la judería, hasta en sus lugares mas recónditos, pues en el siglo 
XIV incluso cuestiones nimias se solventaban ante el notario: con los datos 
extraídos de los protocolos se puede reconstruir el trazado del barrio judío, 
a veces casa por casa; asistir a las asambleas plenarias en la sinagoga, reha-
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cer el arbol genealógico de una família, comprobar la cuantía real de los 
impuestos, estudiar la actividad laboral, etc. Es cierto que las actas notaria
les, a veces escuetas, sólo permiten elaborar listas y estudios estadísticos: 
tal ocurre, por ejemplo, con las referencias sobre profesionales y activida
des laborales registradas junto a los nombres de contratantes y testigos ( en 
Aragón, cuando uno de los que intervienen en el contrato es judío, hay un 
testigo que también lo es), pero es evidente que, a falta de otros documen
tos mas ricos, constituyen un material precioso en toda investigación. Al 
principio, el trabajo realizado a base de protocolos puede resultar arduo y 
duro; sin embargo, una vez que, con el apoyo de otras fuentes, se han tra
zado las línias generales, ofrece un sinfín de posibilidades. Resumiendo: las 
actas notariales, que resultan utilísimas para·profundizar en temas conoci
dos, pues proporcionan datos puntuales, fragmentarios e inexistentes en otras 
fuentes documentales, no bastan para trazar las líneas generales, impres
cindibles en un trabajo de esta índole y muy especialmente cuando se trata 
de un período cronológicamente reducido. En cambio, la documentación 
oficial soslaya lo cotidiano, el mundo laboral y la vida misma, pero abre 
otros horizontes. 

4.1. Los protocolos rwtariales de Zaragoza 

Al hablar de protocolos tendremos que distinguir entre la minuta ( es 
decir, la primera redacción de los documentos que se hizo en la notaría) 
y el registro. A veces han llegado basta nosotros tanto la minuta como el 
registro correspondientes a un mismo notario y año. Gracias a ellos se ha 
podido comprobar que presentan una redacción totalmente diferente, pues 
mientras en la minuta se anotan únicamente los datos necesarios y se re
curre a abreviar las fórmulas y a relatar los hechos de una manera sucinta, 
en el registro las fórmulas aparecen desarrolladas y se cuida mucho mas 
la letra y el estilo narrativo, que en ocasiones consigna algún dato inexis
tente en la minuta. Sin embargo, por regla general, ésta suele ser mucho 
mas interesante, porque es de primera mano y porque en ella se encuen
tran anotados documentos que por diversas razones no se han incluido en 
el registro. Parece aconsejable ir siempre a lo mas antiguo, pero sin despre
ciar el cotejo con la copia en limpio. 

La tematica de estos textos es variada. De ahí que algunos notarios -sue
len ser de finales del siglo XIV- lo hagan constar, a modo de título, antes 
del comienzo del documento propiamente dicho o al margen del mismo. 
Esta costumbre, que arraigó en la centuria siguiente, daría lugar a la ela
boración de «rúbrica.s» o índice de materias, inexistentes en los protocolos 
aragoneses del siglo XIV. 

Los documentos suelen estar dispuestos por orden cronológico, por lo 
que se hallan mezclados lo judío y lo no judío, las compraventas, los présta
mos, los testamentos, etc. Algunos notarios entresacan documentos de un 
mismo tipo o de asuntos afines y los encuadernan juntos formando un có
dice aparte: tal sucede con algunos libros de testamentos y de cuentas ( de la 
mayordomía de Zaragoza, de la Orden del Hospital de SantJuan dejerusa
lén). Sin embargo, y aunque ciertos notarios (por ejemplo, Domingo Martín 
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de Aguilón) parecen estar especializados en registrar asuntos relacionados 
con la minoría judía, no existen «Li bri judeorum» como en algunas locali
dades de la zona catalana 15. 

La lengua empleada en la redacción de las actas notariales es el arago
nés, y con menor frecuencia el latín medieval. 

4. 2. Los documentos estaiales ( Arcluvo de la Corona de Aragón y Arcmvo del Real Patrirrwnio)

En cuanto a los documentos estatales, se han realizado unas cuantas ca
tas sistematicas en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo del 
Real Patrimonio, dos fondos dif eren tes aunque estan conservados en un mis
mo edificio. La documentación allí registrada esta escrita en latín, arago
nés y catalan. La consulta de este material no ha sido tan exhaustiva como 
habría sido de desear, sino que se ha centrado, preferentemente, en torno 
a aquellos momentos históricos que parecían ofrecer mayor interés. 

Aunque no soy la persona mas indicada para hablar de ello estando aquí 
el Sr. Jaume Riera, no puedo soslayar el tema del Archivo de la Corona 
de Aragón: en una primera aproximación conviene consultar tanto los ín
dices de Llaris y Ribera ( conservados en el archivo mismo) como las mu
chas referencias documentales incluidas en los repertorios de J acobs, Régné 
y Baer, ya citados 16. Su utilización es imprescindible para conocer las re
laciones de la aljama y el rey/reina/infantes, la normativa, lo oficial, algu
nos procesos, etc. 

Una vez examinada la Colección de Documentos inéditos del Archivo 
de la Corona de Aragón 17 y las referencias sobre documentos del Archivo 
del Real Patrimonio dispersas en la bibliografia, conviene examinar los fondos 
de este Archivo, fundamentales para la elaboración de estudios económicos 
y fiscales, y para indagar en tomo a los judíos cortesanos, que trabajaban 
al servicio del rey y recibían, por ello, una asignación o provisión. 

5. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

En la redacción de este trabajo he consultado una amplísima bibliogra
fia 18. Para facilitar su uso -lo digo porque el sistema puede aplicarse a 

15. SECALL I GÜELL, Gabriel: Aspectes sòcw-econòmics de la comu.nit,a1,jueva de Valls a través dels
Liber ]I.VÍMrum (1314-1329), «Quaderns de Vilaniu. Miscel.lània de l'Alt Camp», 5 (Valls 1984),
pags. 123-148; y OLLICH I CASTANYER, Immaculada, y CASAS, Montserrat: Els "Libri
Iudeorum» de Vic i de Cardona (Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà
i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals (Miscel.lània de Textos Medievals; 3), Bar
celona 1985).

16. Véanse las obras citadas en las notas 6, 7 y 8.

17. BOFARULL, Próspero, Manuel y Francisco: Cof.ecci6n de documenios inédit.os del Archivo de
la Corona de Aragón (Barcelona 1848-1910).

18. Al final del presente trabajo se incluye una selección de la misma.
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cualquier trabajo similar al mío-, la he distribuïda en tres grandes grupos. 
El primera de ellos recoge estudios que tratan de la historia de los ju

díos: unos son de caracter general, pera la mayoría se refieren a los siglos 
XIII a XV, especialmente a Aragón y mas en concreto a Zaragoza. Para 
completar el panorama se han incluido también las mas destacadas obras 
de conjunto sobre la Inquisición y algunas monografías. 

En el segundo grupo he reunida publicaciones referentes a la historia 
de la Corona y del reina de Aragón, así como de la ciudad de Zaragoza, 
excepto, naturalmente, las que de una manera específica van dedicadas a 
los judíos. 

Finalmente, el tercer grupo reúne una bibliografia que en cierto modo 
puede calificarse de auxiliar. Comprende, sobre todo, diccionarios de tér
minos técnicos y de lenguas medieval es ( aragonés, castellana, catalan) así 
como obras de consulta sobre materias concretas (por ejemplo, el derecho 
histórico español, la previsión social, pesos y medidas, etc.). 

6. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL TRABAJO

6.0. Generalidodes

De cuanto he dicho en las líneas que anteceden y del índice que les he 
entregada puede deducirse la orientación que he seguida al estructurar la 
obra. Voy a explicar brevemente como he distribuïda la materia en seis ca
pítulos ( cada una de ellos va precedida de su correspondiente introducción 
y estada de la cuestión, y al final se insertan las conclusiones) y, si el tiempo 
da de sí, me extenderé. un poca mas en el primera de ellos -es un intento 
de reconstrucción del barrio judío- pues me ha parecido observar en el 
ambiente un interés especial por todo lo relacionada con la reconstrucción 
urbanística de las juderías gerundenses. 

6.1. El barrio judío 

El capítula primera esta dedicada al estudio del barrio judío. Después 
de dejar bien clara la existencia de dos juderías (la judería cerrada y la ju
dería nueva o de los callizos), paso a estudiar por separada cada una de 
ellas, fijando su extensión y límites. He tratado de localizar sus calles y pla
zas, los mercados y edificios públicos e inclusa las casas de los individuos 
que las habitaban, a base de unir un dato con otro a modo de un «puzzle» 
del que, por desgracia, sólo se dispone de unas cuantas piezas. Esta tarea 
ha resultada extremadamente difícil por cuanto una misma vía es designa
da con nombres diversos y porque la documentación del sigla XIV es parca 
en exceso a la hora de delimitar una vivienda o fijar su localización. Es justo 
admitir aquí que los resultados obtenidos, aunque importantes, no com
pensan la magnitud del esfuerzo realizado. Es preciso obrar con la mayor 
precaución, pues los datos recabados en los documentos se prestan a no pocas 
confusiones. Por eso, hay que actuar con cautela antes de señalar en un plano 
el trazado de calles y plazas y, sobre todo, antes de fijar el emplazamiento 
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de los edificios. Personalmente no me he atrevido a plasmar sobre un plano 
la distribución de los inmuebles de los callizos de la judería nueva de Zara
goza, aunque puedo seguir algunos de sus tramos casa por casa. Se trata 
de tres callizos próximos, paralelos entre sí, y que en sus aledaños albergan 
casas: pero carezco de datos suficientes para saber, en un momento dado, 
en qué lado de la calle estaban los edificios, cua.l era su orientación precisa 
o qué disposición ocupaban unas determinadas habitaciones dentro de un
inmueble del que en principio formaban parte. Con estos condicionantes,
el resultada, aunque atractiva, carecía del rigor histórico deseable. Insisto
en este aspecto porque la reconstrucción urbanística, a base de documentos
notariales, exige muchas horas de trabajo y resulta menos fructífera de lo
que cabría esperar. He de reconocer que el caso de Gerona no es el de Za
ragoza, donde no queda practicamente nada del antiguo barrio judío ( ex
cepto los baños, estudiados en su día por Torres Balbas 19): en los Jugares
en los que antes se situaban la sinagoga Mayor, el Hospital, las casas del
Talmud y las viviendas de mayor solera de la judería de Zaragoza hoy se
alzan el Seminario de San Carlos, el Teatro Principal y la Caja de Ahorros,
y se han abierto amplias vías que han borrado todo vestigio del antiguo
barrio judío. No saben lo que es venir de la antigua capital del reino de
Aragón, donde no se conserva nada de la antigua judería, y ver el antiguo
«Call» de Gerona: poder adentrarse por sus calles estrechas y seguir su tra
zado es una maravilla; aunque sea discutible el posible emplazamiento de
la sinagoga o la adscripción de determinada edificio a una época concreta.
Parece que aquí el intento de reconstrucción del barrio judío tiene que re
sultar mucho mas sencillo y, sobre todo, menos frustrante. Ya he dicho que,
si el reloj lo permite, intentaré abundar en el desarrollo de este capítula
primera.

6.2. La organización de /,a aljama 

Paso ahora a hablar del segundo que trata de la organización interna 
de la comunidad: después de explicar en qué consistía la aljama y los gru
pos sociales que la integraban, me detenga a considerar los reglamentos o 
estatutos por los que se regía. Para ello, he rastreado las ordenaciones mas 
antiguas que se conocen, incluso las de otras aljamas próximas ( como Bar
celona, Valencia y Huesca 2º), basta llegar a los estatutos promulgados a fi
nes del siglo XIV y comienzos del XV ( algunos publicados por Baer 21 y
por Francisca Vendrell 22). A continuación, abordo el estudio de los dife-

19. TORRES BALBAS, Leopoldo: La Judería de Za,ragoza y su baño, dl-Andalus» (Madrid
-Granada), XXI (1956), pags. 172-190.

20. Véase BAER, F.: Die juden im christlichen Spanien. I: Aragonien und Nauarra ( cit. en la nota
8), núms. 189. Véase AGA, Reg. 928, fol. 25 y s.s., y Reg. 926, fols. 39 v.-42.

21. lbid., núms 342 y 467.

22. VENDRELL DE MILLAS, Francisca: Al margen de lo. organización de lo. a!Jama Judaica de
2'Aragoza. Nue= ordenacümes o «tacanot,, del aiúJ 14:15, «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXIV (1964),
pags. 81-106.
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rentes organismos gubernativos: la asamblea plenaria ( concepto, funciones, 
etc.), el consejo ( origen, composición, funcionalidad, evolución a lo largo 
del sigla) y los adelantados ( variación de su número, procedencia social de 
sus miembros, competencias de los mismos ... ). He procurado aclarar cues
tiones que hasta la fecha ni siquiera se habían planteado: por ejemplo, al 
indagar acerca del número de los componentes del organismo ejecutivo, he 
observada que no se mantuvo constante y que en un momento dado -
durante bastantes años- los adelantados fueron cuatro, es decir, un núme
ro par, lo que -según la teoría del profesor David Romano que comparto 
plenamente- parece una decisión poco inteligente, pues puede dar lugar 
a problemas diversos a la hora de votar, ya que facilita el posible empate. 
He intentada, ademas, buscar los orígenes de todos estos organismos, aun
que para ello ha habido que remontarse a finales del sigla XIII y comien
zos del XIV. He analizado, con minuciosidad, los múltiples «cargos» existentes 
en la aljama, es decir, su configuración, características, funcionamiento y 
evolución. Naturalmente he incluido relaciones nominales, por orden alfa
bético, de las personas que ostentaron los diferentes cargos de la aljama de 
Zaragoza durante el siglo XIV. Todos los individuos que de alguna manera 
prestaran sus servicios a la comunidad en el sigla XIV -en un cargo polí
ticoadministrativo, económico, jurídico, representativa o religioso- se hal
lan registrados aquí; se incluyen, ademas, breves biografías de los principales 
rabinos (los barceloneses Isaac ben Shéshet Perfet y Hasday Crescas); por 
último, al hablar de los rabinos de la de güella ( después de estudiar al hazan 
y al maestro) explico el caso, curiosa, de un carnicero cristiano que, según 
los documentos, «mataba» carne en la carnicería de los judíos. 

6. 3. Las instituciones sociorreligiosas

El capítula tercero se dedica a las instituciones sociorreligiosas de la al
jama: en primer lugar la sinagoga, que es la principal, con funciones múlti
ples; y, a continuación, las asociaciones benéficas y asistenciales que, con 
caracter oficial o privada, se habían instituido en la judería de Zaragoza 
a finales del siglo XIV para facilitar a sus miembros el mejor cumplimiento 
de las obras de misericordia. Se trata, sin <luda, de una aportación impor
tante, pues son once las cofradías registradas en Zaragoza durante esos años, 
de las que hasta ahora apenas se sabía nada. De ellas, dos son de caracter 
laboral: la de los zapateros ( cuyas ordenaciones fueron publicadas por Bo
farull 23 y la de los baldreseros, o curtidores de pieles finas, similar a la re
gistrada en H u esca 24. Los baldreseros judíos de Zaragoza se hallaban per-

23. BOFARULL Y DE SARTDRIO, Manuel: Gremios y cifradías de la antigua Corona de Aragón,
en «Colección de documentos inéditos de la Antigua Corona de Aragón», vol. XL (Barcelo
na 1876), pags. 131-133.

24. VENDRELL GALLOSTRA, Francisca: RenúJs reales de Aragón de la época de Femando I 
(U12-1416) -«Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón», vol.
XLVII (Madrid-Barcelona 1977); y LACAVE, José Luis: Las ;'uderías aragonesas al terminar el 
reinado de Fernando I, «Sefarad» (Madrid), XXXIX (1979), pags. 209-224.
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fectamente organizados: no sólo constituían cofradía sino que, ademas, se 
hallaban adscrites a una sinagoga a la que daban nombre. Estas hermanda
des sociolaborales son claro precedente de los gremios, de los que se diferen
cian en diversos aspectes que, por apremio de tiempo, no puedo explicar ahora. 

6.4. La administración de justicia 

El capítula cuarto versa sobre la administración de la justícia entre los 
judíos de Zaragoza en el siglo XIV. Para indagar en este tema, difícil por 
el desconocimiento que de él se tiene, ha sida preciso rastrear desde sus orí
genes la normativa judicial vigente en la aljama a comienzos de la centuria 
y seguir la evolución de la misma hasta bien entrado el siglo XV. A partir 
de estas premisas, se ha procedida al estudio de los tribunales judíos ( com
posición, jurisdicción, competencias y funcionamiento ), puesto que los ju
díos de Zaragoza poseían magistrades propios para resolver sus litigios 
internes: el bet-din, o tribunal ordinario, y un tribunal especial, constitui
do por los adelantados y por una comisión debidamente reglamentada des
de mediados del sigla XIV, que se encargaba de juzgar a los malsines o 
delatadores 25. Las cuestiones que podríamos llamar «mixtas» ( entre ju
díos/cristianos y judíos/mudéjares) quedaban bajo la jurisdicción del meri
no de la ciudad -en otros lugares de la Corona de Aragón era competencia 
del baile-, por lo que también me ocupo tanto de este funcionaria cristia
no como de su ayudante, el vicemerino de los judíos que, por lo general, 
era judío. 

6.5. Hacwnda y fiscalidad 

El capítula quinto trata de la hacienda y la fiscalidad de la aljama, otro 
asunto del que apenas se sabía nada y que resulta extremadamente com
plejo por la propia situación de una comunidad (la aljama de judíos de Zara
goza) que era propiedad del rey, formaba parte del reino de Aragón (aunque 
gozaba de cierta autonomía, alguna vez pagó, por orden del rey, los impuestos 
que había votada el Reino) y ocupaba un espacio física den tro del ambito 

territorial de un municipio. Antes de entrar de lleno en el tema se aborda 
la problematica de la exención de impuestos, responsable de la división de 
los judíos zaragozanos en dos grandes grupos: pecheros y francos. Ante
riormente me he referida a ellos de pasada. Los judíos pecheros eran los 
que pagaban impuestos con la comunidad; los francos, como su nombre 
indica, no estaban sujetos a esta prestación. Dentro del grupo de los judíos 
francos, es preciso hacer una distinción ( al men os por lo que se refie re a 
Zaragoza y a otros puntos del reino de Aragón, como Calatayud): por un 
lado estaban las familias francas vasallas de la Orden del Hospital (los Ala
zar y los Caballería), que no sólo no pagaban impuestos vecinales y reales 
con el resto de la comunidad, sino que constituían un grupo aparte de la 

25. BOFARULL Y SANS, Francisco de: L-Os judíos mdsines, «Boletín de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona», VI (1911-1912), pags. 207-216.
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aljama (vivían en la judería pero habitaban en una zona determinada, no 
asistían a las asambleas plenarias de la comunidad ni ejercían cargos públi
cos) y se hallaban bajo la jurisdicción del Castellan de Amposta, su señor. 
Por otra parte, estaban los judíos cortesanos que gozaban de franquiciàs 
tributarias (vitalicias o mientras permanecieran adscritos a la corte) por
que el rey, en un momento dada, había decidida retribuir los servicios por 
ellos prestados a su casa mediante la dispensa del pago de impuestos. La 
situación de estos individuos privilegiados era totalmente diferente a la de 
las familias francas, citadas anteriormente: los Alazar y los Caballería no 
dependían del rey sina de la Orden del Hospital, por lo que gozaban de 
una situación envidiable (de cara a judíos y cristianos) patente en todos los 
órganos de la vida, especialmente ·a la hora de concertar préstamos, pues, 
en teoría, los miembros de estas familias no estaban sujetos a las morato
rias ordenadas por el rey ni obligados a responder a sus exigencias tributarias. 

Dentro de este capítula dedicada a la hacienda, se incluye un pormeno
rizado estudio de los gastos de la aljama, tanta ordinarios como extraordi
narios, y de sus ingresos, recabados mediante imposiciones directas, indirectas 
y créditos. He seguida este orden, primera gastos y luego ingresos, que a 
primera vista puede parecer inapropiado, porque en el sigla XIV la aljama 
de Zaragoza, que carecía de presupuesto, ordenaba la recaudación tributa
ria a posteriori, es decir, en función de sus necesidades. 

6:6. Actividades económicas y l.aborales

En el capítula sexta he intentada contestar a una pregunta que desde 
el inicio del trabajo no he dejado de formularme: ¿el judío zaragozano vi
vía realmente del préstamo?. He tratado de averiguar, en la medida de lo 
posible, cual era la actividad laboral de los judíos de Zaragoza en esta épo
ca, aprovechando las noticias escuetas, pero extraordinariamente aclarato
rias, registradas en las escrituras notariales. El esfuerzo realizado ha resultada 
ímproba y, a veces, poca satisfactorio, pues la fuente utilizada en algunos 
casos se limita a indicar la actividad laboral de un individuo y nada mas. 
Pero en ocasiones se han logrado reunir datos mucho mas sustanciosos que 
han permitido ofrecer una panoramica bastante aceptable de la actividad 
laboral desplegada en la judería de Zaragoza durante el sigla XIV y, muy 
especialmente, en la segunda mitad de dicha centuria. Toda esta se refleja 
en el índice que se les ha repartida: ahora se conoce la situación real de 
los judíos artesanos y se sabe -se conserva el contrato- que en la década 
de los años 90 hubo un judío agricultor que entró a trabajar a sueldo con 
un cristiano: se trata de un contrato laboral en toda regla, en el que, ade
mas del salario estipulada, se especifican otras muchas cuestiones, por ejem
plo, la coincidencia de los períodos vacacionales del trabajador con las 
festividades judías, para que éste pudiera ir a su casa de Zaragoza y cele
brar en f amilia el sabado y otras fiestas religiosas. A primera vista el hecho 
no parece tener mayor transcendencia, pero conviene destacar que hasta 
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la fecha se trata del único contra to de las ref eridas características conocido 
en Aragón. 

En Zaragoza, como en otros lugares de la Corona, los judíos solfan te
ner junto a sus casas un pequeño huerto y/o corral, donde cultivaban pro
ductos hortícolas para su propio consumo: era una manera de complementar 
la deficiente economfa familiar. Con esta misma finalidad se recurría al prés
tamo: son muchos los judíos de Zaragoza que a lo largo de su vida partici
paron en operaciones crediticias como prestamistas, sea una, dos o incluso 
tres o cuatro veces. Pero, ¿eran realmente prestamistas?. Así se ha dicho 
en mas de una ocasión, aunque he podido comprobar que la mayorfa de 
estos «financieros de segunda fila» desempeñaban un oficio o se dedicaban 
al comercio. La situación económica de la mayorfa de los judíos -también 
de los cristianos- en la Edad Media no puede calificarse de boyante, por 
lo que no es de extrañar que quien mas y quien menos tratara de equilibrar 
las pérdidas producidas por el exceso de impuestos y por otros gastos con 
el cultivo de algunos productos agrícolas y la concesión de algún que otro 
crédito. Por eso, a la vez que reconocemos que hubo grandes financieros 
judíos, es preciso destacar que su número fue reducido. Acerca de estos pres
tadores judíos, creo conveniente hacer algunas puntualizaciones: la prime
ra de ellas, que no podemos aplicar esquemas económicos del siglo XX para 
entender la gestión de los judíos de la Baja Edad Media. Hoy los bancos 
conceden créditos con intereses inferiores -no siempre es así- al 20% au
torizado en el siglo XIV; pero las condiciones en que se encontraba el pres
tamista hace seiscientos años dista bastanta de la registrada en estos 
momentos . En el siglo XIV el,factor riesgo era muy superior al actual: el 
crédito solfa prescribir si, pasado un tiempo, no se procedía a su devolu
ción; ademas, en el caso, frecuente, de que el monarca decidiera conceder 
moratoria a los deudores cristianos los prestamistas judíos perdfan los inte
reses durante algún tiempo y, a veces, el capital. En tales circunstancias, 
no tiene por que sorprendernos que los financieros judíos trataran de evitar 
los edictos y moratorias reales, que lesionaban sus intereses, con donacio
nes «graciosas» al monarca, o que los deudores cristianos, a su vez, hicieran 
lo propio valiéndose de un sistema similar. No es extraño encontrar, en un 
mismo registro de cancillerfa, cartas y provisiones reales que favorecían la 
adopción de medidas restrictivas para los acreedores judíos, junto con com
promisos del monarca de no conceder nuevas dilaciones a los deudores de 
los judíos en un plazo de tiempo determinado. Esta claro que en estos casos 
el rey solfa dejarse llevar por la oferta mas atractiva y, sobre todo, que el 
hecho de que los judíos se dedicaran al préstamo beneficiaba enormemente 
al tesoro real: ésta es una de las principales razones -no la única- por 
las que el rey de Aragón permitfa que los judíos siguieran siendo el soporte 
fundamental de las operaciones crediticias al filo del siglo XV. 

Al estudiar la situación laboral de los judíos se han averiguado otras co
sas no menos interesantes que aquéllas. Así, aunque se ha repetido hasta 
la saciedad que el judío no solfa realizar tareas pesadas, que supusieran un 
esfuerzo acusado, he registrado en Zaragoza la existencia de judíos que se 
dedicaban a construir pozos o a limpiar los ya existentes: tendran que acep-
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tar conmigo que dichos trabajos no se pueden calificar de intelectuales o 
livianos. Es una constante que los judíos -también los zaragozanos- des
tacaron a gran altura en el campo del comercio y en actividades de marca
do caracter intelectual ( estoy pensando en los médicos y traductores) y 
artístico (plateros, pintores), pero fueron muchos mas los que se dedicaron 
a la artesanía en sus mas variadas gamas ( así se justifica en el índice que 
se les ha entregado ): por ejemplo, para el siglo XIV tengo registrados en 
Zaragoza un mínimo de 79 zapateros y 130 sastres judíos, cifras que de
muestran, por sí mismas, el considerable peso del artesanado judío en una 
sociedad, la zaragozana, y en un momento histórico, la segunda mitad del 
siglo XIV. Algunas tareas artesanales, como la zapatería, eran comparti
das por judíos, mudéjares y cristianos. Otras (por ejemplo, la confección 
de prendas de vestir) eran ejercidas, indistintamente, por cristianos y ju
díos, aunque seguramente éstos aventajaban a aquéllos tanto en número 
como en destreza: sólo así se explica que el arzobispo de Zaragoza requirie
ra los servicios de un sastre judío. En determinados oficios, como la per
puntería ( o arte de acolchar jubones y de confeccionar paños voti vos), los 
judíos ejercían un verdadera monopolio 26. 

En las actas notariales del siglo XIV existen pruebas suficientes para 
afirmar que, en Zaragoza, las relaciones de judíos con cristianos y mudéja
res fueron cordiales. Aunque en algunos casos concretos se puede decir que 
llegó a haber convivencia -¿qué mejor argumento podríamos aducir aquí 
sino recordar que, después de los luctuosos acontecimientos de 1391, el ar
zopisbo de Zaragoza encomendaba la confección de sus vestimentas a un 
sastre judío?-, me parece mas correcta hablar de coexistencia, pues este 
término refleja mucho mejor la realidad de la situación vigente en la jude
ría de la capital del reino de Aragón en el sigla XIV. 

6. 7. Apérulices y conclusiones

En el trabajo se incluye un apéndice documental que recoge mas de 500 
documentos, cuidadosamente seleccionados. El criterio utilizado para la pre
sente selección se ha decantado en favor de aquellos documentos que pode
mos considerar trascendentales para algunos apartados del estudio. También 
se han incluido otros textos de menor trascendencia pero igualmente enri
quecedores y curiosos. Se ha procurado ofrecer un muestreo de los diferen
tes tipos de contratos que tienen cabida en el protocolo notarial. Los 
documentos van precedidos del correspondiente regestum. 

En una obra de grandes dimensiones, como la que estoy explicando, las 
conclusiones a las que se ha llegado son muchas y diversas: no puedo ha
blar de todas ellas, pera indicaré algunas de las que, a mi juicio, tienen ma
yor interés. 

26. Este hecho se dio tarnbién en otros lugares, por ejernplo en Murcia. Véase MENJOT,
Denis: Les mirwritésJuives et musulmanes dans l'écorwmi.e murcianne au Bas Moyen-Age, en «Minorités
et rnarginaux en Espagne et dans le Midi de la France (VIIe.-XVIIIe. siècles)», Actes du
Colloque de Pau, 27-29 mai 1984 (Paris 1986), pags. 265-286).
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El estudio de un período amplio ( casi un siglo) me ha permitido observar 
que entre 1327 y 1415 se producen en la comunidad judía de Zaragoza una 
serie de transformaciones decisivas en el orden político, económico y social. 

En el orden políticoadministrativo se constata el afianzamiento de las 
autonomías, se instaura el orden institucional y se permite la participación 
de los judíos «menores» en puestos dirigentes, al tiempo que se institucio
nalizan nuevos cargos y se estructura la organización de la aljama. 

En el orden económico se introduce un nuevo sistema fiscal a base de 
impuestos directos e indirectos. En 1311 los judíos de Zaragoza tributaban 
en concepto de sisas, mientras que hasta comienzos del siglo XV los cristia
nos de dicha ciudad no se avinieron al pago de dichos tribu tos. Se establece 
una nueva forma credhicia, el censal, que a la larga acabaría minando el 
potencial económico de las aljamas del Reino. Simultaneamente, se inicia 
una lucha abierta contra los miembros de las familias Caballería y Alazar; 
como consecuencia de ello, se produce un violento enfrentamiento entre los 
judíos Alazares y la reina doña Violante que, a fines del siglo XIV, era dueña 
y señora de la aljama de Zaragoza. 

En el orden social se detecta la existencia de judíos ricos y poderosos, 
dueños de considerables extensiones de tierras y rebaños, pero se confirma 
que eran los menos: la mayoría eran gentes sencillas, especialmente capaci
tados para el desempeño de determinadas actividades mercantiles y artesa
nales. Los grupos menos adinerados empiezan a tener conciencia de clase 
y, como consecuencia de ello, consiguen mayor participación en la vida pú
blica y mayor equidad en la distribución de los repartos o tallas. En el seno 
de la comunidad se producen disensiones que clan lugar a revueltas: en tor
no a 1380 los judíos de las manos mediana y menor apoyaron al rabino Isaac 
ben Shéshet frente a los Abnarrabí, una de las familias de pecheros mas 
prestigiosas de la aljama de Zaragoza, integrada, esencialmente, por finan
cieros y comerciantes. A mediados del siglo XIV los artesanos comienzan 
a agruparse en hermandades sociobenéficas o cofradías. 

En el orden judicial se afianza la autonomía de los tribunales judíos: 
en 1346 se permitió que jueces judíos aplicaran la pena capital en los delitos 
de malsindad, y treinta años después se creó un tribunal judío de segunda 
instancia: el ,�uez de apelaciones local». Aunque los jueces judíos podían 
imponer castigos de caracter corporal y espiritual, la ejecución de los mis
mos correspondía a las autoridades cristianas, especialmente al merino. Al
gunos judíos de Zaragoza escapaban a la jurisdicción de los tribunales de 
la aljama: las familias francas (Alazar y Caballería) estaban bajo la juris
dicción del castellan de Amposta. Asimismo, aunque según fuero y razón 
los judíos quedaban fuera del ambito jurisdiccional de la iglesia, dependían 
del inquisidor de la herética pravedad los judíos relapsos, los que practica
ban proselitismo entre los cristianos y los que faltaban a la fe judía en creen
cias coincidentes con la religión católica. 

En el orden laboral se confirma la existencia de grandes banqueros ju
díos al tiempo que se demuestra que los prestadores no pasaban de ser gen
tes sencillas que recurrían al crédito para incrementar los exiguos ingresos 
familiares: es difícil determinar, en un momento dado, quién vivía del prés-
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tamo y quién se valía de él de forma subsidiaria, pues la documentación 
no emplea un calificativo especial para designar al prestamista. Aunque el 
interés autorizado era del 20% anual, con frecuencia se rebasaba esta cifra 
de forma fraudulenta, pues a veces el deudor recibía en préstamo una can
tidad inferior a la declarada en el contrato. Los judíos de Zaragoza, que 
podían ejercer cualquier profesión que no implicara la subordinación de 
cristianos, no fueron guerreros, por lo que su contribución a las campañas 
militares del rey fue esencialmente económica. En contra de lo que se ha 
venido afirmando hasta fecha reciente, los judíos cultivaban la tierra, si no 
como asalariados, sí en provecho propio, como complemento de su econo
mía familiar. Al estudiar el caso de Zaragoza, se confirma la tesis de que 
el judío era esencialmente urbano. La mujer judía apenas tenía representa
ción en las actividades artesanas: eran los varones quienes se ocupaban de 
todo, incluso de las tareas de confección y costura. El alto nivel alcanzado 
por intelectuales (sobre todo médicos), artistas (plateros y pintores) y arte
sanos judíos esta fuera de toda <luda: así lo reconocieron sus convecinos cris
tianos, las dignidades eclesiasticas y el propio rey, pues aunque desde 1283 
los judíos no podían ocupar puestos oficiales, en la segunda mitad del siglo 
XIV hubo judíos en la corte que desempeñaron misiones importantes al 
servicio del rey, del que fueron amigos, aconsejadores y fieles servidores. 
Estos judíos cortesanos gozaron de prebendas y prerrogativas: así, se les dis
pensó del pago de impuestos y se les concedió cargos que reportaban sus
tanciosos beneficios. 

7. ESTUDIO ESPECIAL. LA JUDERIA

Como parece que queda tiempo (no mucho) y que entre los asistentes
al curso existe cierta predilección por los problemas urbanísticos -la ciu
dad de Gerona se presta a ello pues conserva la disposición del recinto ju
dío con bastante exactitud (lo que despierta una sana envidia en el que viene 
de un sitio como Zaragoza)-; y aunque ya he dicho antes que se trata de 
una tarea difícil, que exige no pocas reservas y total dedicación, paso a glo
sar brevemente el estudio de la judería de Zaragoza. Intentaré explicar có
mo se puede trasladar el esquema que yo he seguido en Zaragoza para el 
caso de Gerona o de cualquier otra comunidad judía. 

Como primera medida, les sugiero que traten de revisar cuidadosamente 
toda la bibliografía existente, que la estudien y que la pongan en tela de 
juicio: no siempre lo publicado coincide con la realidad. Al estudiar la alja
ma de Zaragoza, se me presentaron diversos problemas, por ejemplo, el uso 
de la denominación «barrio nuevo». En Zaragoza había dos juderías: la pri
mitiva, que estaba cerrada por una muralla, y otra, mas moderna -de ahí 
su denominación de «nueva»-, ubicada fuera de las murallas. En la biblio
grafia se llamaba «barrio nuevo» a la judería extramuros. Analizando los 
datos, y cotejandolos, pude hallar una explicación convincente: para los za
ragozanos del siglo XIV el «Barrio nuevo» era el lugar en el que los judíos 
se habían instalado mas recientemente, es decir, la judería nueva. Sin em
bargo, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, cuando los judíos 

193 



ASUNCIÓN BLASCO 

se habían marchado de Aragón, los vecinos de Zaragoza empezaron a utili
zar este mismo término para designar el lugar en el que anteriormente ha
bían habitada judíos; algunos estudiosos hicieron uso indebido del término, 
y surgió la confusión que se ha mantenido basta hoy. Por lo tanto, es preci
so no aceptar a pies juntillas lo que se dice en la bibliografia, aunque hay 
que contar con ella. 

Otra cuestión, fundamental en un estudio de estas características, con
siste en delimitar la zona habitada por judíos. Me explicaré: cuando dentro 
de una ciudad existe un barrio judío ( o judería) -es lo mas usual- hay 
que especificar si los judíos residen sólo en la judería o si, ademas, pueden 
disponer de viviendas situadas fuera de dicho recinto. Conviene actuar con 
precaución pues, con frecuencia, aunque los judíos tienen tiendas y obra
clores en la zona cristiana no habitan en ellos. Insisto en esto porque los 
documentos a veces son confusos y en lugar de hablar de «tiendas» se refie
ren a «casas». En el siglo XIV hubo en Zaragoza judíos que alquilaran a 
cristianos inmuebles situados fuera de la judería; pero he podido compro
bar que se trataba de locales comerciales, aunque, repito, los documentos 
no siempre especifican si son «casas o tiendas». 

Asimismo hay que procurar emplear los conceptos urbanísticos en el 
sentido estrictamente medieval: por ejemplo, cuando se habla de plazas, no 
podemos aplicar la idea que de dicho término tenemos hoy, pues en el siglo 
XIV el espacio denominado «plaza» solía ser muy reducido. Por otro lado, 
conviene aclarar si se trata de «carrera» ( o calle) o de callizo: los documen
tos suelen marcar la diferencia, aunque en ocasiones una misma vía recibe 
las dos denominaciones. Dentro de la judería puede haber varios barrios, 
es decir, núcleos de población con una entidad propia, por ejemplo, «el bar
rio de la alcaicería» ( en torno al mercado de artículos de l ujo), «el barrio 
de los Alzares» (lugar donde se agrupaban las casas ocupadas por dicha fa
mília), etc. Son detalles, aparentemente insignificantes, que pueden ser de 
gran importancia a la hora de realizar una reconstrucción urbanística. 

El espacio habitado por judíos, mas conocido como judería y que en 
catalan suele llamarse call, solía estar rodeado por una muralla que, a la 
vez que protegía a sus habitantes -los judíos eran propiedad del soberano 
y en teoría intocables- los aíslaba del resto de la ciudad. Si había muro 
( de piedra o tierra), habría puertas para comunicar el recinto judío con la 
ciudad cristiana; interesa averiguar su número y determinar sus nombres. 
Dicha tarea no suele ser difícil pues con frecuencia se indica la localización 
de un edificio ( en venta o en reparación) atendiendo a la proximidad del 
mismo respecto de una de las puertas de la judería. Es importante cotejar 
los nombres de los propietarios de los inmuebles próximos a cada una de 
estas entradas, porque a veces se aplican a un mismo portal denominacio
nes diferentes. 

En algunas ciudades, como Zaragoza, el barrio judío se quedó pequeño 
para albergar a todos sus habitantes. Cuando la situación se tornaba grave, 
se autorizaba a los judíos -la decisión correspondía al señor- a residir 
fuera de este recinto, generalmente en sus proximidades. Allí se establecía 
una nueva judería que, naturalmente, también solía cerrarse con puertas 
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y postigos. Caso de confirmarse la existencia de dos juderías, interesa cono
cer no sólo su emplazamiento y extensión sino también el momento en que 
se produjo el nuevo asentamiento y las razones que coadyuvaron a ello. En 
Zaragoza los judíos se instalaron al otro lado de la muralla a finales del si
glo XIII: en un primer momento, los hermanos Abenbruco, que eran cur
tidores, solicitaron permiso al rey para adobar pieles en una hondonada 
situada junto al actual Goso, cerca de una acequia: con el tiempo, otros cur
tidores judíos -los judíos zaragozanos descollaron en el desempeño de esta 
profesión- se instalaron en los obradores existentes en la zona y ocuparon 
las viviendas próximas a éstos, en un espacio reducido, surcado por tres 
callizos paralelos y una pequeña plaza, Hamada de los Albarderos; los anti
guos moradores cristianos se retiraron del lugar -era una zona insana y 
maloliente-, y poco a poco fueron reemplazados por judíos que manipula
ban el cuero, como curtidores, pergamineros, zapateros, albarderos, etc. 

Antes de proceder a la localización de calles y plazas, es preciso deter
minar los diferentes nombres que a veces ostenta una misma calle: así, el 
callizo Susano ( o de arriba) de la judería nueva de Zaragoza se conocía tam
bién como de Santa Catalina (por la proximidad de dicho conven to), Za
guero o último (por su situación respecto de la puerta principal de la judería), 
de Sasón Cabo (nombre de uno de sus vecinos), del Leonero (en él residía 
el encargado de cuidar las fieras del rey), de las Tenerías (por la abundan
cia de curtidorías registrada a lo largo de su trazado ), etc. Como en varias 
actas notariales se indicaba que los callizos de la judería nueva eran tres, 
comencé a cotejar datos, y de ese modo pude comprobar que un mismo 
callizo recibía hasta nueve denominaciones diferentes. 

El nomenclador del callejero puede servir de gran ayuda para estudiar 
aspectos sociales de indudable interés, pues algunas calles y plazas llevan 
el nombre de un oficio (la Argentería) o de las personas que lo desempeña
ban ( carrera de los Torneros, plaza de los Albarderos, etc.). En ocasiones, 
una calle recibe el nombre de uno de sus vecinos ( callizo de don Bienvenist) 
o de un edificio próximo ( callizo que va a la sinagoga Chica, callizo que
va a la carnicería), con lo que se puede llegar a conocer la distribución de
la población.

Aunque no siempre se consigue, es importante intentar localizar los edi
ficios públicos. Cuando había dos juderías, los edificios de mayor solera so
lían estar en la mas antigua, pero había al menos una sinagoga en la zona 
de mas reciente creación. En Zaragoza he localizado cinco sinagogas: se 
hace mención de otras dos que, de momento, no he conseguido situar; qui
zas tales edificios no existieron y esas dos denominaciones citadas se refie
ren a alguno de los cinco oratorios conocidos. A la hora de situar una sinagoga 
conviene tener presente que algunas -la mayoría- serían de dimensiones 
reducidas, por lo que facilmente podrían confundirse con viviendas y pasar 
inadvertidas al historiador. 

Aparte de la sinagoga, los judíos empleaban otros edificios públicos que 
también conviene localizar: uno de ellos es la casa de estudios. Asimismo 
son importantes los mercados: la alcaicería, las tabernas ( en las que se ex
pendía el «vino judiego»), la pescadería -cuando la había-, los hornos, 
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el mercado de la fruta ( o «bercería») y, sobre todo la carnicería, en la que 
se expendía carne «kasher», es decir, apta para el consumo de los judíos: 
debía reunir una serie de condiciones rituales, como por ejemplo, que la 
res fuera sacrificada por el matarife de la comunidad o «shohet» y deshue
sada de acuerdo con las reglas de la «shéhita». La carnicería de los judíos 
de Zaragoza estaba situada a la entrada de la puerta principal de la judería 
y era tan importante que daba nombre a una calle y a una plaza: disponía 
de seis tiendas hasta que en 1391 se añadieron tres mas -he confeccionada 
un plano de la misma-. Estas tiendas pertenecían al rey, a quien debían 
pagar la lezda (un derecho real), pero con el tiempo pasaron a manos de 
particulares que, como propietarios, eran los que se ocupaban tanta de per
cibir las rentas como de designar al personal que debía atender al pública. 
En la segunda mitad del sigla XIV los mudéjares de Zaragoza acudían a 
la judería para comprar carne. 

Otro edificio pública de posible localización era el de los baños. En Za
ragoza se hallaban situados fuera del recinto murada y de la judería: lo que 
queda de ellos es el única resto arqueológico de la presencia judía en nues
tra ciudad. Sobre dicha construcción (abierta al pública en determinadas 
ocasiones) se ha edificada una casa de varios pisos. 

Los judíos tenían cementerio propio, pero a diferencia de lo que ocur
ría entre los cristianos, que enterraban a sus muertos en el entorno de las 
iglesias, ellos disponían sus cementerios fuera de la ciudad: por documen
tos se sabe que el de Zaragoza se hallaba en el actual barrio de Miralbueno, 
pera no se ha excavada. 

Una vez concluida esta tarea, si todavía quedan ganas de seguir inda
gando acerca del trazado de la judería, cabe la posibilidad de intentar si
tuar el domicilio de los vecinos: con un poca de suerte hay tramos de calles 
que se pueden reconstruir casa por casa a base de documentación notarial. 

Antes de dar por terminada el trabajo, se puede abordar un última as
pecto: tratar de averiguar cómo eran las casas de la judería. Por lo que se 
refiere a Zaragoza, no serían ni mejores ni peores que las de la ciudad cris
tiana o las de la morería: al ser sus artífices mudéjares, tanta los materiales 
como la técnica empleados en una y otro caso serían idénticos. Los contra
tos de obras, que a veces se conservan en los protocolos, son piezas claves 
para estudiar la distribución de los edificios. 

Cuanto mas grande es el area habitada por judíos, mayores son los pro
blemas a resolver y, en consecuencia, mas posibilidades hay de encontrar 
datos de interés. Por si les sirve de pauta, les diré que en 1369 había en 
las juderías de Zaragoza -era la principal del reino de Aragón- 313 casas 
que pagaban fogaje (habría que sumar a éstas las de los judíos francos); 
3 7 años después, es decir, en 1406, el número de los hogares ( o fuegos) de 
las juderías era de 346, es decir, se había incrementada en un 11 %. 

8. AGRADECIMIEN'IDS

El tiempo no da para mas. Antes de dar por terminada mi interven
ción, quiero decir que este estudio, resultada de largos años de trabajo, no 
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hubiera podido llegar a su fin sin la ayuda y la colaboración de muchas 
personas y entidades, que no viene al caso citar aquí; pero no puedo dejar 
de mencionar al prof. Dr. David Romano, mi maestro en el conocimiento 
de la historia de los judíos, que en todo momento me ha brindado su apoyo, 
orientación, dedicación y consejo. Muchas gracias. 
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1.3.10.1.La puerta de San Gil y su entorno. La calle de San Gil 
1.3.10.2.El callizo de los Chevamillos o Jehaminos 
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1.3.10.3.Los callizos de la sinagoga Menor y de la Perera 
1.3.10.3.1.El callizo de la sinagoga Menor 
1.3.10.3.2.El callizo de la Perera 
1.3.10.3.3.El callizo «del Pruniello» 
1.3.11.Inmediaciones de la iglesia de San Andrés 
1.3.12.Callizos sin localizar 
1.3.12.1.El callizo «Denero» 
1.3.13.Viviendas registradas pero sin localizar 
1.4.La judería de extramuros 
1.4.1.Estado de la cuestión 
1.4.2.0rigen de la judería nueva 
1.4.3.Extensión de la judería nueva. Sus características 
1.4.4.Los tres callizos 
1.4.4.1.El callizo del Arco, de Junez o Primero 
1.4.4.2.El callizo de Medio 
1.4.4.3.El callizo Susano, Zaguero o de las Tenerías 
1.4.5.El Goso 
1.4.6.La plaza de los Albarderos 
1.4.7.El callizo de las Menoretas 
1.5.Edificios públicos de la judería 
l. 5. O .Generalidades
1.5.1.Las sinagogas
l. 5 .1. O .Consideraciones generales
1.5.1.1.Estado de la cuestión
1.5.1.2.La sinagoga Mayor
1.5.1.3.La sinagoga Menor
1.5.1.4.La sinagoga «de don Juce Bienbiniest» o de Bienvenist
1.5.1.5.La sinagoga de «Bicorolim» o «de los Torneros»
1.5.1.6.La sinagoga «de los Callizos» o «de Cehan»
1.5.1. 7 .La sinagoga «Viella»
1.5.1.8.Sinagogas menores
1.5.2.Centros de beneficiencia: los hospitales
1.5.3.Centros de instrucción pública
1.5.4.Propiedades inmuebles de las cofradías judías
1.5.5.Los edificios comerciales
l. 5. 5. O .Generalidades
1.5.5.1.La carnicería
1.5.5.2.La pescadería
1.5.5.3.La panadería
1.5.5.4.La taberna
1.5.5.5.La alcaicería
l. 5. 5. 6. La bercería
1.5.6.Los baños públicos
1.5. 7 .El cementerio
1.6.Edificios privados de la judería: la vivienda
1.6.0.lntroducción
1.6.1.Tamaño de la casa
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1.6.2.Materiales utilizados 
1.6.3.Disposición de la vivienda 
1.6.4.Las dependencias de la casa 
1.6.4.1.El sótano 
1.6.4.2.La planta baja 
1.6.4.2.1.El «perge» 
1.6.4.2.2.El «palacio» 
1.6.4.3.Las escaleras 
1.6.4.4.La primera planta 
1.6.4.4.1.La cocina 
1.6.4.4.2.Las habitaciones 
1.6.4.5.La segunda planta 
1.6.4.6.El tejado 
1.6.5.La casa y los inquilinos 
1. 7.J udíos fuera de la judería: el territorio profesional
1.8.Conclusiones

CAPITULO II: La aljama: su organización interna 
2.0.Introducción 
2.1.Generalidades o concepto de aljama 
2.2.División de la aljama en manos 
2.3.Reglamentos ordeñadores de la aljama 
2.3.1.Las leyes religiosas 
2.3.2.Las ordenaciones de la aljama 
2.3.2.1.0rdenaciones generales 
2.3.2.1.1.0rdenaciones generales anteriores a 1382 
2.3.2.1.2.0rdenaciones generales posteriores a 1382 
2.3.2.1.2.1.La ordenación de 1382 
2.3.2.1.2.2.La ordenación de Hasday Crescas de 1396 
2.3.2.1.2.3.La ordenación de 1399 
2.3.2.1.2.4.La ordenación de 1400 
2.3.2.1.2.5.La ordenación de 1415 
2.3.2.2.0rdenaciones específicas 
2.3.2.2.1.0rdenaciones económicas 
2.3.2.2.2.0rdenaciones penales 
2.3.2.2.3.0rdenaciones administrativas 
2.3.3.Los privilegios, provisiones y mandatos reales 
2 .3 .3 .1.Privilegios 
2.3.2.2.Provisiones 
2.3.3.3.Mandatos 
2.4.Los órganos basicos de poder 
2.4.1.La asamblea plenaria 
2.4.2.El consejo 
2.4.2.1.Denominación y número de los miembros del consejo 
2.4.2.2.Composición del consejo 
2.4.2.3.Elección de los consejeros 
2.4.2.4.Permanencia en el cargo de consejero 
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2.4.2.5.Reuniones del consejo 
2.4.2.6.Funciones de los consejeros 
2. 4.2. 7 .Retribuciones de los consejeros 
2.4.2.8.El consejo secreto 
2.4.3.Los adelantados 
2.4.3.1.Denominación de los adelantados 
2.4.3.2.Número de los adelantados 
2.4.3.3.Procedencia social de los adelantados 
2.4.3.4.Condiciones para ser elegido adelantado 
2.4.3.5.Elección de los adelantados 
2.4.3.6.Juramento de los adelantados 
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2.4.3.7.Plazo de permanencia en el cargo de adelantado 
2.4.3.8.Funciones de los adelantados 
a) Funciones ejecutivas
b) Funciones representativas
e) Funciones electivas
d) Funciones económicas
e) Funciones judiciales
2.4.3.9.Retribución de los adelantados
2.4.3.10.Sello de los adelantados
2.4.3.11.Sustitutos y delegados de los adelantados
2.4.3.12.Ventajas e inconvenientes del cargo de adelantado
2.5.0tros cargos de la aljama
2.5.1.Cargos relacionados con la percepción de impuestos
2.5.1.1.El clavario o tesorero
2. 5 .1. 2. Los recaudadores o «collidores»
2.5.1.3.Los oïdores de cuentas o contadores
2.5.1.4.Los tasadores y los sobretasadores
2.5.1.5.Los limosneros
2.5.2.Cargos jurídicos ( o que exijan cierto conocimiento de la ley judía)

y policiales 
2.5.2.1.Los jueces 
2.5.2.2.El notario-escribano 
2.5.2.3.El albedín 
2.5.3.Cargos representativos 
2.5.3.1.Los mandaderos o mensajeros 
2.5.3.2.Los procuradores 
2.5.4.Cargos al servicio de los principales órganos de poder 
2.5.4.1.Los andadores o corredores 
2.5.4.2.El castellero 
2.5.4.3.Los porteros de las puertas de la judería 
2.5.5.Los cargos religiosos 
2.5.5.1.Significado del término «rabí» 
2.5.5.2.El cargo/oficio de rabino: sus clases 
2.5.5.2.1.El rav 
a) Ishaq ben Shéshet
b) Hasday Crescas
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2.5.5.2.2.El rabí que dirigía la oración en la sinagoga o hazan 
2.5.5.2.3.El rabí que enseñaba a los niños 
2.5.5.2.4.El «rabí de la degüella» 
2.5.5.2.4.1.Un extraño caso de «rabí de la degüella» 
2.5.5.2.4.2.«Rabíes de la degüella» del siglo XIV 
a) Bitas Mayo
b) Jacob Fichel
c) Açach Abulfada
2.5.5.3.El sacristan
2.6.El comisario real para la aljama
2.6.1.Funciones representativas
2.6.2.Funciones ejecutivas
2. 7.Resumen y conclusiones

CAPIT ULO III: Instituciones sociorreligiosas de la aljama 
3.0.Introducción 
3.1.La sinagoga 
3. l. O .Generalidades
3.1.1. Función religiosa
3.1.2.Función políticoadministrativa y judicial
3.1.3.Función económica
3.1.4.Función cultural
3.1.5.Función social
3.2.Instituciones benéficas y asistenciales
3. 2. O .Introducción
3.2.1.Estado de la cuestión
3.2.2.Las cofradías
3. 2. 2. O .Generalidades
3.2.2.1.Cofradías sociobenéficas
3.2.2.1.1.La «Almosna de la aljama», «cofradía de la Almosna de la

aljama», «del Cahal», o «de los yentes e vinientes» 
3.2.2.1.2.Cofradías para asistir al desvalido 
3.2.2.1.2.1.La cofradía de «Lelezmuroz» o «de la Maytinal» 
3.2.2.1.2.2.La cofradía de «Hocé-hecé» o de los que hacen la caridad 
3.2.2.1.2.3.La cofradía de «Rotfecedé», «de la Mercé» o de los que hacen 

misericordia 
3.2.2.1.2.4.La cofradía de «Malvisé Arhumin» o de vestir pobres 
3.2.2.1.3.Cofradías destinadas a velar por los Libros sagrados y la ins-

trucción 
3.2.2.1.3.1.La cofradía de « Cefarim» o de «Atoras» 
3.2.2.1.3.2.La cofradía de ,IT'almud Tor» o del Estudio 
3.2.2.1.4.Cofradías para atender al enfermo 
3.2.2.1.4.1.La cofradía de «Bicorolim» o de visitar los enfermos 
3.2.2.1.4.2.La cofradía de «Sombreholim» o de guardar a los enfermos 
3.2.2.1.5.Cofradías para atender al difunto 
3.2.2.1.5.1.La cofradía de «Nozé Amita» o de los portadores de la cama 
3.2.2.1.5.2.La cofradía de « Cabarim» o de enterrar a los muertos 
3.2.2.2.Las cofradías sociolaborales 
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3. 2. 2. 2. O .Generalidades
3.2.2.2.1.La cofradía de los Zapateros o de «Hasguafim»
3.2.2.2.2.La cofradía de los Baldreseros
3.2.3.Los hospitales
3.3.Conclusiones

CAPITULO IV: El sistema judicial 
4.0.Introducción 
4.1.La normativa judicial de los judíos de Zaragoza 
4.2.Jueces de litigantes judíos 
4.2.1.Jurisdicción forzosa 
4.2.1.1.J ueces judíos 
4.2.1.1.1.En primera instancia 
4.2.1.1.1.1.El «bet-din» o tribunal ordinario o de los «berurim»
a) Denominación
b) Composición
c) Procedimiento electoral
d) Audiencias y sesiones
e) J urisdicción
f) Competencias
g) Procedimiento judicial
l) En materia civil
2) En materia criminal
h) Penas que podía dictar el «bet-din»
1) Penas de caracter espiritual
2) Penas corporales
a) La pena capital
b) La mutilación
c) La flagelación
d) El trasquilado en cruces
3) Penas en los derechos
a) El destierro
b) La inhabilitación
c) La ruptura del vínculo matrimonial
4) Penas en la estima social
a) La escalera
5) Sanciones pecuniarias
a) La composición y la multa
b) La pérdida de algunos bienes
6) La pena de carcel
7) La venganza privada
i) La ejecución de las sentencias
l) El merino
2) El vicemerino de los judíos
4.2.1.1.1.2.Los adelantados o tribunal especial para los malsines
4.2.1.1.1.2.0.Generalidades
4.2.1.1.1.2.1.El juicio de los malsines
4.2.1.1.1.3.Los jueces de las sisas
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4.2.1.1.2.En segunda instancia 
4. 2 .1.1. 2. O .Generalidades
4.2.1.1.2.1.Juez de apelaciones de Zaragoza
4.2.1.1.2.2.Juez de apelaciones del reino
4.2.1.1.2.3.Hasday Crescas, juez supremo de los malsines del reino
4.2.1.2.Jueces cristianos
4.2.1.2.1.En primera instancia
4.2.1.2.2.En segunda instancia
4.2.1.2.2.1.El rey
4.2.1.2.2.2.Jueces delegados del rey
a) El merino
b) Otros jueces delegados
4.2.1.2.2.3.El castellan de Amposta
4.2.2.Jurisdicción voluntaria
4.2.2.1.Los arbitros
4.2.2.1.1.Arbitros judíos
4.2.2.1.2.Arbitros cristianos
4.3.Jueces de litigantes judíos frente a mudéjares y cristianos
4.3.1.Jurisdicción forzosa
4.3.1.1.En primera instancia: el merino
4.3.1.1.1.El proceso
4.3.1.2.En segunda instancia
4.3.2.Jurisdicción voluntaria
4.3.2.1.Los jueces arbitros
4.4.Los judíos y la inquisición medieval
4.5.Conclusiones

CAPITULO V: Hacienda y fiscalidad de la aljama 
5.0.lntroducción 
S.l.El marco legal: la autonomía de la aljama
5.1.1.Las instituciones hacendísticas
5.1.2.La normativa vigente para estudios económicos
5.2.La desigualdadjurídica de los habitantes de lajudería: judíos pecheros

y francos 
5.2.1.Los judíos pecheros 
5.2.2.Los judíos francos 
5.2.2.1.Los judíos «exentos» 
5.2.2.2.Las familias francas de los Alazar y los Caballería 
5.2.2.2.1.Su situación legal 
5.2.2.2.2.La lucha por los privilegios económicos 
5.3.Los gastos de la aljama 
5.3.1.Gastos ordinarios 
5.3.1.1.Tributos ordinarios debidos al rey, a la reina y al infante heredero 
5.3.1.1.1.La pecha real 
· a) Reducciones
b) Detracciones: las caballerías
5.3.1.1.2.La protección de la aljama
5.3.1.1.3.Las cenas
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a) La cena de presencia
b) La cena de ausencia
c) La cena de gobernación o del primogénito
5.3.1.1.4.La lezda
5.3.1.1.5.El aprovisionamiento de las fieras del rey
5.3.1.2.Tributos debidos a la ciudad
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5.3.1.2.1.La conservación de la muralla y del puente
5.3.1.2.2.La protección de la judería
5.3.1.3.Los diezmos y primicias debidos a la iglesia
5.3.1.4.Pensiones y salarios ordinarios
5.3.1.4.1.El comisario de la aljama
5.3.1.4.2.El comisario real para las aljamas del Reino
5.3.1.4.3.0tros salarios
5.3.1.5.La amortización de la deuda pública
5.3.1.5.1.Préstamos
5.3.1.5.2.Comandas
5.3.1.5.3.Censales y violarios
a) Definición y orígen de los mismos
b) Evolución de los censales en el siglo XIV
e) Constitución de los censales
d) Los censalistas
e) Las pensiones
f) Fecha de pago del censal
g) Plazo de pago del censal
h) Garantías del censal
i) Transmisión de censales
j) Luición de censales
k) Incidencia de los censales en el gasto público
l) Ventajas e inconvenientes de censales y violarios
5. 3. 2 .G astos extraordinarios
5.3.2.1.Subsidios extraordinarios debidos al rey, a la reina y a la familia real
5.3.2.1.1.Concepto y justificación de los subsidios extraordinarios
5.3.2.1.2.La percepción del subsidio
5.3.2.1.3.Ventajas e inconvenientes del subsidio
5.3.2.1.4.0bligatoriedad del subsidio
5.3.2.2.Sanciones pecuniarias
5.3.2.3.Contribución a las obras de protección civil de la ciudad
5.3.2.4.Gastos administrativos no previstos en el «presupuesto» ordinario
5.3.2.5.Gastos de prestigio, promoción y representación
5.3.2.6.Gastos de asistencia y previsión
5.3.2.7.Compensaciones y reintegros de tasas procedentes de la aljama
5.4.Los ingresos de la aljama
5. 4. O .Generalidades
5.4.1.La Ordenación de 1331
5.4.2.Los impuestos directos: las tallas o repartos
5.4.2.1.La pecha
5.4.2.1.1.Concepto de pecha
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5.4.2.1.2.El sujeto de la pecha 
5.4.2.1.3.La distribución de la pecha 
5.4.2.1.3.1.Elementos tenidos en cuenta para la tasación de la pecha 
a) El cabezaje
b) La talla de las casas y heredades
5.4.2.1.4.La percepción de la pecha
5.4.2.1.5.La obligatoriedad de la pecha
5.4.2.1.6.Periodicidad de la pecha
5.4.2.2.La «talla del regimiento»
5.4.2.3.La «talla de la ciudad»
5.4.3.Los impuestos indirectos: las imposiciones o sisas
5.4.3.1.Concepto y denominación de sisas
5.4.3.2.0rigen de las sisas
5.4.3.3Justificación del impuesto entre los judíos
5.4.3.4.Factores condicionantes en la imposición de las sisas
5.4.3.5.0bligatoriedad de las sisas
5.4.3.6.Recaudación de las sisas
5.4.3. 7 .Principales sisas de la aljama
5.4.3. 7.1.La sisa del vino y de la carne
a) Origen de esta sisa: su evolución en el siglo XIV
b) Los sujetos de la sisa
e) El objeto de la sisa
d) La tasa sobre el vino y la carne
e) Obligatoriedad de la sisa
f) La recaudación de la sisa: arrendatarios del siglo XIV
5.4.3.7.2.La sisa del brazaje
5.4.3.7.3.La sisa de la mercadería
5.4.3. 7.4.La sisa de la trapería
5.4.3.7.5.La sisa del cambio
5.4.3. 7.6.La sisa del «forniment»
5.4.4.El crédito público
5.4.4.1.Préstamos
5.4.4.2.Comandas
5.4.4.3.Censales
5.5.Resumen y conclusiones

CAPITULO VI: La actividad laboral 
6.0. Introducción 
6.1.Posesiones y actividades rurales 
6. l. O .Generalidades
6.1.1.Los terratenientes y ganaderos
6.1.2.Los jornaleres
6.1.3.Los «porgadoreros»
6.1.4.El cultivo de la vid
6.1.4.Í.Los judíos propietarios de viñas
6.1.4.1.1.Viñas en huertas del término municipal de Zaragoza
6.1.4.1.2.Viñas en pueblos del término municipal de Zaragoza
6.1.4.1.3.Viñas situadas fuera del término municipal de Zaragoza
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6.1.4.2.Los judíos arrendatarios de viñas 
6.1.4.2.1.Viñas del término municipal de Zaragoza 
6.1.4.2.2.Viñas en pueblos del término municipal de Zaragoza 
6.1.4.3.Sociedades judeocristianas para la explotación del viñedo 
6.2.Posesiones y actividades urbanas 
6. 2. O .Preliminares
6.2.1.La artesanía
6.2.1.0.Generalidades
6.2.1.1.Artesanía textil
6.2.1.1.1.La elaboración de la materia prima
6.2.1.1.1.1.Los arqueadores
6.2.1.1.1.2.Los tejedores
a) Tejedores de lana
b) Tejedores de seda o sederos
c) Tejedores de terliz
d) Tejedores de bancales o bancaleros
e) Tejedores de velos
f) Tejedores ( sin especificar)
6.2.1.1.1.3.Los bajadores de paños
6.2.1.1.2.La confección textil
6.2.1.1.2.1.Los sastres (o costureros)
6.2.1.1.2.2.Los juboneros
6.2.1.1.2.3.Los perpunteros
6.2.1.1.2.4.Los bordadores y perleros
6.2.1.1.2.5.Los cordoneros
6.2.1.1.2.6.Los maestros de hacer «freses»
6.2.1.1.2.7.Los botoneros
6.2.1.1.2.8.Los «bancaleros»
6.2.1.1.2.9.Los colchoneros
6.2.1.1.3.Los tintoreros
6.2.1.2.La artesanía de la piel
6.2.1.2.0.Generalidades
6.2.1.2.1.El curtido de las piezas: las tenerías
6.2.1.2.1.1.Los adobadores o baldreseros
6.2.1.2.1.2.Los pelliceros o pellejeros
6.2.1.2.2.La transformación de la piel
6.2.1.2.2.1.Los zapateros
6.2.1.2.2.1.1.Zapateros al servicio del rey
6.2.1.2.2.1.2.La cofradía de los zapateros
6.2.1.2.2.1.3.Zapateros zaragozanos del sigla XIV
6.2.1.2.2.2.Los badaneros
6.2.1.2.2.3.Los bolseros
6.2.1.2.2.4.Los albarderos
6.2.1.2.2.5.Los selleros
6.2.1.2.2.6.Los pergamineros
6.2.1.3.La manipulación del metal
6.2.1.3.1.Los latoneros
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6.2.1.3.2.Los armeros 
6.2.1.3.3.Los cerrajeros 
6.2.1.3.4.Los herreros 
6.2.1.4.La artesanía de la màdera 
6.2.1.4.1.Los fusteros o carpinteros 
6.2.1.4.2.Los cuberos 
6.2.1.4.3.Los torneros 
6.2.1.5.Artesanía diversa 
6.2.1.5.1.Los daderos 
6.2.1.5.2.Los encuadernadores y libreros 
6.2.2.El servicio doméstico 
6.2.3.El comercio 
6.2.3.0.Generalidades 
6.2.3.1.El comercio al por menor 
6.2.3.1.0.Preliminares 
6.2.3.1.1.Los pequeños comerciantes: tenderos y mercaderes 
6.2.3.1.2.El comercio de la carne 
6.2.3.1.2.1.0rganización del mercado 
6.2.3.1.2.2.El precio de la carne 
6.2.3.1.2.3.Los clientes de la carnicería 
6.2.3.1.2.4.Carniceros, ayudantes y «escorchadores» 
6.2.3.1.3.El comercio del vino 
6.2.3.1.3.0.Generalidades 
6.2.3.1.3.1.Compra de la uva en la cepa 
6.2.3.1.3.2.El vino <�udiego» 
6.2.3.2.El comercio de paños 
6. 2. 3. 2. O .Generalidades
6.2.3.2.1.Las tiendas
6.2.3.2.2.El impuesto de la trapería
6.2.3.2.3.Los tejidos
6.2.3.2.4.Sociedades de pañería entre los zaragozanos
6.2.3.2.5.La importación de tejidos
6.2.3.2.6.Los pañeros
6.2.3.2.7.Los pelleros
6.2.3.2.8.Los reboleros
6.2.3.3.Los corredores de comercio
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COL·LOQUI 

Jaume RIERA 

Ha dicho que los judíos francos no pagaban. ¿Es cierto sí o no? ¿Los 
judíos francos pagaban mas que los demas? 

Asunción BLASCO 

Los judíos francos pagaban. Lo que pasa es que no pagaban con la alja
ma. 

Jaume RIERA 

Es que la contradicción de que los judíos francos pagaban no la ha ad
quirido la generalidad de la historiografia. 

Asunción BLASCO 

No. Los judíos francos pagan y, a veces, los de Zaragoza pagan inclusa 
mas que los pecheros, precisamente por no ser pecheros. 

Los judíos francos son capaces de pagar muchas veces cantidades desor
bitantes para seguir siendo francos, y a eso se deben las luchas que h�y a 
lo largo del siglo XIV, en Zaragoza, entre las familias francas y el rey. Este 
les daba otro tipo de privilegios, que les interesaban mucho. Por ejemplo, 
a la hora de dar préstamos no quedaban incluidos dentro de las moratorias 
reales, con lo cual tenían una serie de compensaciones. 

David ROMANO 

Referent a la comunicació de Mossèn Pujol, hi ha una colla de dades 
per posar en relleu: la primera, i la que a mi em sembla més important, 
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és l'esment d'aquests comptes de gestió del secretari, amb les entrades i sor
tides, tot i que només sigui durant un any. De moment, jo no conec cap 
més cas de llibre d'entrades i sortides de l'aljama. Conec una altra dada, 
també inèdita, sembla: un document sobre l'organització de l'aljama de Gi
rona ciutat, que va ser citat per en Mirambell fa una colla d'anys. Són dos 
documents importants que caldria especificar i donar a conèixer amb detall. 

Un altre detall molt important és una observació sobre el fet que a Cas
telló d'Empúries és anomenat, per primera vegada, el «secretarium iuedo
rum». Queda ben clar que es tracta del secretari dels jueus i no es parla 
enlloc de «secretari de l'aljama». Tot plegat ens porta a una qüestió de la 
qual ja me'n vaig ocupar incidentalment fa uns anys i que algun dia torna
r,é a recuperar: la diferència en el tipus d'organització que tenien els jueus. 
Es a dir: 1/ L'aljama, i aleshores la construcció gramatical diu «aljama iu
deorum», en genitiu plural; 2/ Els grups de jueus, i en aquest cas es parla 
de <�udeis Minorise»; 3/ El cas aïllat, que seria el que ha dit abans el senyor 
Rocafiguera, el jueu «de» Granollers o «a» Granollers. 

A mossèn Gasol li voldria donar una cita bibliogràfica que no és gaire 
usual: hi ha un estudi sobre els «libri iudeorum» de Manresa, escrit per un 
autor no gaire conegut que es diu Eduardo Tamaro, dins d'un llibre publi
cat en anglès a Londres el 1894. 

I per a mossèn Bach. Entre els documents pertanyents a protocols de 
Cardona, a més dels esmentats a la Biblioteca de Catalunya i els conservats 
a Cardona, fins i tot el publicat per la senyora Montserrat Casas, n'hi ha 
d'altres a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Estan classificats com 
a dos manuals notarials, però en realitat són tres. 

lvm Tov ASSIS 

De nuevo, respecto a la ponencia de la Dra. Blasco estamos de acuerdo 
sobre los francos, pero ademas ha dicho que no formaban parte de la alja
ma desde el punto de vista del impuesto. 

Asunción BLASCO 

No asisten a ninguna de las reuniones o asambleas plenarias que tiene 
la aljama en todo el siglo XIV y parte del XV. 

Yom Tov ASSIS 

Entonces, por ejemplo, ¿el Bet-din no tenía ninguna jurisdicción, sobre 
ellos? 
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Asunción BLASCO 

El Bet-din es el problema. En principio, los Alazares dependen de la 
Orden del Hospital y es en el único organismo judío donde hay un Alazar. 
En la constitución, en las ordenaciones de 1415 se dice explícitamente que 
el Bet-din estar.i integrado por cuatro judíos de la aljama y uno de la fami
lia Alazar. De hecho hay algún Alazar que forma parte del Tribunal, pero 
los Alazares no asisten a las reuniones de la �samblea, no ocupan cargos 
públicos, nunca son adelantados, secretarios. Unicamente participan en un 
órgano, en el Bet-din, el Tribunal judío, en el siglo XV. 

l'óm Tov ASSIS 

Sí, ésta fue mi impresión, que en cuestiones de jurisdicción judía ( de 
guitin, divorcio, etc.) tenían que formar parte de la aljama, porque los ju
díos no pueden estar fuera de la aljama completamente. Ademas, aunque 
no viven concretamente dentro de los límites, alguna vez se les llama, cuando 
se les busca para que vayan a una reunión y se dice «y fue el andador al 
barrio de los Alazares y les convocó», cuando tienen que pagar el impuesto. 
En ese del 91 dice: «y no vino ninguno». 

Mi impresión sobre los judíos privilegiados es que pagaban. Me expli
co: pagaban, aunque no lo hacían junto con los demas, sino que cada uno 
tenía su propia compensación o trato hechos con el rey. Por problemas in
ternos en la aljama desde 1263, cuatro años mas tarde hay una lucha muy 
dura entre las clases inferiores y las superiores. Después, en el siglo XV, 
sabemos que hay tres o cuatro manos o clases en la aljama, aunque no hay 
referencia a esta clasificación de la sociedad judía en las t,eshuvot.

Asunción BLASCO 

En Zaragoza hay tres clases sociales: la mano mayor, la mano mediana, 
y la mano menor. Tengo listas de individuos que pertenecían a cada una 
de las manos y he podido comprobar que el tipo de profesión coincide. O 
sea, los carniceros son todos de la mano menor; luego hay draperos, comer
ciantes, también algún médico, en la mediana; y la clase alta esta formada 
por los Alnaribí, los Galluf ( que son draperos, pero gente muy poderosa), 
los Almalí. Incluso se ha podido observar cómo van cambiando la composi
ción del gobierno de la aljama. Si antes eran nada mas que de la clase alta 
y uno de la clase mediana, poco a poco va habiendo una participación un 
poco mayor de las clases mas bajas. Sí, esta distinción existe. 

Jvm Tov ASSIS 

Mi última pregunta, es concerniente a la emigración. En primer lugar 
referida a la relación entre la aljama de Zaragoza y otras aljamas del Reino 
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de Aragón. Sabiendo que Zaragoza fue una de las tres aljamas mas impor
tantes, ¿hay referencias a este tipo de relaciones? Referente a la emigración 
de judíos de Zaragoza, sabemos por fuentes hebraicas y también por fuen
tes del Archivo de la Corona de Aragón que existió, especialmente por par
te de la nobleza, para evitar el pago de los impuestos. ¿Hay referencias o no? 

Asunción BLASCO 

No, no hay referencias, sobre emigración. Se puede estudiar el fenóme
no contrario. Por ejemplo, los franceses, que vienen de fuera y son todos 
merchantes, y ademas utilizan este nombre «merchantes». Hay varios Me
nahem pero no se puede ver quién se va, no se sabe porque el documento 
no lo dice. De algunos, por ejemplo, se sabe que han ido a Haro. Ademas 
en Zaragoza existe la ley que prohibe cambiar de domicilio sin permiso del 
rey, y en algunos momentos se lleva bastante a rajatabla. Hay judíos que 
para ir de Alagón a Zaragoza necesitan un permiso del rey, y a veces cam
bian de residencia pero con la condición de seguir pagando los impuestos 
con la aljama. En definitiva, lo que se puede apreciar es la venida pero no 
la marcha. 

En cuanto a relaciones entre una aljama judía y otras próximas, se pue
den citar las que tienen efecto entre la aljama y las comunidades pequeñas 
de alrededor, que son con las que forma la «colecta», con las que esta muy 
unida porque es la unidad de pago para los impuestos. Con otras aljamas, 
la relación no ,esta muy clara. Las noticias de que dispongo son referentes 
a individuos. Estos sí que pueden tener relación: por ejemplo, Hasday Cres
cas. A éste le mandan a Pamplona. En la documentación que yo he mane
jada la aljama como comunidad no figura. 

Jaume RIERA 

Voldria recordar a mossèn Bach que la paraula «call» té diversos signifi
cats. Aleshores, cal preguntar-se quin dels significats que porta el dicciona
ri convé a aquell topònim «call» que ha trobat a Talavera, perquè si resulta 
que mai no hem trobat jueus a Talavera deu ser que la paraula «call» signi
fica una altra cosa. Possiblement «call» allà vol dir un pas estret i enclotat. 

Antoni BACH 

Em sembla que sí, que he trobat jueus que es diuen de Talavera, en els 
documents notarials de Cervera. Potser hi tenien una propietat, però hi ha 
jueus que es diuen de Talavera. 
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Jaume RIERA 

Sobre els jueus «de» i els jueus «a», la meva pressumpció és que els jueus 
que surten a la nostra documentació -i no parlo dels jueus vagabunds, per
què de vagabunds n'hi ha a tot arreu- sempre estaven incardinats. El que 
passa és que tenien molta mobilitat, i el jueu quedava incardinat quan de
mostrava que celebrava la Pasqua en un lloc: celebrar la Pasqua a Manresa 
vol dir ser jueu de Manresa. Degut a la gran mobilitat dels jueus, no és 
estrany que l'endemà de la Pasqua, aquest jueu anés a Montblanc. Alesho
res, és clar, si atorga un acte a Montblanc no podem veure d'on és, el jueu, 
perquè el fet que en aquell moment estigui a Montblanc no vol dir que si
gui de Montblanc. Ens despistem perquè a vegades coneixem un mateix 
jueu, en Perfet de Vilafort, per exemple, que ha documentat mossèn Bach 
i que ja estava documentat en un llibre de mossèn Serra Vilaró, com a jueu 

· de Solsona o de Cervera. Resulta que més endavant surt com a jueu de Cas
tellfollit i venen els dubtes. No, no, aquí no hi ha cap contradicció, sempre
que hagi passat un any sencer. Si celebra la Pasqua en un altre lloc, repre
senta que s'incardina en aquest lloc.

Antoni BACH 

Essent a Cardona, compra un lloc a l'escola de Solsona. Vull dir que 
encara que visqués a Cardona ell es considerava de Solsona i va comprar 
un lloc a l'escola dels jueus d'aquesta vila. 
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LA SINAGOGA SITUADA A 
PONENT DEL CARRER DE LA FORÇA 

per Jaume Marqués i Casanoves 

Després de l'aportació de CARME BATLLE i GALLART al tema de 
les sinagogues de Girona, va quedar ben clar que a més de la sinagoga tra
dicionalment situada a la banda d'orient del carrer de la Força, en va exis
tir una altra en temps anterior, que ella va localitzar a la banda de ponent 
del mateix carrer tocant a la muralla antiga de la ciutat. (CARMEN BAT L
LE GALLART; Solución al prol·lema de las dos sinagogas de Gerona, Sefarad, any 
1959, pàg. 302 i apèndix 1 pàg. 308). 

Segons l'opinió de l'autora, la sinagoga de la banda de ponent va co
mençar a funcionar en el segle tretze-catorze, a jutjar per l'època que Mil
làs i Vallicrosa va assenyalar a una làpida que estigué sobre l'entrada d'aquella 
sinagoga (pàg. 3), i va acabar arruinada durant la guerra civil catalana de 
1462-1471 (pàg. 5). 

Basant-se en el treball de Maria Àngels Masià, (Sefarad 1953), precisa 
que es trobava a la plaça formada pel carrer de la Força davant les escales 
de la Mare de Déu de la Pera (Pujada de la Catedral) si bé la Batlle dubta 
entre aquesta placeta i la plaça de la Catedral per respecte a l'opinió de 
Millàs i de Cantera. (pàg. l). 

Maria Àngels Masià es fundava en les dades d'un procés iniciat pel bis
bat en compliment d'una disposició del papa Benet XIII (Pere de Luna). 
Aquest document es conserva a l'arxiu diocesà de Girona i conté les decla
racions de setze testimonis en resposta a nou preguntes. El procés fou clos 
el dia 10 de novembre de 1415 amb el decret de remissió al susdit Benet XIII. 

Les esmentades declaracions permeten fixar amb exactitud la situació 
d'aquella sinagoga comparant-ne les dades amb les notícies conegudes i ad
meses sobre l'extensió del call de Girona. 

N'extrec les dades següents: 
a) Tots els testimonis estigueren d'acord a declarar que la dita sinagoga

es trobava «quasi en lo mig lloc del call, davant una plaça vulgarment ano
menada de Sant Llorenç, a la part esquerra, que puja de la ciutat a la seu 
de Girona» o «de la plaça de l'Oli a la seu». 

b) Tots els testimonis unànimement declararen que la repetida sinago-
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ga afrontava per orient amb el carrer de sant Llorenç (ara dit de la Força); 
per ponent amb la muralla vella de la ciutat o de la Força vella; pel nord 
ho feia amb la casa del jueu Falcó, i pel sud amb la casa del jueu Caravida. 

c) Tots afirmaren també que de tot el temps del seu record, més o menys
llarg segons l'edat del declarant, havien vist la sinagoga en l'indret expres
sat. Pels de més edat es pot remuntar l'existència des de la dècada dels 1350; 
pels que en tenien notícies més recents constava des de la dècada dels 1370. 

d) En tot el temps de llur memòria havien recollit la fama i creença d'ha
ver existit een temps passats una església o capella dedicada a sant Llorenç 
en el lloc on era aleshores la sinagoga. 

Els mitjans d'informació són variats segons els testimonis. Francesc Nes
plé, alias Fermí, draper, ciutadà de Girona, ho sabia per en Francesc Pas
qual, fuster de Girona, «qui és hom fort antic, havia vist els fonaments» 
(pàg. 18). Pere Pere Bernat, sastre, «ha oit dir a alguns qui eren fort veils 
e antics, que ara són morts, los quals havien vista la dita capella» (pàg. 44). 
Pere Hospital, de Taialà, «era fama pública divulgada per tots los dits jueus 
mateixos, en lo dit call habitants, sens que no s'en amaguen de alguns et 
hoc publice et palam» (pàg. 78). Pere Vila, brasser de Girona (pàg. 92) «que 
los judeus del dit call mateix ho diuen palesament e pública sens que no 
s'en amaguin d'algun». Antoni Boix, pescador de Girona, (pàg. 127) «ha 
oit dir al seu pare mentres vivia, ha mort fa vint-i-cinc anys i morí als vui
tanta anys i a altres difunts que si visquessin tindrien cent vint-i-cinc o cent 
trenta anys: «hi havia església ab cementiri» (pàg. 127). Aimeric de la Via, 
llicenciat en lleis (pàg. 193), va sentir dir al seus més antics i també a varis 
jueus del call que hi hagué església de sant Llorenç i en Berenguer de Coll, 
draper, qui ho havia oit dir al seu avi i la seva àvia, qui eren molt antics». 
Pere Castelló, ciutadà de Girona, (pàg. 165) havia sentit dir a varis jueus 
del dit call que hi havia hagut una església i al venerable Berenguer de Coll 
qui ho sabia pel seu avi i àvia, i a en Ramon Raset pel seu pare, que eren 
molt antics i també a en Francesc de Sant Celoni, giponer de Girona, neò
fit o batejat de nou, «que quan ell era petit, jugant amb altres petits judeus 
en la plaça de sant Llorenç, alguns jueus i juies los deien guardeus-vos que 
qualque guai no isque d'aquí qui s'prengui per la cama». Berenguer Cer
dà, beneficiat de la Seu, ho sabia pel seu pare i la seva àvia, que moriren 
a noranta-set anys d'edat. 

RAONAMENT 

a) La sinagoga estava aproximadament al mig del call i davant la plaça
de sant Llorenç. El punt mig exacte era la casa número 21 que és de na 
Loreto Gener. 

Consta que el call estava comprès entre el portal de migdia, dit antiga
ment portal del call, i la plaça de la Catedral, on hi havia un altre portal 
que calia tancar en ocasions determinades. 

Seria absurd de pensar que «quasi al centre del call» s'identifiqui amb 
la plaça de les escales de la catedral com suposaren Cantera i Millàs, a menys 
que es referissin a les escales de la Mare de Déu de la Pera. 
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No és admissible que la sinagoga estigués en l'edifici de l'actual Museu 
Històric de la ciutat, que no és «quasi al mig del call» i que en el temps 
del procés no pertanyia a cap jueu sinó als predecessors dels Cartellà. L'any 
1471 Arnau Benet de Cartellà, senyor de la torre de Cartellà de Maçanet 
de la Selva, comprà el solar que ara té el número 27 del carrer de la Força 
a Bernat Caselles, qui l'havia comprat ajoan Castelló el 27 d'abril de 1447. 
Aqµest l'havia comprat a Joan Cartellà, escrivà, i abans havia pertangut 
a Pere de Cervià i encara abans a Bernat Prim. No consta quan ho posseï
ren aquests darrers, però hom pot calcular que seria cap al principi de la 
centúria. Els Cartellà el tingueren fins l'any 1733, en què el vengueren als 
Caputxins. Per tant, cal excloure d'aquest solar l'antiga sinagoga. 

b) La sinagoga tampoc no era al casal que ara té el número 25 de la
Força. En efecte, entre la sinagoga i la casa número 27 hi hagué tres cases 
i un carreró, el qual des del carrer de la Força conduïa a la muralla vella 
de la ciutat, la travessava i arribava a les Ballesteries. L'esmentat carreró 
tenia dotze pams d'ample i 50 passes de llarg (Batlle, pàg. 307). 

Pel document número 6 de l'estudi de Carme Batlle, consta que l'any 
1558 la casa més propera a la casa Cartellà pertanyia a Francina Sahuc. 
Seguia el carreró indicat i més al sud hi havia la casa i l 'hort de Joan Bosc. 
Encara més al sud hi havia la casa del benefici de la Mare de Déu del Claus
tre, que, com consta en els documents del mateix treball, havia estat dels 
jueus de cognom Falcó i es trobava al nord de la sinagoga. 

Amb el temps la casa número 25 va absorbir les tres indicades, va 
incorporar-se el carreró i va formar illa amb la 23 i la 27. 

La sinagoga, per tant, es trobava a la finca número 23 del carrer de la 
Força, si bé prenia una parcel.la de la casa número 21 i una altra de la nú
mero 25 actuals i que el 1492 eren patis. 

En ella es verifica la circumstància de trobar-se quasi al mig del call anant 
des de la plaça de l'Oli vers la Seu pel carrer de la Força. També es com
pleix la nota de trobar-se davant la plaça anomenada de sant Llorenç. Avui 
és molt petita, però és perquè fou retallada per la part nord amb la cons
trucció de la casa número 16 del mateix carrer. 

COMENÇAMENT DE LA SINAGOGA 

Cap dels testimonis que van declarar en el procés no havia vist la trans
formació de la capella o església de sant Llorenç en sinagoga, però alguns 
havien conegut persones velles que l'havien vista. Això fa creure que la ces
sió de la capella per a sinagoga va tenir lloc al començament de la catorze
na centúria. 

Es sabut que l'any 1312 el capítol catedral va iniciar la construcció de 
l'actual catedral gòtica, més ampla que la romànica anterior. Com que d'ençà 
de l'any 988 els jueus tenien la sinagoga a ponent de la casa del bisbe i al 
sud de la catedral, no és aventurat de sospitar que els canonges van voler 
recuperar l'espai de l'actual plaça dels apòstols on es trobava la sinagoga 
primitiva i es van veure precisats a cedir aquella església o capella de sant 
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Llorenç del carrer de la Força per convertir-la en sinagoga. El testimoni del 
procés, Bernat Sabater, alias Torroella, se'n planyia i considerava que la 
cessió s'havia fet «per una favor desordenada i malvada» (pàg. 30). «Homes 
molt antics havien vist una part de paret de la dita sgleya» (pàg. 30). 

El sector de la ciutat que ocupava la banda de ponent del carrer de la 
Força, en aquella època encara formava part del call, mentre que la plaça 
dels apòstols n'era força allunyada. Així el canvi d'emplaçament de la sina
goga afavoria els jueus i també convenia al capítol Catedral i al bisbe per 
allunyar la sinagoga del davant de la porta de migdia de la catedral. 

CESSAMENT DE LA SINAGOGA 

Guillem Mariner, Vicari General de Girona, una volta reunida la in
formació sobre la sinagoga de la banda de ponent de la Força, la va remetre 
a Benet XIII, el 10 novembre de 1415 (pàg. 239). Les autoritats civils van 
tenir cura de clausurar aquella sinagoga. 

Segons un document publicat per Fritz Baer, citat per Carme Batlle (pàg. 
l), el rei Alfons, primogènit de Ferran I d'Aragó, amb data de 28 de no
vembre de 1415, des de Perpinyà ordenà que es restituís als jueus la sinago
ga del carrer de sant Llorenç, juntament amb els banys públics annexes. 

Amb tot, no fou fins l'any 1419 que els jueus obtingueren el ple reconei
xement de les seves aspiracions, con es veu per una carta dirigida pels ju
rats, amb data de deu de juliol, al seu síndic Joan Savalls, on el recriminen 
per no haver insistit prou davant del senyor rei puix que «los jueus han haüt 
del senyor rei tot ço que han volgut» Uulirín de Chia; Bandos y bandoleros, I, 
pag. 271 Girona 1888). 

Cal recordar que l'any 1416 començà a regnar Alfons, dit el Magnà
nim, el qual va canviar la política seguida per Ferran d'Antequera sobre 
els jueus i també respecte del pretès Papa Benet XIII amb el reconeixe
ment, en l'ordre pràctic, del Papa Martí V, proclamat l'onze de novembre 
de 1416. 

Jo conjecturo que el rei, per donar una sortida airosa a l'afer de la sina
goga de Girona, autoritzà els jueus per construir una nova sinagoga a la 
part d'orient del carrer de la Força, on radicava el call de la ciutat en la 
part principal. 

Pel setembre de 1431, l'edifici de l'antiga sinagoga havia passat a mans 
privades i era propietat del jueu convers Francesc Graciau, el qual encara 
era neòfit, és a dir, convertit recentment. Aquest personatge va obtenir lli
cència del rei Alfons per construir una capella sota invocació de sant Llo
renç, que traduïda del llatí, diu així: 

«Nos Alfons, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, de Sicília, etc. tenint 
ferma fe i fervent devoció envers Déu omnipotent i els sants assumits des 
de la terra a la participació de l'heretat del Senyor, concedim amb ànim 
liberal i afavorim amb diligent afany tot allò pel qual puguem augmentar 
la reverència i honor que les són deguts amb obres exteriors tal com ho por
tem en les entranyes. D'ací ve que vós el nostre fidel Francesc Gracian, neòfit, 
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mestre en arts i en medecina, inflamat en la devoció catòlica, heu disposat, 
com ha estat exposat de part vostra a la nostra majestat, de l'antiga sinago
ga del call judaic de la ciutat de Girona construir-ne i edificar-ne una ca
pella sots invocació de sant Llorenç si la predita sinagoga i l'escola i tots 
els claustres que en hebreu s'anomenen «azaros» contigus a la mateixa si
nagoga, us són concedits per la nostra excelsitud. Nós, volent donar tot el 
lloc que puguem a aqueixa obra pietosa, de tal manera que la mateixa si
nagoga que servia per a l'oració en la ceguesa segons el ritu judaic, també 
refulgeixi com a casa de Déu, i l'ajut de Déu sigui concedit als qui l'implo
rin en ella per les pregàries i mèrits de l'esmentat Llorenç, Pel tenor de la 
present carta nostra fermament valedora, donem i concedim graciosament 
la predita sinagoga i la dita escola i tots els claustres o sigui «azaras» amb 
els sostres i parets i altres qualsevols construccions de les mateixes, a vós 
dit Francesc, és a dir, la dita sinagoga a fi de construir-hi i edificar-hi una 
església o capella sots invocació del susdit sant Llorenç, tal com s'ha dit. 
I ( donem i concedim) la dita escola per a ús i servei de la mateixa capella 
i no per altres usos ni per qualsevulla altra causa i us transferim a vós tot 
el domini que tenim i ens pertany en les coses predites per la causa ja dita 
i no per altres de cap manera. I per la raó predita manem, cedim i encoma
nem a vós tots els drets i totes les accions reals i personals i qualsevulles 
altres que ens corresponguin en la sinagoga, escola i claustres predits. Dels 
quals drets i accions pugueu usar per a la obra predita igualment com Nos 
podríem i podíem abans d'aquesta donació i concessió. En efecte, Nos us 
fem en això senyor i procurador com en cosa pròpia vostra per a fer-ne la 
capella o església sobredita a la voluntat de la vostra devoció o arbitri. I 
sobre això per les presents us conferim llicència, facultat i potestat plenà
ries. I manem al nostre governador general i als seus vicegerents, al veguer 
i al batlle i als altres oficials de la ciutat de Girona i també als jurats, als 
ciutadans i habitants de la mateixa, presents i futurs, i als lloctinents dels 
dits oficials que tinguin fermament i observin i facin tenir i observar invio
lablement per tothom la nostra donació i concessió predites, fetes per a una 
obra pietosa a lloança del nom diví com s'ha dit, i també (manem) que no 
hi facin ni vinguin en contra per qualsevulla causa sinó que més aviat us 
ofereixin i esmercin auxili en la realització d'aqueixes coses i també cancell 
i favor. En testimoni de la qual cosa, hem manat fer-vos la present, protegi
da amb el nostre segell pendent. Donat a Barcelona el (en blanc) dia de 
setembre de l'any de la nativitat del senyor M CCCC XXX I. El rei Al
fons» (Arxiu Corona d'Aragó, Reg. de Cancilleria 2596, foli 85)». 

Encara que el rei hagués donat llicéncia, la transformació de la sinago
ga en església no es va verificar. 

En efecte, el dos de juliol de 1492 encara l'edifici estava en poder de 
l'Aljama dels jueus, i els seus rectors i els jueus caps de casa que no s'ha
vien convertit el van vendre a Pere Guerau de Terrades, canonge de la Seu 
de Girona. Antigament -diu el document del notari Pere Escuder- havia 
estat una casa o escola destinada a fer l'ofici segons el ritu jueu ... «la qual 
en la major part és dirruïda i afrontava d'orient en part amb un cert habi
tacle que fou de Dalmau Mercader, ans jueu convers de Girona, i part en 
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una entrada per la qual des del carrer de sant Llorenç hom entra a la casa 
o escola, i part en un altre habitacle que fou del dit Dalmau Mercader; per
migdia part amb una casa que fou de Mateu Sampsó, antigament jueu con
vers de la ciutat de Girona, i en part amb un habitacle o pati dirruït de
Nicolau Roca, notari de Girona; a ponent amb la muralla de la dita ciutat,
mitjançant un hort o pati de dit Nicolau Roca, i a cerç en un hort i uns
patis on hi ha dos pous de dit Nicolau Roca, la qual casa o escola antiga
ment havia estat destinada a fer l'ofici judaic i més tard hi fou destinada
una altra casa dins el call judaic per a fer el dit servei. (Carme Batlle Gal
lart, pàgs. 9-15).

Així des de 1415 el local s'havia desmembrat, i dues parcel.les contigües 
al carrer de sant Llorenç (ara de la Força) foren adquirides pel jueu convers 
Dalmau Mercader. La casa del sud, del jueu Caravida Mercadell havia passat 
al jueu convers Mateu Sampsó, i pel nord en tenia una parcel·la Nicolau 
Roca. El pati de Ponent contigu a la muralla també era de Nicolau Roca. 

La compra efectuada pel canonge Terrades fou fingida ja que immedia
tament en féu donació a Nicolau Roca, el qual va esdevenir així propietari 
de tota l'antiga finca de la sinagoga. 

Aquest féu hereu el seu fill, Jeroni Roca, el qual l'any 1527 va vendre 
la finca a Pere Ribot, canonge de Sant Feliu. Aquest, en temps anterior, 
també havia adquirit la casa d'en Falcó. 

L'any 1493, la comprà na Aldonça Pascual, que el 1494 també adquirí 
les dues cases restants fins al número 27. El 1507 ella en fundà un benefici 
a l'altar de la Mare de Déu de Bell-ull en el claustre de la Catedral ( docum. 
6 de Carme Batlle). El 2 de juny de 1558, fou venuda aJoan Ribot, cavaller 
de Foixà ( doc. 6 de Batlle). Més al nord hi havia la casa de Gabriel Sahuc, 
(docum. 7 de Batlle) que l'any anterior era de la vídua Francina Sahuc. 
(docum. nº 9 de Batlle). 

SITUACIÓ DE LA SINAGOGA DE L'EST DE LA FORÇA 

Prenc com a base del raonament que porta a la ubicació de la darrera 
sinagoga de Girona, el document de venda, que en féu el notari Nicolau 
Roca el 9 de juliol de 1492, contingut a la notaria lª, manual 496, de l'Ar
xiu Històric de Girona, que ha romàs inèdit fins avui. 

La traducció literal és com segueix: 
«Sàpiga tothom: Que nosaltres Lleó Avinay, Salamó Serra, Salamó Sa

muel i Leví Isaac, jueus, enguany rectors i administradors de l'Aljama dels 
jueus de Girona, en el qual any només som quatre, tot i que per privilegi 
reial hauríem de ser-ho cinc, donat que en aquest any per la disminució 
dels particulars jueus de la dita Aljama, només hem pogut ser elegits nosal
tres els predits, de la qual elecció consta per instrument fet en poder del 
venerable i discret Nicolau Roca, notari públic de Girona, el dia quinze 
del mes de gener darrer; i nosaltres, Bonastruc Benevist, Josef de Piera, Struc 
Teros, Belsom Mair Caracosa, Salamó Abram, Vidal Struc de Carcassona, 
Mosse Vidal i Benevist Struc, tots jueus i singulars habitants de la dita alja
ma dels jueus de la dita ciutat de Girona; sabent i atenent que nosaltres 
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així com tots els altres jueus de la present ciutat i de tots els regnes del sere
níssim senyor rei, per les reials provisions publicades a la ciutat de Girona 
i pels regnes i dominis de dit senyor rei, som premuts a sortir-ne i podem 
emportar-nos tots el béns mobles nostres i els de dita Aljama i podem ven
dre i alienar i àdhuc donar els altres béns immobles, i amb el diner que 
en resulti podem pagar els deutes nostres i els de la susdita aljama, i atès 
que nosaltres en riom de dita aljama tenim i posseïm per pur, lliure i franc 
alou certes cases, anomenades les escoles de dita aljama dels jueus i de les 
dones dels jueus de Girona, dedicades a fer l'ofici segons el ritu dels jueus 
i d'hospital i de banys, situades dins del call dels jueus de dita ciutat de 
Girona segons s'afrontaran i designaran més avant, en la qual escola per 
causa de la nostra expulsió futura i atès que quan haurem estar expulsats 
en avant no es farà el dit ofici segons el ritu dels jueus i donat que s'espera 
que, realitzada la nostra expulsió, per a vilipendi nostra l'escola serà der
ruïda; i atès així mateix que nosaltres per a pagar els nostres deutes, als 
quals està obligada dita aljama, tenim gran necessitat de quantitats de di
ner, per a obtenir el qual no tenim altra mitjà que la venda dels béns, coses 
i joies, tant mobles com immobles de dita aljama, i aixó per raó que no 
podem marxar del domini del dit senyor rei sense haver pagat abans els 
deutes i càrregues als quals està obligada la dita aljama i als quals estigui 
obligat cada particular per ell i atès que els magnífics senyors Miquel de 
Vilanova, cavaller regent de la vegueria de Girona i veguer de Besalú, i Joan 
de Terrades, batlle de Girona, comissaris i subdelegats per a allò dels co
missaris delegats per la reial majestat sobre la nostra expulsió, van manar 
i feren fer i publicar per la present ciutat de Girona a veu de pregó la crida 
següent: «Oiats tothom generalment, etc.» Per això hem deliberat de ven
dre les dites cases, o sia l'escola, l'hospital i els banys, units entre ells, pel 
preu infrascrit i amb el preu esmentat pagar els deutes de la dita aljama. 
Per tant, nosaltres els dits rectors i particulars de dita aljama, atenent i con
siderant les coses dites i altres dignes de consideració sobre allò, de bon grat 
i de nostra certa ciència per nosaltres i els nostres succesors per a la utilitat 
predita, en i sobre allò, ara i en consciència i a títol de pura i perfecta ven
da entreguem o quasi entreguem a vós el discret J ordi Rafart, prevere, be
neficiat en l'església de la seu de Girona, qui ho compreu en nom vostre 
propi, adquirit amb la indústria i treball i no amb béns de l'església ni de 
cap benefici, i als vostres i a aquells que voldreu perpètuament com a lliure 
i franc alou, totes aquelles cases anomenades les escoles de dita aljama dels 
jueus i de les dones de les jueves i l'hospital i els banys, situats en la ciutat 
de Girona dins el call judaic de Girona, tal com afronten a orient en l'habi
tacle del discret Miquel Solà, prevere beneficiat de la dita Seu, que fou me
va, de dit Lleó Avinay, el qual li vaig vendre; a mig dia en un carrer públic 
del dit call; a occident en un cert pati de cases arruïnades mitjançant dit 
carrer públic, sobre el qual carrer hi ha un sostre de les mateixes cases; per 
cerç en la casa que fou de Joan Miró, convers, mercader de Girona, mit
jançant un altre carrer públic de dit call. Ara bé, aquesta venda de les dites 
cases o escoles, hospital, banys, amb les entrades, sortides, i amb el cimbori 
i els aparells de les dites escoles i amb tot el sòl i els fonaments, portes, por-
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tals, escales, vigues de fusta, teules i teulats, viguetes i cada una de les altres co
ses que s'hi contenen i amb tots els drets i pertinences i amb totes les millo
res i augments que s'hi hagin fet i en avant s'hi facin, des de l'abís fins als 
núvols segons millor i més útilment pugui ser entès i dit per al vostre bo i 
sa enteniment i dels vostres, així fem (la venda) a vós i als vostres perpètua
ment i als que vós vulgueu en lliure i franc alou, és a dir pel preu de trenta 
dues lliures de moneda corrent, que confessem que hem tingut i rebut de 
vos puix les heu entregat de nostra voluntad de tots nosaltres comptant-les 
a a mi Lleó Avinay, un de dits rectors de dita aljama, i prometem invertir
-les en pagar i redimir els censals i altres deutes i càrregues de dita aljama. 
Renunciant, etc. ( segueixen clàusules jurídiques que no tenen valor històric). 

Fet això a Girona el dia nou del mes de juliol de l'any de la nativitat 
del senyor mil quatre-cents noranta-i-dos. Signe de Lleó Avinay, Salamó 
Serra, Salamó Samuel, i Leví Isaac, rectors i administradors de dita alja
ma. Signes de Bonastruc Benevist, J osef de Piera, S truc Teros, Belsom Ma 
ir Caracosa, Salamó Abram, Vidal Struc, Mosse Vidal i Benevist Struc, 
singulars jueus predits tots, els quals lloem firmem i jurem això. (Seguei
xen les signatures dels testimonis i dels testimonis de la firma de cadascun 
dels venedors. Segueix el rebut del preu. 

Segueix la presa de possessió de la finca, on s'esmenta una escala conti
gua a la porta de les escoles per l'interior o per dins de la porta.) 

Dit Lleó Avinay prengué al dit discret Pere Navet (procurador de Ra
fart) per la mà i obrint les portes de l'escala de les mateixes escoles i cases 
hi va ficar el mateix senyor Pere Navet dins la mateixa graonada en senyal 
de possessió de les mateixes cases, el qual Pere N avet fent ús de la mateixa 
possessió, expulsà en Lleó Avinay de les dites cases mentre ell es quedà a 
dins i tancà i obrí les portes en senyal de possessió, etc.» 

El 27 d'abril de 1499, ho adquirí Bartomeu Triter, canonge de la seu 
(notari Carles Cerdà). El ler. de febrer de 1502, passà a Marguerida Ro
quer (notari Antoni Arnau) i d'ella aJoan Roquer àlias Casadevall, el qual 
el 10 de setembre de 1544 ho vengué a Jaume Verdera, beneficiat de Sant 
Feliu (Notari Pere Garbí). D'ell passà a Pere Guinart, de Celrà, beneficiat 
de la Seu (notari Pere Rosselló) i als esposos Vilella de Celrà, els quals ho 
vengueren a Pere Masgarau el 3 de setembre de 1615 (notari Riurans). Pe
re Coderc i qolom ho comprà als marmessors de Masgarau el 15 de juliol 
de 1625 (notari Onofre Caixàs). A la mort de Pere Coderc ho comprà el 
Capítol Catedral, que cedia la casa a canonges per mentre visqués cada un, 
fins a 1842. La casa de Coderc tenia a ponent la de Maties Cella i Canet ( que 
és la nº 8 de la Força, on hi ha els escuts del llinatge de Canet). L'any 1872, 
Narcisa de Pastors i Sala, heretera deis Cella i Canet, va vendre la finca 
a Vicenç Carreras i Boadella, el qual la traspassà al fill Salvador Carreras i 
Sunyer. En fou hereu el germà Vicenç Carreras i l'any 1915 ho heretà Narcís 
Mª Pla i Carreras. L'any 1924 ho comprà el procurador Narcís Martí i 'Traiter. 

La part de la finca senyalada amb el nº 8 fou adquirida per Maria Fer
rer, esposa de Manuel Tarrés. La del número 10, el 1976 fou comprada per 
Josep Tarrés i Fontan en comú amb Jordi Puig. 

(Les darreres dades procedeixen del Registre de la Propietat). 
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SIT UACIÓ. DE LA CARNISSERIA JUDAICA 

JOAN ROQUER, ALIAS CASADEVALL, VEN aJAUME VERDE
RA la casa anomenada la SINAGOGA DELS JUEUS, la qual afrontava 
per mig dia amb un pati on hi hagué la carnisseria hebraica el dia 10 de 
setembre de 1544 (Notari Pere Garbí). 

«Sàpiga tothom que nosaltres Joan Roquer, alias Casadevall, agricultor 
i Francesca, la seva muller, senyora útil i propietària del mas Casadevall 
de la parròquia de sant Andreu del Torn de la vegueria de Besalú i de les 
terres, honors i possessions del mateix, De grat i de certa ciència per nosal
tres i pels nostres hereus i succesors qualsevols presents i futurs, i prevista, 
coneguda i atesa la nostra utilitat i la dels nostres en i sobre aquestes coses, 
VENEM i amb el títol de pura i perfecta venda concedim i entreguem cor
poralment o quasi a vós el venerable Jaume Verdera prevera, beneficiat en 
l'església de sant Feliu de Girona, comprador en el vostre nom propi i com 
a laica i privada persona i amb diners vostres propis adquirits amb indús
tria i treball i no pas en nom ni en utilitat o amb diners d'alguna església 
o benefici i als vostres i als que vulgueu perpètuament, tota aquella casa
que jo dit Joan Roquer alias Casadevall pels títols infrascrits i altres hec,
tinc i posseeixo dins la força vella i en el que fou call judaic de Girona, la
qual casa per cert s'anomena la sinagoga dels jueus, segons afronta per orient
amb una altra casa d'Antoni Bavià, prevera, beneficiat en l'església de la
seu de Girona, que fou del difunt Miquel Escolà, també prevere beneficiat
en la dita església de la Seu de Girona i per mig dia part en carrer públic
i part en un pati on solia haver-hi la carnisseria dels jueus de Girona, per
ponent en un pati rònec que era part de la sinagoga esmentada i per cerç
en un habitacle que fou antigament de l'honorable Joan Coll, canonge de
la dita església de la seu de Girona mitjançant un carrer públic. I la predita
casa em pertany a mi dit Joan Roquer alias Casadevall com a succesor en
grau més pròxim en l'herència i en els béns que foren de la difunta Mar
guerida germana meva per ambdós costats, filla legítima i natural de Mont
serrat Masjoan alias Casadevall de la parròquia de Contestins del bisbat
de Girona pare meu, mort intestat i sense fills legítims i naturals o ascen
dents i altres germans i germanes: més pròxims que ell en grau de paren
tiu. A la qual Marguerida germana meva pertanyia en virtut de la donació
que li fou feta pel venerable Bartomeu Triter prevere canonge vell de la ma
teixa església de la seu de Girona amb instrument públic que en fou fet
i testificat en poder del venerable i discret Antoni Arnau notari públic de
Girona, ja difunt, el dimarts primer del mes de febrer l'any de la nativitat
del Senyor mil cinc cent dos. I al dit difunt venerable Bartomeu Triter li
pertangué en virtut de la seva pròpia compra que en feu a Guillem Saguer
paraire de Girona i a Caterina la seva muller mitjançant un altre públic
instrument en poder del difunt venerable i deicret Carles Cerdà, notari pú
blic de Girona, fet i testificar el dia vint-i-set del mes d'abril a l'any de la
nativitat del Senyor mil quatre cents noranta nou i al dit Guillem Saguer
li havia pertangut per la seva pròpia compra que n'havia fet de Caterina
de nació grega, la qual per molt de temps havia estat al servei del difunt
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venerable J ordi Rafart, prevere beneficiat en la mateixa església de la seu 
de Girona al venerable Baldiri Pagès també prevere beneficiat de l'església 
de la seu de Girona el dinou del mes de desembre de l'any de la nativitat 
del Senyor mi quatre cents noranta vuit mitjançant públic instrument fet 
i testimoniat en poder del dit difunt Carles Cerdà, notari públic de Girona. 
I als dits difunts Baldiri Pagès i Caterina ja dita els havia correspost i per
tangut en vigor del llegat per dit difunt Jordi Rafart amb els seus codicils 
per ells establerts i signats en poder del difunt venerable i discret Pere Es
cuder notari públic de Girona el dia vint-i-vuit del mes de juny l'any de 
la nativitat del Senyor mil quatre cents noranta tres fet a dita Caterina no
més per tota la seva vida natural i després de la seva mort al venerable Bal
diri Pagès també només per tota la seva vida natural i després de l'òbit 
d'ambdós als aniversaris presbiterals de la repetida seu de Girona, dels quals 
aniversaris o dels seus honorables protectors intervé en la pròxima calen
dada venda feta pels dits discret Baldiri Pagès i Caterina de nació grega. 
I la mateixa casa igualment ens pertany als dits venedors per altres certs, 
legítims i justos títols ... (Segueixen clàusules jurídiques sense importància 
històrica). Fet això a Girona el dimecres deu de setembre a l'any de la nati
vitat del Senyor mil cinc cents quaranta quatre. (Segueixen les signatures)». 

APÈNDIX 

A.C.A. Rtre. Cancill. 2596, foli 85
Llicència a Francesc Gracian, neòfit de la ciutat de Girona per a construir 
una capella sota la invocació de sant Llorenç. 

«Datum Barchinone ... die septembris anno a Nativitate Domini M 
CCCC XXXI regnique nostri sexto decimo. Rex Alfonsus. 

Nos Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, etc. Erga Deum omni
potentem sanctosque de terra in dominicae participim hereditatis assump
tos firmam fidem et fervidam devotionem habentes omnia illa animo liberali 
concedimus ac studio diligenti prosequimur per quae reverentiam et hono
rem eis debitos sicvut in visceribus gerimus exterioribus operibus augea
mus; Hinc est quod vos fidelis noster Franciscus Gratiani neophitus in artibus 
et in medicina magister catholica devotione accensus disposueritis sicut vestri 
pro parte nostri fuit expositum maiestati de sinagoga olim calli iudaici civi
tatis Gerunde construere et edificare capellam sub invocatione beati Lau
rentii si sinagoga predicta et scola et omnia claustra quae vocantur in ebrayco 
«azaros» eidfem contigua vobis per meam celsitudinem concedantur. Nos 
volentes pio huic operi omnem quem possumus locum dare ut sinagoga ip
sa quae ad orationem in cecitate ritu iudaice serviebat, etiamelut domus 
Dei refulgeat et Dei adiutorium praefati Laurentii precibus et meritis in 
eadem implorantibus concedatur, Tenore praesentis cartae nostrae firmiter 
valniturae sinagogam praedictam et dictam scolam et omnia claustra sive 
«azaras» cum tectibus et parietibus et aliis aedificiis earundem quibuscum
que, vobis <lictor Francisca dictam videlicet sinagogam ad opus construen
di et aedificandi ecclesiam seu capellam sub invocatione praefati beati 
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Laurentii ut praefertur. Et dictam scolam et opus et servitium eiusdem ca
pellae et non ad alios usus nec ad aliam quamvis causam, damus et conce
dimus gratiose transferentes in vos omnem dominium quod habemus et nobis 
pertinet in praedictis ex causa iam dicta et non alias ullo modo. Et ratione 
praedicta damus, cedimus et mandamus vobis omnia iura omnesque actio
nes reales et personales et quasvis alias nobis competentes in sinagoga, sco
la et claustris praedictis. Quibus iuribus et accionibus supradictis possitis 
uti ad opus praedictum quemadmodum nos possemus asc poteramus ante 
huiusmodi donationem et concessionem; Nos enim facimus vos in his do
minum et procuratorem ut in rem vestram propriam ad faciendum inde 
capellam seu ecclesiam supradictam ad vestrae devotionis seu arbitrii vo
luntatem. Super quibus licentiam, facultatem et potestatem plenarias vobis 
conferimus per praesentes . Mandantes gubernatori nostro generali eisque 
vicegerentibus, vicaria et baiulo et aliïs officialibus civitatis Gerundae nec
non iuratis, civibus et habitatoribus eiusdem, praesentibus et futuris et dic
torum officialium locatenentibus donationem et concessionem huiusmodi 
ad pium operium opus et ad laudem divini nominis ut praefertur factas te
neat firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per 
quoscumque et etiam non contrafaciant aut veniant quavis causa, quin po
tius in exequendis eisdem vobis dicto Francisca prebeant et impendant au
xilium, consilium et favorem. In cuius rei testimonium hanc vobi iussimus 
nostra sigillo impendenti munitam. Datum Barchinone die ... septembris anno 
a Nativitate Domini M CCCC XXXI. Rex Alfonsus. 

APÈNDIX II 

L'Aljama ven la sinagoga d'orient de la Força a Jordi Rafart. 

APÈNDIX III 

Venda de la sinagoga. Situació de la Carnisseria. 1544, setembre 10. No
tari Pere Garbí. 
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DOCUMENTS REFERENTS A LA SINAGOGA 
I AL CEMENTIRI JUEUS DE GIRONA 

per Enric MIRAMBELL i BELLOC 

Vaig presentar una comunicació al IXè. congrés d'Història de la Coro
na d'Aragó, celebrat a Nàpols, el mes d'abril de 1973, titulada «Los judíos 
gerundenses en el momento de la expulsión» 1, que més tard es va publicar 
en els Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, i també en les actes del ma
teix Congrés 2• En aquest treball recollia el fruit d'una intensa recerca en
els volums de protocols dels diversos notaris de Girona corresponents a l'any 
1492. En dit treball donava notícia d'una sèrie de contractes referents a la 
venda dels béns de jueus particulars, i també de les propietats de la comu
nitat hebraica de Girona. 

Des dels darrers dies de juny de 1492 fins el 29 de juliol del mateix any, 
en tots els protocols es troben documents amb aquesta temàtica. Tot i que 
l'edicte reial, i la carta del monarca als Jurats de Girona, disposant l'execu
ció del mateix, arribà a la nostra ciutat a les acaballes del mes d'abril, no 
trobem cap venda anterior al 20 de juny, data de la publicació d'un ban 
del Veguer i del Batlle de Girona, precisant que es poden comprar béns 
dels jueus sense cap perill ni responsabilitat. I és a partir d'aquell moment 
que la gent perd la por o els escrúpols que poguessin tenir i que comencen 
a efectuar-se les transaccions. 

Però en aquell treball no hi vaig incloure la transcripció de cap dels do
cuments estudiats, i sí només un extracte del seu contingut. Ara, en la pre
sent comunicació aportaré la transcripció íntrega de dos dels més interessants 
d'aquests documents. En realitat els més importants són tres: la venda de 
la sinagoga vella, la de la sinagoga nova i la donació del cementiri de Mont
juïc a D. Joan de Sarriera. 

D'aquests tres documents, un, el primer, que correspon a la venda de 
la sinagoga vella, que fan el 12 de juliol, els rectors i administradors de l'al
jama, al canonge de la seu, Pere Grau de Terrades, consta transcrit íntegra-

1.- Anai&r <kl lnstituto <k Estudios Gerundenses. vol. XXIV, 1978; pp.: 5-17. 
2.- La Corona <Ú Aragón y el Mediterró.neo. Aspectos y probúmas comunes des<k Aifonso el Magnó.nirrw hasta 
Fernando eJ CatólÏCIJ (1416-1516). Zaragoza.- lnstituto Fernando el Católico (C.S.l.C.).- 1984.
vol IV; pp.: 253-265. 
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ment per Carme Batlle i Gallart, en el seu treball titulat: «Solución al pro
blema de las dos sinagogas de Gerona» 3. Aquest document obra en el pro
tocol del notari Pere Escuder 4, i d'allí en vaig extreure la referència que 
en faig en el meu treball abans esmentat. Però el mateix document, la Dra. 
Batlle el va transcriure d'una còpia coetània en pergamí, juntament amb 
una sèrie d'altres documents, tots referits a la mateixa finca, provinents de 
la família Ribot, de Foixà. Precisament, en aquests dies, el Dr. Joan Ai
naud de Lasarte ha fet donació d'aquests documents, que van cosits for
mant un rotlle, a l'Alcalde de Girona, en un acte públic. I d'ara endavant 
aquests pergamins seran a l'Arxiu Històric de la ciutat. 

Havent estat ja publicat aquest contracte, no cal fer-ho en aquesta co
municació. Els que transcric a continuació són els altres dos esmentats. 

Encara que en el meu treball anterior hi figura un extracte del contin
gut d'aquests documents, em sembla que, per la seva importància, merei
xen ser transcrits íntegrament. 

El de la venda de la sinagoga nova pot ajudar a comprendre la situació 
de la mateixa, punt en el que hi ha criteris diversos en el tractament que 
n'han fet els diferents investigadors, especialment Enric Claudi Girbal 5

, 

i els doctors Jaume Marqués 6 i Josep Galzada 7
• 

Les modificacions que en el transcurs de cinc segles ha experimentat 
la zona urbana que fou call judaic, i la imprecisió en la descripció de les 
afrontacions fan difícil ubicar la finca que es ven el 9 de juliol de 1492, i 
que inclou la sinagoga, l'hospital i els banys. Però em sembla que la pre
sentació íntegra del document esmentat pot ajudar a la seva localització amb 
un màxim d'aproximació. 

Pel que fa a la donació dels terrenys de la muntanya de Montjuïc a Joan 
de Sarriera, per una part ens confirma l'existència, ja coneguda i unànime
ment admesa, del cementiri jueu en la vessant d'aquella muntanya. I per 
altra banda ens explica la presència de làpides hebrees, en la zona de Palau 
Sacosta, concretament en la torre dels Sarriera, que per aquelles dates s'es
tava edificant. I permet desmentir l'afirmació feta per alguns historiadors 
sobre l'existència d'un segon cementiri jueu a Palau Sacosta. Teoria que 
ja va rebatre l'il.lustre hebraista Millàs i Vallicrosa. 

VENDA DE LA SINAGOGA, HOSPITAL I BANYS. 9 DE JULIOL DE 1492 

Noverint universi quod nos Leo Avinay, Salomo Sdra, Salomo Samuel, 
Levi Ysacn, iudei, anno presenti rectores et adminisdratores aljame judeo
rum Gerunde, quo anno non sumus nisi quatuorrectores quanvis per re
gium privilegium debeant eligi quinque, cum in hoc anno propter 

3.- A Sejarad, any XIX, 1959, fase. 2; pp.: 301-320. 
4.- ARXIU HIS'IDRIC PROV INCIAL DE GIRONA, notari Pere Escuder; notaria, 8, 
vol. 93, fol. 145 i següents. 
5.- Girbal, E.C. -Los judíos en Gerona.- Girona, 1870. 
6.- Casals de Girona (IV); pp.: 107 i següents. 
7 .- Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. Vol. XXV-I (1979-1980); pp.: 375-393. 
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singularium judeorum dicte aljame diminutionem non potuerunt eligi nisi 
nos predicti prout denostra electione constat instrumento confecto in posse 
venerabilis et discreti Nicholai Rocha notarii publici Gerunde die quinta
decima mensis januarii proxime lapsi. Et nos Bonastruch Benvenist, Yosef
fus de Piera, Struchus Teros, Belson Mayr Caracosa, Salomo Abraam, Vitalis 
Struch de Carcasona, Mosse Vidal et Benvenist Struch, omnesjudei et sin
gulares habitatotes dicte aljame judeorum dicte civitatis Gerunde, scientes 
et atenden tes quod nos et omnes alii judei presentis civitatis et omnium reg
norum serenissimi domini Regis ex regiis provisionibus in civitate Gerun
da et per regna et dominia dicti domini Regis publicatis, debemus exire 
a toto dominio eiusdem domini Regis et ea ipsa omnia bona nostra et dicte 
aljame debimus et possimus apportare et eciam ea bona et alia bona inmo
bilia possimus vendere et alienare, aut donare et de eorum preciis debita 
nostra et dicte aljame solvere. Et guia nos nomine dicte aljame tenemus 
et posidemus pro puro, libero et francho alodio quasdam domos vocatas les 
scoles dicte aljame judeorum, et de les dones judearum Gerunde, ad facien
dum oficium iuxta ritum judeorum, et hospitalis et balneorum situs intus 
callum judaicum dicte civitatis Gerunde prou t inferius designabuntur et con
frontantur in quaquidem scola propter expulsionem nostram fiendam et dum 
expulsi fuerimus dictum officium juxta dictum ritum judeorum amodo fiet 
et quia speratur qua facta dicta expulsione de nobis in nostri vilipendium 
et alias dicta scola dirrueretur. Et eciam quod nos pro solvendis debitis in 
quibus dicta aljama tenetur habeamus valde necessarias pecuniae quanti
tates pro quiis habendis non habemus modum aliquem nisi per viam ven
ditionis bonorum, rerum, jocalium, et jurium tam mobilium quam 
inmobilium dicte aljame et hoc presertim quia non possumus recedere a 
dominio dicti domini Regis nisi solutis primitiis debitis et omnibus in qui
bus teneatur dicta aljama et guisque singularis per se teneatur. Et attento 
quod màgnifici domini Michael de Vilanova, miles, regens vicaria Gerun
de, et vicarius Bisulduni, et Johanem de Terrades, baiulus Gerunde, co
missarii et subdelegati aliorum comissariorum per regis magestatem 
delegatorum super dictam expulsionem mostri mandarunt et fecerunt fieri 
per civitatem Gerunde publicare voce preconie preconitzacione secuentem: 
Oiats tothom generalment, etc. Inseratur cum actu relationis prout est in
sertus in instrumento venditionis facta superius per dictum Yusseffum de 
Piera dicto Anthonio Valdomar de quondam hos itio die XXVIII junii pro
xime lapsi et postca pone ut sequitur. Ea porpter deliberavimus dictas do
mos sive scolam, hospitale, balnea, insimul unitas precio subscripto vendere 
et ipsum precium solvere in exoneracionem debitorum dicte aljame, idcir
co nos dicti rectores et singulares dicte aljame attentis et considerantis pre
dictis et aliis circa haec considerandis gratis et ex certa sciencia, per nos 
et nostros successores et dictam aljamam utilitate et necessitate predicte in 
et super hiis vendimus et titulo pure et perfecte vendicionis tradimus seu 
quasi tradimus vobis discreto Georgio Raffard, prebitero, beneficiato in ec
clesia Sedis Gerunde ementi nomine vestro propio et ut laice et private per
sone et de pecuniis vestris propiis viris industria et labore adquisitis vestris 
et quibus volueritis perpetuo pro libero et francho alodio, omnes illas do-
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mos vocata les scoles dicte aljame judeorum et de las donas judearum et 
hospitale et balnea, sitas in civitate Gerunde, intus callum judaicum prou t 
affrontatur ab oriente in hospicio dicti Michaelis Scola, prebiteri, beneffi
ciati dicte sedis ecclesie quod fuit mei dicti Leonis Avinay, quod sibi vendi
di, a meride in carraria publica dicti calli, ab accidente in quodam patio 
domorum dirrutarum, mediante dicta carraria publica super quondam car
rariam est constructum quodam sustrum ipsarum domorum et a circio in 
hospitio quod fuit Iohannis Miro, quonduam conversi, mercatoris Gerun
de, mediante alia carraria publica dicti calli; hanc autem vendicionem de 
predictis domibus sive scolis, hospitali, balneis cumque introitibus, exiti
bus et cum simborio et partibus dictarum scolarum et cum solo, fundamentis, 
portis, portalibus, scalis, biguis, sustris, tegulis, tegulatis, cabironis et aliis 
omnibus et singulis in se habentibus, et cum omnibus juris et pertinentiis 
suis, cimque omnibus melioramentis et augmentis ibi factis et de cetero fa
ciendis, de abisso usque ad nubes, prout melius et utilius ad vestrum ves
trorumque bonum et sanum intellectum potest intelligi sic vobis et vestris 
et quibus volueritis perpetuo, pro libero, et franco alodi, facimus precio vi
delicet trigin ta duarum librarum monete currentis quas a vobis confitemur 
habuisse et recepisse, nam eas de nostri omnium voluntate tradidistis nu
merando michi dicti Leoni Avinay alter ex dictis rectoribus ipsius aljame 
easque convertere promitimus in solvendo ac luendo censualia et alia debi
ta et onera dicte aljame, renunciando excepcione pecunie non numerate, 
non habite et non recepte et doli, mali et accioni in factum et omni excep
cioni et legi qua deceptis ultra demidiam iusti precii subvenientur et omni 
alii iuri, usui, racione et consuetudini contra hec repugnantibus. Et si plus 
nunc valet, valevitve de cetero hec vendicio precio precontento, totum illud 
plus vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo damus et scincer diffini
mus et remitimus donacione et remissione pura et irrevocabili inter vivos 
constituentes nos predicta que vobis vendimus vestro vestrorumque nomi
ne posidere vel quasi donec inde corporalem seu quasi accepitis donec inde 
corporalem seu quasi acceptis possitionem quam liceat nobis et vestris quan
documque volueritis accipe et eam acceptam penes vos et vestros et quos 
volueritis perpetuo licite retinere cedendo nichilominus et dando vobis et 
vestris et quibus volueritis perpetuo in predictis omnia jura et loca nostra 
et dicte aljame et cuiuslibet meum tam conjunctim quam divissim, omnes
que voces, vices, rationes et actiones reales et personales, mixtas, utiles et 
directas, ordinarias et extraordinarias, ac rei persecutorias et alias quascum
que nobis et nostris conjunctim et divissim et dicte aljame pertinentia et 
pertinentes ac pertinentia deben tes et debentia quoquomodo. Quibus juri
bus, locis, vocibus, vicibus, racionibus et accionibus predictis possitis vos 
et vestris et quos volueritis super predictis ut agere et experiri in judicio 
et extra judicium, agendo et deffendendo ac aliis cunctis modis contraque 
cunctas personas et res, prout et quemadmodum nos facere poteramus an
te huiusmodi instrumenti confeccionem et jurium cessionem ac possemus 
nunc vel eciam postea quandocumque. Nos enim facimus et constituimus 
inde vos et vestros et quos volueritis perpetuo in premissis veros dominos 
et procuratores ut in rem vestram propiam ad habendum, tenendum et pos-
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sidendum et alias faciendum inde vestras et vestrorum omnimodas volum
tates. Et sic per nos et nostros convenimus et prometimus vobis et vestris 
quod predicta quae vobis vendimus faciemus vos et vestros et quos volueri
tis perpetuo pro puro, libero et francho alodio habere, tenere et posidere 
in sana pace et secure contra cunctas personas. 

Et inde vobis et vestris firmiter teneri volumus et promitimus de firma 
et legali evictione sumptibus et interesse eorundem est extra. Si forte per 
aliquem vel aliquos in premissis vel aliquo provissorum que vobis vendi
mus vel eorum occasione questio aliqua lis peticio vel demanda, mota vel 
facta fuerint seu movebitur aut fiet qualitercumque in judicio vel extra sive 
in predictis obtinueritis sive subcubueritis. Et pro premissis omnibus et sin
gulis attendendis firmiter et complendis tenendis et observandis et pro fir
ma et legali predictorum eviccione et interesse eorundem obligamus vobis 
dicto emptore et vestris omnia et singula bona et jura nostra et dicte aljame 
et utriusque insolidum mobilia et inmobilia habita et habenda ubicumque. 
Renunciantes scienter super hiis benefficiis et juribus cedendarum et divi
dendarum accionum et novarum constitucionum et epistole divi Adriani 
et consuetudini barchinonensi loquenti de duobus vel pluribus insolidum 
se obligantibus et omni alii furi niis obvianti. Et ut predicta omnia et sin
gula maiori robore fulciantur nos dicti rectores et alii singulares superius 
notati juramus sponte per Dominum Deum et super decem precepta legis 
que Deus dedit Moysi in monte Sinay, a nobis corporaliter juxta ritum ju
deorum et prout melius et solemnius fieri potest in manu et posse notarii 
publici subscripti tanquam publice persone hec a nobis nomine vestro et 
omnium quorum interest et intererit ac poterit interesse estipulantis et le
gitime recipientis corporaliter tacta huismodi vendicionem et omnia alia et 
singula supradicta rata, grata, et firma somper habere, tenere et servare, 
attendere et complere et non contrafacere vel venire aliqua ratione, jure, 
modo vel causa. 

Actum est hoc Gerunde, die nona mensis julii, anno a nativitate Domi
ni millessimo quadringentessimo nonagessimo secundo. 

Signa: Leonis Avinay, Salomonis Sdra, Salomonis Samuel et Levi Ysach, 
rectorum et administratorum dicte aljame. Signa: Bonastruci Benvenist, Yos
seffi de Piera, Struchi Teros, Belsom Mayr Caracosa, Salomonis Abram, 
Vi talis Struch, Mosse Vitalis et Benvenist Struch, singularum judeorum pre
dictorum omnium qui hec laudamus, firmamus et juramus. 

Testes huius rei sunt discretus Petrus Nanet, benefficiatus ecclesie se
dis, et Bartholomeus Caselles, magister domorum Gerunde. Et de firma 
dicti Belsoni Mayr Caracosa qui firmavit etjuravit predicta, Gerunde dicta 
die uti supra habitur, sunt testes discretus Narcisus Cotxa, notarius, civis 
Gerunde et Bartholomeus Mirayes, parroquie Sancti Danielis Gerunde. Et 
de firmis dictorum Salomonis Sdra rectoris et Salomonis Abram, qui pre
dicta firmarent etjurarent eadem die Gerunde ut superius continetur, sunt 
testes venerabiles Michael Domingo, junior, Mercator et Ionannes Scuder, 
parator Gerunde. Testes varo firme dicti Bonastruc Benvenist, qui predicta 
firmavit etjuravit eadem die et superius continetur Gerunde sunt discretus 
Dalmacius Ombert, notarius Gerunde, et Petrus Mateu parrochie de Silra-
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no. Est verum quod dictum Levi Yssach, alter ex rectoribus predictis firma
vit et juravit predicta Gerunde die decima dictorum mensis et anni et sunt 
restes venerabiles Jacobus Carles, mercator et Narcissus Serda, apotheca
rius, civis Gerunde. 

(ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA; notaria 8, vol. nº 98, fol. 141 no
tari Pere Escuder, manual dels anys 1491-1492). 

DONACIÓ DEL CEMENT IRI JUEU DE MONTJUÏC A D. JOAN DE 
SARRIERA 14 DE JULIOL DE 1492 

Donatio fossarii de Montejudaico 
In Dei nomine, noverint universi quod nos Lenonus Avinay, Salomo Sdra, 

Salomo Samuel, et Levy Ysach, judei et anno presente rectores et adminis
tratores aljame judeorum civitatis Gernnde, quo anno non sum us nisi qua
turo rectores quamvis per privilegium regium debeant eligi quinque, cum 
hoc in anno propter singularium judeorum dicte aljame administrationem 
non potuerunt eligi nisi nos predicti prout de nostra electione constat ins
trumento confecto in posse notarii infrascripti, die quartadecima januarii 
proxime presenti; et nos Strucnus Abraam, Bonastruchus Benvenist, Ius
sefus de Piera, Struchus Teros, Bellsom Mahir Caracossa, Salamo Abraam, 
Vidal Struc de Carcasona; Mosse Vidal, Benvenist Struch, scientes et aten
dentes quod nos ex regiis provisionibus publicatis in presenti Civitate Ge
runde debemus exire a dominio eiusdem domini regis et eo ipso omnia bona 
nostra nobiscum debemus et possimus aportare et immobilia vendere et do
nare, et de preciis ipsorum bonorum debita nostra solvere, et quia nos no
mine dicte aljame et illius universitate et singularium tenemus et possidemus 
quandam magnam possessionem terre sitam in vicinatu de Montejudaico 
parrochie Sancti Felici Gerunde et in baiulia Gerunde, in quo est fossarium 
sive locus sepeliendi cadaveria judeorum per nos et dictam aljamam ab an
tiquis cura temporibus possessam, et quod nos nunc per purum, liberum 
et franchum alodium habemus, tenemus et posidemus, et nostri antecesso
res ab antiquo tempore cura habuerunt, tenuerunt et possiderunt nomine 
dicte aljame et eius universitatis, et cum propter dictam regiam expulsio
nem velimus sicut jam decrevimus delliberate et consulte dictam possessio
nem terre, cum lapidibus, rebus et juribus ac pertinentiis suis in aliquam 
nobis gratam personam transferre et liberaliter donare eas ob res conside
rantes benefficia, favores et directiones quas nos magnificus domin us J o
hannes Sarriera, miles, in civitate Gerunde domiciliatus, nobis et dicte aljama 
et illius judeis et singularibus imprendistis et cotidie impendius, adque et 
eorum remunerationem nos reputamus quam plurimum abligati; et ideo 
aliqualem providorum remunerationem, gratis et ex certa scientia per nos 
et nostros successores, et dictam aljamam donamus donacione pura, per
fecta, simplici et irrevocabili inter vi vos vobis dicto domino J ohanni Sarrie
ra, militi, inferius acceptanti, et vestris, et quibus volueritis perpetuo, in 
manu et posse notarii infrascripti tanquam publice persone, ut infra stipu
lantes et recipientis, totam dictam tenedonem seu possessionem terre in qua 
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est fossarium sive sepultura calli et judeorum et omnes lapides seu carne
rios et alias lapides et alia jura et pertinentias eiusdem possessionis terre 
cum omnibus limittibus et confrontationibus et juribus eiusdem possessio
nis quam et que pro puro libero et francho alodio ut promissum est habe
mus, tenemus et posidemus, nomine dicte aljame et eius universitatis. Hanc 
autem donationem vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo facimus de 
predictis omnibus et singulis sicut melius et utilius ad vestrum et vestro
rum bonum et sanum intellectum potest intelligi sive dici; cum dicte tene
donis seu possessionis terre et aliorum predictorum intriotibus et exitibus 
integritatibus, propietatibus, iuribus et pertinentiis suis cumque omnibus 
et singulis melioramentis et augmentis ibi factis et a cetero fiendis ad ves
tras vestrorumque omnimodas voluntates inde libere et perpetuo faciendas; 
et sic constiuimus nos a modo predicta quae vobis donamus vestro vestro
rum que nomine tenere et posidere vel quasi, donec inde corporalem seu 
quasi dependimus omnibus et singulis que vobis donamus acceperitis pos
sessionem vel quasi quam liceat vobis et vestris quicumque volueritis acci
pere acceptamque penes vos et vostris et quos volueritis perpetuo licite retinere 
cedendo nichilominus et dando vobis et vestris et quibus volueritis in pre
missisomnia loca et jura nostra, omnesque voces, vices, rationes et actiones 
reales et personales et alias quascumque nobis et nostris in premissis et eo
rum ocassione pertinencia et pertinentes et pertinereque debentia et debentes 
quouomodo; quibus locis, juribus, vocibus, vicibus, rationibus et actioni
bus premissis possitis vos et vestri et quos volueritis perpetuo et in super 
predictis uti agere et experiri in judicio et extra judicium, tam in agencio 
quam defendendo quam in cunctis aliis modis quamque omnes personas 
prout scilicet et quadmodum nos facere poteramus ante huiusmodi instru
mentum confectionem et jurium cessionem, instituentes et facientes inde 
vos et vestros et quos volueritis perpetuo in predictis veros dominos et pro
curatores in rem vestram et vestrorum propiam ad habendum, tenendum 
et posidendum indeque perpetuo libere faciendum vestras et vestrorum om
nimodas voluntates; et sic convinimus et promitimus vobis dicto domino 
J ohannnis Sarriera et vestris, ac eciam sponte juram us per Domin u m Deum 
et per decem precepta legis quae Deus dedit Moysi in monte Sinay iuxta 
ritum judeorum prout solemnius potest et debet fieri per nos corporaliter 
tacta huiusmodi donacionem ceteraque omnia et singula supradicta sem
per nos et nostros rata, grata et firma habere, tenere et servare et nulla
tenus contrafacere vel venire infungere vel renovare ratione ingratitudi
nis, inopie, paupertatis neque aliqua alia ratione, jure, modo vel causa 
virtute cuiusqudem juramenti renunciamus super hiis scienter illas legigi
bus sive juribus quibus donacionis causa ingratitudinis revocantur seu re
vocari possunt et omni juri hiis obviam venienti. 

Et ego Johannes Sarriera predictus predictam donationem a vobis su
pranominatis cum gratiarum accione recipiens et acceptans, laudo hec et 
firmo. 

Actum est hoc Gerunde die quartadecima mensis julii anno a nativitate 
Domini Millessimo quadringentessimo nonagesimo secundo. Signa: Leo
nis Avinay, Salomonis Sdra, Salomonis Samuel, et Levi Ysach, rectorum 

243 



ENRIC MIRAMBELL l BELLOC 

et administratorum dicte aljame. Signa: Struchi Abraam, Bonastruchi Ben
venist, Jusseffi de Piera, Struchi Teros, Bellson Mahir Caracosa, Salomo
nis Abraam, Vitalis Struch de Carcasona, Mosse Vidal, Benvenist Struch, 
judeorum donatorum jurantium. Signum: Johannis Sarriera donatarii ac
ceptantis omnium predictorum, qui hec laudamus, concedimus et firmamus. 

Testes huius rei sunt discretus J acobus de Pulcrosolano, notarius et Ni
colaus Oliver, scriptor Gerunde. 

Testes firme dicti J oseffi de Piera qui predicta laudavit firmavit et jura
vit Gerunde dia sexta decima mensis julii predicta sunt Petrus Scuder, no
tarius, civis, et Petrus Albert, scriptor Gerunde; sed de firma dicti Struchi 
Teros, qui predicta laudavit, firmavit et juravit Gerunde die decima septi
ma dicti mensis julii, sunt Johannes de Sancto Clemente, curritor colli et 
Petrus Albert, scriptor Gerunde. Testes vero firme et acceptacionisi dicti 
dominiJohannis Sarriera qui predicta acceptavit eaque laudavit et firmavit 
Gerunde die vicesima nonajulii predicti sunt honorabilis Baldilius Agulla
na, civis et Michael Renard, scriptor. Gerunde. 

(ARXIU HISTÒRIC PROVINCIAL DE GIRONA; notari Nico
lau Roca, notaria 1, vol. nº. 496). 
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EPIGRAFIA HEBRAICA DE L'ALJAMA 
GIRONINA I DEL SEU CEMENTIRI 

per Eduard TELL i NOHET 

Aquest treball pretén establir un inventari el més complet possible de 
les làpides jueves amb inscripció hebraica trobades a Montjuïc, a la ciutat 
de Girona o a les seves rodalies, senceres o fragmentàries, procedents gaire
bé en la seva totalitat de l'antic cementiri jueu de Montjuïc que, dit sigui 
de pas, és l'únic cementiri conegut fins ara de l'aljama dels jueus de Giro
na. Valgui aquesta afirmació per acabar, esperem que per sempre més, amb 
l'afirmació errònia [ o «especie» per tal d'utilitzar l'expressió irònicament 
emprada per Millàs 1] llançada per Fita, el qual «en notar la diferència de 
forma entre les grans lloses tumulars trobades, en aquell temps, a Mont
juïc, i les petites esteles, trobades a la mansió Les Torres de Palau Sacosta, 
cregué que a Girona hi havien dos cementiris( ... )» 2. Ara, gràcies als tre
balls del Sr. Enric Mirambell 3 sabem que el Consell de l'aljama dels jueus 
de Girona regalà al veguer Joan de Sarriera, poc abans de l'expulsió, el ce
mentiri de Montjuïc incloses les làpides que, poc després, ell utilitzà en la 
construcció del seu palau-castell popularment conegut per Les Torres de Palau. 

Millàs ja es va adonar que aital afirmació sobre l'existència d'un ce
mentiri jueu a Palau Sacosta no solament no tenia cap fonament, sinó que 
la presència de les làpides s'explicava pel fet d'haver estat utilitzades com 
a material de construcció. Veiem el que deia Millas en el corpus realitzat 
conjuntament amb F. Cantera, Las inscripci.ones hebraicas en Espaiía (1956): 

«Creiem que no hi ha pas la més mínima base per a aquesta hipòtesi 
llançada per Mossèn Fita i per Girbal. En primer lloc, com diu el propi 
Girbal en la seva obra Los Judíos en Gerona, pàg. 61, les làpides hebraiques, 
completes o fragmentàries, trobades aleshores ( any 1869-70) a la casa Les 

l. R Camera - J Mª Millàs, Las inscripcwnes hebraicas de Espaiia, Madrid 1956, p. 232.

2. lbid., p. 233.

3. Los judíos gerundenses en el momento de la expu!sión , Anales del Instituto de Estudi os Gerunden
ses, vol. XXIV, any 1978. pp. 5-18 (article basat en la comunicació presentada al IX Con
grés d'Història de la Corona d'Aragó celebrat a Nàpols a l'abril del 1973).
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Torres de Palau Sacosta, eren emprades «com a material de construcció en 
l'esmentat edifici». No podent pas explicar-se l'aparició d'aitals làpides en 
aquell lloc, Girbal suggerí la hipòtesi d'un segon cementiri judaic per aquells 
aviranys, i Mossèn Fita, en estudiar les làpides, refrendà i reblà aital hipò
tesi afirmant la dualitat no sols de forma sinó fins i tot de redacció literària 
de les làpides de Palau Sacosta respecte de les de Montjuïc. Però l'existèn
cia de les esteles a la casa Les Torres, amb una finalitat constructiva, s'explica 
pensant que aitals làpides -i no pas el grans blocs paral.lelepípeds anteriors
es prestaven molt bé per a llindes, muntants, lloses, etc., i per això mateix 
foren emprades pel Comte de Solterra en edificar o reconstruir, ja expul
sats els jueus d'Espanya, la seva mansió camperola Les Torres» 4. Els giro
nins que m'escolten perdonaran l'anacronisme comès per Millàs quan parla 
dels comtes de Solterra, car com ells saben molt bé els Sarriera no obtin
gueren aquest títol fins més tard, com també hem de perdonar-li a Millàs 
el que, en un afany explicatiu, avancés la hipòtesi ara desmentida que «el 
Comte de Solterra obtingués un permís especial per tal d'aprofitar les làpi
des de l'abandonat cementiri judaic». Millàs l'encerta, en canvi, quan re
corda que «també s'ha trobat alguna làpida hebraica emprada amb finalitats 
constructives en alguna casa particular de Girona ( cf. la làpida 188), de ma
nera que no fou pas únic el cas de Les Torres de Palau Sacosta». 

D'ençà que Millàs i Cantera publicaren el seu Corpus l'any 1956, han 
aparegut més fragments de làpides hebraiques als voltants de Girona i pro
cedents totes versemblantment del cementiri jueu de Montjuïc. 

Aquestes son, per ordre de publicació o de trobada, les següents: 
-la descoberta a Bordils, a una desena de quilòmetres del cementiri

jueu de Girona, i publicada per n'E�ric Cortés en el núm. 24, correspo
nent a l'any 1983, del Butlletí de lllssociació Bíblica de Catalunya, pp. 14-18; 

-les dues làpides trobades a Les Torres de Palau en ocasió de la restaura
ció empresa pel seu actual propietari, Sr. Homs, i entregades per ell al Mu
seu d'Història de la Ciutat de Girona, la fotografia de les quals fou publicada 
per primera vegada el 22 de setembre de 1984 a Punt Diari de Girona i la 
segona, ja amb la traducció d'en Jaume Riera i Sans, al catàleg de l'exposi
ció Girona dins la formació de l'Europa medieval 785-1213, p. 169. 

-els fragments trobats formant part dels merlets de Les Torres de Palau
a la mateixa època i que, malgrat haver estat desmontats per llur recons
trucció han estat reutilitzades com a elements constructius, fotografiats ara 
per encàrrec del Director de l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Girona 
Ramon Alberch, encara inèdits: 

-la «masebà», o gran làpida de secció triangular o amigdaloïde, muti
lada, localitzada en un marge de Can Coll per l'hebraista estudiós dels ce
mentiris i de la lapidària sepulcral jueva medieval Jordi Casanovas. 

-els dos fragments de làpides o esteles funeràries jueves trobades per
l'hebraista i il.lustre advocat gironí Joan Muntada i Macau, fa ja uns 30 
anys, al Castell de Campdora i a Can Ginesta, del mateix terme de Camp-

4. J. Mª. Millàs, op. c., pp. 233-234.
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clorà, i actualment conservades en l'esmentat castell de la seva propietat, 
de les quals el seu fill m'ha permès molt amablement fer-ne un calc. 

Aquestes làpides, la majoria d'elles molt fragmentàries, aporten poques 
dades noves als nostres coneixements de l'aljama gironina, llevat potser d'una 
de les dues esteles trobades com a elements constructius a Les Torres de Palau,
l'únic, per cert, dels fragments abans esmentats que ens dóna si no el nom 
de la difunta -que, segons la lectura feta per en Jordi Casanovas, podria 
ser N'Estelina, ja que es llegeixen les lletres corresponents a « ... telina» o « ... ta
lina», si bé aquest autor nota una grafia diferent a l'habitual per aquest 
nom-, almenys el del seu marit, N'Astruch Cohen, així com la data del 
traspàs: any (5)171. corresponents al 1411 de l'era cristiana. 

Segueix en interès la làpida trobada a Bordils, la qual ens dóna el nom 
del difunt: «el savi, íntegre, el gran savi Rabí Hananyà», però no pas la 
data del seu traspàs. 

Les altres són tan fragmentàries o il.legibles que no permeten la seva 
atribució o datació, excepte la «matsebà» trobada per en Jordi Casanovas 
a Can Coll, a la mateixa muntanya de Montjuïc i a pocs metres de l'antic 
cementiri jueu, la qual només ha conservat el darrer rengle amb la inscrip
ció «any (5)150», corresponent al 1391 de l'era cristiana. 

Això no vol pas dir que aquestes troballes no tinguin cap interès, ans 
al contrari ens confirmen, per una banda, la importància del cementiri jueu 
de Girona i, per altra, l'àrea relativament gran de dispersió de les esteles 
funeràries procedents de Montjuïc, ja que, de confirmar-se -com tot sem
bla afirmar-ho- que la trobada a Bordils prové de Montjuïc (N'Enric Cortés 
especifica en la seva acurada descripció que la làpida ha estat esculpida en 
pedra calcària anomenada nummulítica (raig blanc), procedent, per tant, 
de les pedreres de Montjuïc), els 7 a 8 quilòmetres que separen el cementiri 
de l'actual emplaçament de la làpida utilitzada per tapiar una finestra, ha
vien de representar a finals del segle XV o començaments del XVI un tra:· 
jecte prou llarg ( a menys, és clar, que la làpida arribés al seu actual i trist 
destí en vàries etapes!). 

SITUACIÓ PRECISA DEL CEMENTIRI JUEU DE GIRONA 

Millàs, -referència obligada per a tots aquells que s'interessin pel que 
avui anomenem judaisme català- diu, en el corpus sobre les Inscripcions 
hebraiques d'Espanya que escrigué conjuntament amb Cantera, al capítol 
referent a Girona, que: 

«Les inscripcions hebraiques sepulcrals de Girona procedeixen, en la 
seva quasi totalitat, del Montjuïc o antic Mons Judaicus de la ciutat. Igual 
que a Barcelona, Montpeller o Vitoria ( amb el seujudismendi) els jueus ele
giren com a cementiri seu un turó, no molt lluny de la ciutat: a Girona 
aital turó fou el que amb el nom de Barrufa corre al Nord i a l'est de la ciu
tat. Degut a aital circumstància la petita muntanya fou més coneguda amb 
el nom de Montjuïc» 5

. 

Deixant de banda les imprecisions relatives a la natura (turó, muntan-
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ya, paratge, etc.), nom (Barrufa o Barufa) o ubicació del lloc on es trobava 
l'antic cementiri dels jueus de l'aljama de Girona, tots els autors coincidei
xen a dir que el cementiri es trobava a Montjuïc, antigament conegut per 
Barufa o Barrufa, prop del lloc dit del Bou d'Or. 

«Però, quin paratge del turó o serra anomenat després Montjuïc em
praren els jueus gironins com llur cementiri?» es demana Millàs en el tan
tes vegades esmentat corpus 6.

«Els jueus -respon Millàs- elegiren com a llur cementiri les suaus pen
dents que la pròpia serra forma, a un quilòmetre de la ciutat en direcció 
Nord, en un indret flanquejat de petites rieres que baixen de la serra de 
Montjuïc cap al riu Ter; més precisament en els voltants d'una riera, l'ano
menada riera o Pont del Bou d'Or, a la part inferior d'aquelles vessants abans 
d'arribar a la vall del Ter» 7

• 

El Sr. Narcís Fabrellas Nogué, natural de Vilobí però resident a Can 
Roc, d'ençà que es va casar ja fa varis anys -ara és ja avi d'un homenot 
d'uns 16 anys d'edat-, que com «menava» diu ell les feixes de Ca la Rita 
situades davant de la pedrera de la Decsa, fins ara l'únic informador viu 
sobre el cementiri de Montjuïc, ens digué, ja fa alguns anys, que «a aquests 
camps, aquestes feixes del mas Coll (l'antic Mas Riera que prengué el nom 
del seu «primer» masover) li deien La Tribana». 

La Tribana, que, segons el nostre informant, és un lloc solejat on hom 
và a passar el dia quan fa bo, és un turó situat entre Montjuïc i la muntan
ya de Can Simó, entre la riera que ve de Campdorà i que li diuen El R.ec 

de la Mina («quan plou molt baixa molta aigua») i la riera del Torrent. 
Haven procedit prop dels grans diccionaris enciclopèdics de la nostra 

llengua (Corominas, Moll, Gran Enciclopèdia Catalana) a una recerca so
bre el possible origen del topònim La Tribana, l'únic que respongué en part 
al nostre neguit fou A. Griera mitjançant el seu veritable «Tresor de la llengua, 
de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya», el qual dóna la següent defi
nició de Tribana: «La peça de terra que una persona treballa, generalment 
a muntanya», car, com deia ell mateix, «ho he sentit dir d'altres peces de 
terra»; a Salt hi ha un lloc dit Les Tribanes. 

Segons en Josep Clara, Montjuïc és la part de la muntanya al Nord-Est 
de Girona que dóna a la vall de Sant Daniel i que baixa cap a Campdorà 
fins al castell de Tramont, mentre que la part situada al nord del rec o riera 
de la mina és la que es diu muntanya de Can Simó. 

Podríem dir moltes més coses sobre la riera del Torrent o del Bou d'Or 
i sobre les tradicions populars, en part encara vives relatives a aquest indret 
«misteriós» on la imaginació popular situa tresors encara per descobrir (la 
dèria del «tresor dels jueus» és encara viva en alguns pintorescs personatges 
gironins relacionats amb el Cal[), però, situat l'únic cementiri dels jueus de 
Girona en el seu veritable i precís lloc -La Tribana, entre les dues esmenta
des rieres, a prop i a pocs metres d'alçada del riu Ter, arran de l'antic camí 

5. Ibid., p. 231.

6. Ibid.

7. Ibid., pp. 231-232
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reial i de l'antiga Via Augusta romana, és ja hora de passar a la descripció 
i catalogació de les làpides jueves trobades o procedents del cementiri de 
l'aljama dels jueus de Girona. 

Aviat esperem estar en condicions d'oferir una descripció detallada de 
cadascuna de les làpides funeràries procedents de Montjuïc (actualment es
tem procedint al buidat sistemàtic de les actes de la Comissió Provincial 
de Monuments per tal d'esbrinar en quin moment i circumstàncies van ser 
trobades a Montjuïc «in situ» o en altres indrets del Gironès), però abans 
voldríem cridar l'atenció dels estudiosos del judaisme català pel fet que, com 
ho ha estudiat Jordi Casanovas, la làpida núm. 168 del Corpus d'epigrafia 
jueva medieval de Millàs & Cantera «correspon a una peça trobada a Cas
telló d'Empúries i donada pel seu antic propietari, Antoni Pagés, al Museu 
Provincial» de Sant Pere de Galligants. «Aquesta làpida -prosegueix el Sr. 
J. Casanovas- correspon a la que porta el núm. 194 del mateix Corpus, er
ror motivat per una deficient lectura del nom del difunt» si bé la data del
decés és la mateixa: el mes d'Ab de l'any (5)103 ( =agost de 1343).

També voldríem atraure l'atenció de les il.lustres personalitats que ens 
escolten sobre un altre error que, com el de la suposada existència d'un se
gon cementiri jueu a Palau Sacosta, corre el risc de repetir-se i, per tant, 
d'induir a error als estudiosos que no han tingut pas l'ocasió d'estudiar so
bre el terreny una i altra vegada les peces de l'extraordinària col.lecció d'epi
grafia jueva medieval conservada a Girona. Ens volem referir a l'«única 
inscripció hebraica no funerària de Girona» 8, la làpida sinagoga! que porta 
el núm. 242 del corpus millassià i que es troba adossada a la paret oest dels 
claustre de Sant Pere de Galligants. 

«Segurament -diu mossèn Galzada en la seva obra «Sant Pere de Ga
lligants - La Història i el Monument» estava sobre la porta d'entrada d'una 
sinagoga de Girona, però es trobà en una casa del barri del Mercadal fent 
de replè d'un mur». Lamentant que «no es pugui llegir la data que, sens 
dubte, hi havia en aquesta làpida», mossèn Josep Galzada i Oliveras avan
ça la hipòtesi certament infundada que la data «potser fou esborrada o tren
cada pels mateixos jueus abans de treure-la del seu lloc». «Això pogué succeir 
-segueix mossèn Galzada- quan s'abandonà la sinagoga que hi havia al
carrer de la Força, 'mirant la plaça de Sant Llorenç', i se'n contruí una de
nova 'més a l'interior del Call judaïc'» 9.

De fet, res no permet pensar que la data fos esborrada o trencada pels 
mateixos jueus ja que havia de trobar-se a la part esquerrana de la làpida 
i, com observa Millàs, «a 1.ll penúltima línia en la que se'ns donaria la data 
de la construcció de la sinagoga», part que fou mutilada a fi i efecte de donar-li 
a la bella i prestigiosa inscripció un destí ben diferent del que li havia estat 
originàriament destinat, i no pas a l'antepenúltima que és on es troba el 
cop que va fer creure a Mossèn Galzada que la data podia haver estat es
borrada. 

8. Josep Galzada i Oliveras, Sant Pere de Galligants - La Història i el Monumnu, p. 139

9. lbid.
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EL JUEU GIRONI MESHUL.LAM BEN 
" 

SHELOMO DE PIERA I 
LA SEVA OBRA POETICA 

per Josep RIBERA FLORIT 
(universitat de Barcelona) 

Meshul.lam ben shelomó de .Piera, anomenat també en Vides de Giro
na, és un jueu català que visqué en la primera meitat del s. XIII, morint, 
segons sembla, poc després de 1260 1

• Malgrat que se l'anomena en el tí
tol d'algunes poesies seves com sha'ir al-sofartiyin, «el poeta dels francesos», 
H. BRODY ha demostrat raonadament el seu origen gironí 2. Per això
tampoc és aceptable l'opinió de J. Solà Solé que pretén, a causa del cog
nom De Piera, deduir que Meshul.lam procedia de la localitat barcelonina
de Piera 3

• Precisament trobem citada .la família De Piera a Girona a fi
nals del s. XV arran de l'expulsió del jueus de 1492 4.

De les poques referències bibliogràfiques que tenim, ja sia del seus poe
mes, ja sia d'alguns autors coetanis, sabem que Meshul.lam era expert co
mentarista de la Torà i de la Mishnà, que pertanyia al cercle cabalístic gironí 
i tingué com a mestres seus a Ezra i Azriel de Girona i sobretot al gran 
talmudista i cabalista Moshé ben Nahman (1194-1269). Fou un seguidor en
tusiasta del moviment Messiànic que fermentava aleshores pels calls d'Oc
cident arran de la conquesta mongòlica de l'Orient Mitjà, i especialment 
un excel.lent poeta polemista en la coneguda controvèrsia maimonidiana. 
Mesul.lam de Piera, com la majoria dels seus contemporanis, admirava la 
gran personalitat de Maimònides, però atacava les teories racionalistes i in
novadores d'aquest, reflectides sobretot en la «Guia dels perplexos» perquè, 

l. Cf. RIBERA, Meshul.lam ben SMmnó de Piera i la controversia maimonista en Cat.aluña dins «El
Olivo» 9 (Madrid 1985) p. 211, nota l.

2. Cf. H. BRODY, Shire MeshuUam ben Shelmrw da Piera, dins «Studies of the Researche Institu
te for Hebrew Poetry», 4 CTerusalem 1938) pp. 1-6.

3. Cf. J.M. SOLÀ SOLÉ, Vida, «Revista de la família igualadina», 2 CTuliol 1947) num.
19, pp. 5-6.

4. L'historiador J. Marquès en el seu preuat llibre «Casals de Girona (IV)» (Girona 1984)
pp. 55-58, ens parla de la presencia a Girona en el s. XV de la família De Piera, el cap
de la qual, Josef de Piera, abans d'exiliar-se vengué la seva finca al canonge A. Baldonar.
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com a cap de l'aljama que fou, les considerava funestes per al poble senzill 
ja que fàcilment l'induïa cap a l'heretgia i la disbauxa 5

• 

Ara bé, Meshul.lam és abans que tot un gran poeta hebreu, potser el 
millor de la seva època. Cal tenir present que la poesia hebraico-espanyola 
medieval havia tingut els seus moments més esplendorosos en els ss. XI

-XII i que en el s. XIII es troba en un període de decadència i de canvi. 
La llegua emprada ja no és exclusivament l'hebreu clàssic de la Bíblia sinó 
que s'amplia amb termes presos del llenguatge rabínic. Així mateix es cul
tiven gèneres poètics poc o gens usats en el període daurat com són el polè
mic, el moralitzador, la sàtira, la paròdia ... Semblantment, l'estil esdevé més 
rebuscat i barroc i es mostra certa despreocupació per les normes gramati
cals. Aquestes i altres innovacions poètiques, que apareixen en l'obra de Mes
hul.lam, estan en part inspirades en la poesia provençal dels trobadors, que 
omple els ss. XII i XIII. Precisament l'escenari cultural dels jueus des del 
s. XII es trasllada del món musulmà de al-Andalus al món cristià del cen
tre i nord d'Espanya i és en el s. XIII quan comencen a florir les comuni
tats jueves de Catalunya i Provença 6.

L'obra poética de Meshul.lam de Piera coneguda fins avui abraça 50 
poemes de contingut i dimensions força variats. Tanmateix els gèneres mes 
conreats pel nostre poeta són el laudatori i d'amistat shir ha shebah i el polèmic. 

Més de la meitat del seu diwan pertany al gènere laudatori, on enalteix 
i encomia les qualitats i els fets dels seus protectors i amics 7

• Així i tot, 
el gènere poètic que Meshul.lam cultivà amb més encert és el polèmic, que 
al seu entorn és una rèplica fidel del sirventès de caire moral, conreat sobre
tot pels trobadors provençals Marcabrú i Peire Cardenal. Es tracta d'un 
gènere on predomina el contingut sobre la forma i a causa de la necessitat 
de la seva ràpida difusió pren formes i melodies ja existents 8. A tall de
mostra ens plau oferir seguidament la versió catalana amb comentari d'una 
de les poesies de caire polèmic del nostre poeta Meshul.lam de Piera. 

Es tracta de la poesia que correspon al número 12 del diwan de Mes
hul.lam publicat per H. BRODY 9 i que, a diferència d'altres del mateix 
gènere, apareix en els mss. amb variants molt importants tant pel contin
gut del text com per l'ordre dels versos. Més que un poema ben estructurat 
i acabat com tants d'altres de l'autor, 10 dóna la sensació de ser un recull 
de dits poètics de Meshul.lam contra la «Guia dels perplexos» de Maimòni-

5. Cf. J. RIBERA, La controvèrsia maimonista a Catalunya, dins «850 Aniversari del naixement
de Maimònides» (Lleida 1985) pp. 29s.

6. Cf. J. RIBERA. El poeta jueu català Meslw.llam ben Shtlomó rú Piera i els seus poemes laudatoris,
dins «Homenatge a Antoni Comas» (Barcelona 1985) pp. 371-384.

7. Cf. J. RIBERA, El poeta jueu català... pp. 3 7 4s.

8. Cf. M. DE RIQUER, Sirventes, dins «Enciclopèdia Catalana» vol. 13 (Barcelona 1979)
pp. 646-64 7.

9. op. cit. pp. 31-32.
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des, tot i que la seva mètrica es conserva perfectament al llarg dels 25 ver
sos. Es tracta precisament de la forma poètica coneguda, anomenada qasi
da, perquè la seva rima final és sempre la mateixa. Però, a més, aquest poema 
té una rima interna, per la qual el primer i segon estiqui de cada vers rimen 
entre si formant la següent seqüència: aaB,ccB,ddB, etc. Cada vers és com
post de 16 síl.labes, dividit en 4 estiquis, cadascun dels quals consta de 4 
vocals llargues (tenu'ot). Aquesta estructura mètrica, que no s'inspira en l'arà
biga, és característica de la poesia hebrea medieval 11• 

Quant als diferents títols de què consta el poema segons els diversos mss., 
un d'ells diu que aquest és el primer poema que escrigué Meshul.lam; i en 
el mateix ms. s'afirma que «el savi poeta Meshul.lam de Piera escrigué poe
mes i versos sobre la Guia per a vituperar-la i sobre l'admirable llibre del 
Coneixement per encomiar-lo». En un altre ms. se'ns informa que «aques
tes línies foren escrites en temps del rabí Shelomó ben Adret ( el gran tal
mudista barceloní), contra els filòsofs i que les composà en Vides, savi de 
la ciutat de Girona» (sinònim de Meshul.lam de Piera) 12. 

Referent al contingunt del poema hom endevina que al rerafons de la 
polèmica contra la Guia de la qual es parla en el poema, hi ha la postura 
conservadora tradicional, defensada pels jueus de Sarfat, al nord de Fran
ça, i per Meshul.lam, enfront de la racionalista que propugna Maimònides 
i els seus seguidors, en el nostre cas sobretot els jueus de Béziers. Foren 
precisament els rabins de Sarfat els qui condemnaren la Guia de Maimòni
des 13, i per altra part els jueus de Béziers esdevingueren amb els de Lunel 
acèrrims defensors de Maimònides i de la seva interpretació alegòrico
-racionalista de la Bíblia i les tradicions jueves 14. 

El poeta inicia la seva composició anomenant heretges als maimonistes 
perquè anul.Ien el valor real de la Llei (v.1) ja que per a ells la Escriptura 
és tota ella curulla de simbolismes i al.legories (vv.2-3). L'autor de la Guia 
no accepta com a ver sinó el que es pot provar, per això nega els miracles 
(v.4), es burla de les llegendes rabíniques (v.5) i s'allunya de la interpretació 
dels antics mestres del judaisme (v.6). Així mateix es desentén i menysprea 
les normes rituals de la Llei (vv.6-7). La seva concepció sobre el món dels 
àngels i dimonis s'oposa a la tradicional (vv.9-10). De sobte, Meshul.lam 
canvia de tema i s'adreça irat contra Judà al Harizí, el qual va fer una tra
ducció literària i lliure de la Guia, i al qui acusa de malintencionat i tergi-

10. Vegi's, per exemple, els núms. 1, 8, 24, 29, 44, traduïts al català i comentats per J. RI
BERA, dins «Anuario de Filòlogía» vol. 8 (1982) pp. 177-188; vol. 9 (1983) pp. 187-193; vol.
10 (1984) pp. 147-153. cf. també nota 6.

11. Cf. H. HRUSHOWSKI, Prosody, dins «Enciclopaediajudaica», vol. 13 (Jerusalem 1972)
cols. 1211-1220.

12. Cf. H. BRODY, op. cit. p. 32, nota 1.

13. Cf. nota 7.

14. Cf. D.J. SILV ER, Mairrumidean critú:ism and the Maimonidean controversy 1180-1240. Leiden 1965, 
p. 158, nota 1, i pp. 173, 176.
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versador del text (vv.12-13). Com antítesi esmenta el rabí Meir Abulafia de 
Toledo, gran defensor de la doctrina tradicional, sobretot de la resurrecció 
corporal enfront de la interpretació espiritualista de Maimònides (v.14). Ara 
el poeta es refereix explícitament a la Guia que aparenta una gran fecundi
tat que no té (v.15), per això conjura el racionalista que abandoni el camí 
filosòfic de la Guia (v.16) i cerqui la saviesa que porta verament al coneixe
ment de Déu (v.17), que es fonamenta en la interpretació tradicional dels 
escribes (v.18); i quan hom es trobi davant del misteri, com ho és el dels 
antropomorfismes de l'Escriptura, ho accepti per la fe i no per la raó (v.19), 
perquè el Déu en qui hom creu és altíssim, inassequible (vv.20-21), tot i 
que s'ha dignat habitar enmig del poble d'Israel (v.22). Meshul.lam clou 
el poema amb una crida als defensors de la doctrina tradicional de Sarfat 
a aixecar-se (v.23) i condemnar els innovadors i heretges de Béziers (v.24) 
per tal que aquests, malgrat llur duresa de cor, acceptin plenament la reve
lació divina (v.25). 

QASIDA DEL RABÍ MESHUL-LAM B. SHELOMÓ SOBRE LA GUIA 1 

1 Homes heretges diuen amb menyspreu: 
no hi ha Llei 2, només hi ha aparences: 
2 no és la Escritura tal com està escrita, 
sinó que hom troba al·legories 3 en la revelació. 
3 Pensa el descregut que 4el Llibre, 
adés és paràbola adés és imatge. 
4 Ha parlat en secret 5 contra els prodigis, 
no creu sinó en la experiència. 
5 Ha dit burlant-se'n i amb desdeny: 
s'atura el sol per a Ben Guryon! 6 

6 I ha comentat les tradicions 7amb simbolismes, 
que no els ha rebut d'Abtalion 8• 

1. El títol àrab sencer traduït diu així: «Aquesta és una altra qasida en la crítica de la Guia
i es diu que també és del rabí Meshullam fill del rabí Shelomó de santa memòria».

2. Variant: «que la Llei no és sinó aparences»; cf. H. BRODY, op. cit. p. 32, nota 2. 

3 .  Variant: «secrets»; cf. H. BRODY, op. cit. p. 33, nota 3. No obstant, per als cabalistes 
com Meshui'lam la revelació conté molts secrets insondables. 

4. Variant: «sobre»; cf. H. BRODY, op. cit. p. 33, nota 4.

5. Cf. 2Sa 3,27. H. BRODY op. cit. p. 33, nota 5, interpreta sheli com «falsedat, engany».

6. Segons Ta'anit 19b Naqdimon ben Guryon, un jueu ric i pietós de l'època del segon setge
de Jerusalem a l'any 70, com un altre Josué va aturar el sol amb les seves pregàries.

7. Haggadot vol dir pròpiament les llegendes pietoses que es troben en l.a literatura rabínica.

8. Nom d'un dels antics membres del sanhedrin del temps d'Hircà II i Herodes el Gran,
esmentat en el tractat mishnaic 'Abot I, 10-11.
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7 La seva pietat ha fallit sobre el sentit ocult de l'hisop, 
declarant vàlid tant l'hisop com l'hisop grec 9. 

8 Ha menyspreat la norma sobre el significat secret de la cremada 10 

i se'n riu a plaer de l'expansió de la lepra 11• 

9 S'avergonyeixi el qui escriu acusacions 
sobre l'afer de l'àngel de la concepció 12.

10 Tenim testimonis respecte dels dimonis: 
n'és el diable Josep i Ben Tamalyon 13

. 

11 Contra el Harizí 14 abocaré la meva ira,
serà objecte de befa i desdeny; 
12 ell és el traductor que ha endolcit la maldat 
i ha escrit el seu llibre amb intenció sospitosa 15. 

13 Ha posat paranys a aquesta generació perversa 16, 
contra la qual no ha pogut la innocència. 
14 Del príncep, del gran Me'ir, l'heroi 17,
n'és l'agulló que punxa 18 fins a la destrucció.
15 De tot el qui va errat en tracta la Guia, 
però el seu plançó creix 19 com el ricí 20. 

16 Ja n'hi ha prou, rebel 21, de la Guia!

9. La Mishnà en el tractat Parah XI, 7 només reconeix vàlid l'hisop a seques. 'ezobyon és
una contracció de 'ezob yawan, «hisop grec».

10. Cf. Le 13,24.

11. Cf. Le 13,7. Per raons mètriques Meshul·lam llegeix pisyon en comptes de pisayon.

12. Es tracta de l'àngel que protegia els infants jueus nats a Egipte en temps de la persecu
ció dels faraons contra els hebreus; cf. L. GINZBERG, The kgends oj the Jews. Filadelfia
1909-1928, vol. VI, pp. 83-84.

13. Sobre la tradició rabínica del diable Josep vegi's 'Erubin 43a; Pesahim 110a; quant al di
moni Abtalyon cf. Me'ifah 17b.

14. El jueu barceloní Judà al-Harizí (1170-1235) va fer una traducció literària i lliure de l'àrab
a l'hebreu de «La Guia dels perplexos» de Maimònides, després que la traduís d'una mane
ra literal Semuel lbn Tibbon en 1204; cf. D.J. SILVER, op. cit. p. 22.

15. El terme re'ut pren el sentit arameu de re'uta, «negatiu, sospitós».

16. Cf. Dt 32,5.

17. Es tracta del rabí Meir Abulafia de Toledo (1170-1244) qui atacà a Maimònides sobretot
en el tema de la resurrecció; vegi's J. RIBERA, La corúrovèrsia maimonista a Catalunya ... p. 27.

18. Cf. Ez 28, 24.

19. Cf. Is 53,2.

20. El poeta al'ludeix a l'arbre anomenat en hebreu gikayon, que segons Jon 4, 6-10 creixé
en una nit i a la nit següent morí.

21. Cf. Dt 21,18.
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deixa ja la lògica! 
17 fes però coneixença de la Saviessa 22 

amb la qual t'instruiràs en el coneixement de l'Altíssim; 
18 Allí hi són esmentades les paraules dels escribes; 
amb elles enforteix-te sense defallir. 
19 Si el misteri de la corporeïtat ( divina) 23 és només aparença. 
per saber-ho no tens capacitat; 
20 creu-ho, però, i digues així és, 
ja que hi ha un Cabdill que habita ocult 24. 

21 El meu cor coneix la Roca de la meva fortalesa, 
el Rei que s'ha fet el seu santuari 25• 

22 Habità en el Sinaí i en el tabernacle 26, 

i la seva Presència 27 s'establí a Sió. 
23 Desvetlla't, poble meu, contra aquesta gent maleïda per mi; 
desperta't Sarfat, revesteix-te de poder 28

; 

24 Contra els de la Ciutat de Béziers inflamarem la nostra ira 29, 

i el rescat d'una part d'ells serà dificultós 3º.
25 Aleshores es faran manifestos al cor del poble rebel 
les revelacions en las que creuran. 

22. En hebreu mada: que evoca el sejer hamada: «llibre del Coneixement» de Maimònides,
tot i que junt amb la «Guia dels perplexos» eren els llibres blasmats pels rabins conserva
dors. De fet en una de les variants es diu: «No facis coneixença del «coneixement», referint
-se a l'esmentat llibre; cf. H. BRODY, op. cit. p. 34, nota 18.

23. Es tracta de la qüestió del sentit literal o no dels antropomorfismes. Hi ha una variant
que llegeix «ànimes» en lloc de «corporeïtat»; cf. H. BRODY, op. cit. p. 34, nota 20.

24. Cf. Ha 3,4. Variant: «a les altures»; cf. H. BRODY, op. cit. p. 34, nota 21.

25. Literalment «llitera», cf. Cant 3,9, però interpretat pels rabins com l'estança sagrada
de Déu, és a dir, el tabernacle o el santuari; cf. H. BRODY, op. cit. p. 34, nota 22.

26. Literalment «els meus tabernacles», mishkanay, per a rimar amb sinay.

27. En hebreu: shekinah, terme clàssic de Ja teologia rabínica per referir-se a la Presència
benèfica de Déu envers el seu poble.

28. Variant de tot el vers: «Sarfat, depressa, desvetlla't, vesteix-te, pren la teva autoritat»;
cf. H. BRODY, op. cit. p. 34, nota 24.

29. Variant: «un mur i un incendi»; cf. H. BRODY, op. cit. p. 34, nota 25.

30. Cf. Sal 49,9. Segons alguns mss. el vers 24 és el darrer del poema.
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ORDENACIONES Y OBLIGACIONES 
DE JUDIOS. ANO 1377 

por Leopoldo Piles Ros 
(Universidad de Valencia) 

I.- La documentación utilizada. Valor. Estada.- La autoridad del Bayle. 
11.- Cuestiones internas 
l. Las relaciones personales.- 2. Cuestiones relacionadas con las vivien-

das.- 3. Problemas matrimoniales.- 4. El juego. Vida religiosa.
Ill.- Un problema económico: las deudas. 
l. Demandas. Reconocimiento de deuda y variaciones en la forma de pago.
2. Cumplimiento de compromisos. Carta de compañía. Retroclamo.
3. Limitaciones impuestas a deudores.- 4. Embargo y subasta de hienes.
Un caso especial de pago de deudas.- 5. Usura.
IV.- Fianzas
Autorización para ser fiador. Fórmula de la «caplleuta».- Liberación
de fianza.- Aspectos especiales.

I.- LA DO CUMENTACIÓN UTILIZADA. VALOR. ESTADO. LA AU
TOR IDAD DEL BAYLE. 

El presente estudio esta completamente basado en los datos aportados 
por el volumen de la Sección Baylía, Apéndice 127, que se encuentra en 
el Archivo del Reina de Valencia. El que el Bayle fuera la autoridad priva
tiva en las cuestiones que se susciten entre judíos, nos proporciona intere
santes noticias sobre la vida interna de la Aljama, conforme detallaremos 
en los distin tos apartados. El bayle, durante todo el año 1377, que es el es
tudiado, fué Domingo Costa y el Lugarteniente que actua con gran frecuencia 
en su lugar es J acme Vila. 

El volumen esta terriblemente deteriorada por la polilla, lo que en mu
chas ocasiones afecta al conocimiento de la noticia escrita, así como al nombre 
o apellido del judío a quien se refiere. lnteresantísimo también hubiera si
do encontrar el protocolo donde los judíos redactaron muchos de sus acuer
dos, contratos, testamentos .. . pues se dice que habían sido redactados en
hebreo así como con cronología de la misma naturaleza; pera en el reperto-
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rio de protocolos del Archivo, no figura el nombre de los notarios indica
dos; sabemos que en el barrio comercial judío -el Açoch- habitaba cuan
to menos un notario y como hipótesis podemos considerar que cuando los 
excesos de 1391, las posteriores conversiones o la expulsión de 1492, fuesen 
destruídos o se los llevasen los judíos que se fueron al norte de Africa, a 
Portugal u otros lugares. 

La limitación de extensión obligada para el presente trabajo, nos incli
na a suprimir la referencia del folio en que aparece la noticia (piense el lec
tor que todas estan en el volumen que hemos citado al principio) al igual 
que omitimos la nómina de los indivíduos que durante todo el año se citan, 
que superan la cifra de quinientos, nómina que es interesantísima para el 
conocimiento de las familias judías que habitaron en Valencia, así como 
el ser un dato mas para aproximarse al conocimiento de la población judía, 
que sabemos que fué creciendo a partir de 1238 basta el punto de que los 
Jurados valencianos acordaron la ampliación del recinto en 1389. 

Como hemos manifestado, la autoridad del Bayle era privativa para las 
cuestiones que se suscitaban entre judíos, pero esta definición de su autori
dad que tan clara parece, y de hecho lo es, en la mayoría de los casos plan
teaban cuestiones de competencia cuando por obras en las casas de lajudería 
pretendía intervenir el Mustasaf. Para percatarse de la complejidad que puede 
producirse comentamos un caso: un cristiano y un judío que estaban ju
gando, riñen, el cristiano intenta dar un bofetón que no alcanza el judío 
y este responde abofeteandole; luego ambos sacan armas, pero ¿es cuestión 
de cristiano a judío -que no llegó a pegarle- o de judío a cristiano, que 
si le pegó? La solución en este caso fué que ambas autoridades se pusiesen 
de acuerdo. 

Muy claros, sin embargo los dos casos siguientes: en el primera un ju
dío se clama ante el Bayle por una sentencia que el J usticia ha dictado por 
cuestión entre un cristiano y el; el Bayle le responde que no puede haber 
nueva cuestión por dicho tema; en el segundo caso, el Bayle impone una 
multa a un judío que le solicitó licencia para recurrir ante el Mustasaf so
bre unas obras hechas en la Judería. 

Es mas interesante señalar que en algunos casos, y ante cuestión que 
entre judíos se presenta delante del Bayle, este, de acuerdo con las partes, 
delega su autoridad en uno o mas judíos que prometen actuar según la ley, 
usos, costum bres ... del mismo modo que las partes prometen aceptar la re
solución que se dicte, bajo una pena determinada, de la cual la mitad sera 
para el rey y la otra para la parte obediente. 

II . CUESTIONES INTERNAS 

Reunimos en este apartado aquellos aspectos que tratan en la relación 
entre judíos, de las ofensas que mútuamente se hacen, insultos, agresiones ... 
debiendo añadir, sinó para justificar, por lo menos para intentar compren
der, cómo eran las viviendas medievales: pequeñas, en callejones estrechos, 
con fuertes problemas de vecindad ... Cuando al guien se sentía ofendido por-
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otro, presentaban demanda o «èlam» ante el Bayle manifestando la ofensa 
que le habían hecho. Sobre este particular enunciaremos las ofensas en un 
orden de menor a mayor gravedad, por lo menos desde nuestro punto de vista. 

1. Las relaciones personales
Consideramos como mas leves las ofensas de pa).abra, que unos se dicen

a o tros en la carnicería, en la zapatería, por la calle, a la puerta de casa ... 
Y así se insultan llamandole «metzinera», «que ell li llevaría lo nas com a 

, puta», «perro, fill de perro», «que yacía con mujer maridada», «que ella no 
havía guanyat diners per descalçar les bragues als homens axí com ella» y 
como insultos muy graves el decirles que eran de linaje de moros «burt, fill 
de mora». Curiosa el caso de una demanda en que una judía acusa a otra 
«perque en jueuesch li digé zonna, que vol dir en pla, puta tartanera o 
pública». 

Mas grave era cuando de las palabras se pasaba a las obras. El primer 
escalón en este actuar, eran las bofetadas o el puñetazo. Siempre el que pre
senta la demanda dice que ha sido sin causa justificada, y que le habían 
dado «grans bufets e punyades», o había sido «arrapada e scabellonada»; 
no es infrecuente que los golpes sean dados al marido, a la mujer e inclusa 
la suegra; mientras que en otros casos la agresión no llega a producirse por 
la intervención de personas que lo impideron. 

Las agresiones que estamos comentando, cuando las manos no basta
ban se producían con cualquier objeto al alcance de la mano: una piedra, 
una horma de zapato, o lo que es mas grave, con puñales, cuchillos, espa
das ... y como antes indicabamos, se ataca a un indivídua, pero también a 
su esposa o cualquier otro familiar si la agresión se produce en casa; por 
eso resulta expresiva la descripción que hace el demandante: « ... li ixqué 
molta sang ... », «feriren a la seua dona que esta en perill de mort ... », « ... li 
feu una ferida que es veu a la vista». 

Y queremos destacar dos casos que hemos encontrada, en que el de
mandante acusa al demandada de haber pagado a cristianos que fueron a 
su casa y querían matarle; que no lo lograron queda claro pues en uno de 
ambos casos se dice· que a él le hirieron y a su mujer intentaron mataria; 
y en el otro la intervención de buenas personas impidió la agresión. 

¿Y qué pasa con estas demandas? Expresamente en la mayoría de ellas 
se dice que se deja a la Cort su resolución; en otros casos se efectua el juicio 
verbal ante el Bayle, y cuando la cuestión no esta clara, se le suelen conce
der cinco días al demandante para presentar las pruebas que corroboren 
su denuncia; también en otros casos y suponemos que es cuando el Bayle 
considera justa la denuncia, el denunciada es metido en prisión; pero indu
dablemente, y es hipótesis personal, el demandada bien directamente o a 
través de otro, debía establecer trato con el denunciante, pues con mucha 
frecuencia en los documentos figura, después de la demanda, que el de
mandante retiró el «clain». 

Y en todos los casos, el Bayle les recomienda que no se digan palabras 
injustas ni deshonestas, bajo multa -que siempre suele ser cuantiosa- por 
cada vez que contravengan, a pesar de la promesa que formalmente suelen 
hacer a través de la siguiente fórmula: 
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« .. tots ensemps e cascú per sí, prometeren que ells, ne alcú per ells, 
no faríen, diríen, ni tractaríen mal, ni dampnatge en persona ni en bens 
al dit ni a negú de casa seua, sots pena de , e si 
pagar no podríen, volgueren e atorgaren los deius dits que de lurs persones 
fos feta sentencia axí com de traydors, obligants a açó les persones e tots 
lurs bens, renunciant a tot fur, dret, ley, us, costum, privilegi contra açó 
vinents, axí de xpians com de juheus, y entre les dites juhíes lur dot ... » 

En algunos casos la recomendación-orderi. es mas concreta, como cuan
do se dice que no estorbe ni damnifique a Fulano en su oficio, o que «no 
diga paraules injurioses, ni fes senyals algunes de escarni o de risió». Y tan
to la promesa general como las indicaciones específicas van avaladas por 
la firma de dos testigos. 

Como verdaderamente sorprendente es la declaración que vamos a trans
cribir, que figura aislada en un folio, sin antecedente alguno ni noticia pos
terior. Dice así: «Salamo Tauben dix que dací avant ell faría tant dampnatge 
com pogués a Ursua Rami, en totes coses que pogués». 

2. Cuestiones relacionadas con las viviendas
La contigüidad y pequeñez de las viviendas, así como la estrechez de

las calles con sus «açucachs» eran fuente de numerosos conflictes. Podemos 
considerar naturales aquellos en que el propietario pide el desalojo de un 
«palau», una cambra o una vivienda; lo normal es que el inquilina añada 
que «li plahía», y cuando así no se manifieste, el Bayle le pide que aduzca 
justas razones. 

En otros casos la prohibición que se dicta es ordenandole que no entre 
en el «alberch» de otro, o ni en el alberch ni en nada que sea suyo, o en 
el alberch ni en las casas que alquila. Natural consideramos la prohibición 
de pasar por el terrada de otro, que se queja de que le rompen el «cañizo». 

El hacer obras o reparaciones en las viviendas planteaba también nu
merosos conflictos resueltos de muy diversas maneras. Cuando un judío, 
en ausencia de su vecino hizo una «aygüera», el procurador de éste pidió 
la paralización de las obras por lo que le perjudicaban; la respuesta es con
ciliadora: el autor promete que cuando el vecino regrese hara «tot lo que 
per el mestres de vila sia convengut». Parecida cuestión se plantea al cons
truir una «aygüera» con albañales a la «claveguera», un convecino le de
manda ante el Bayle afirmando que le impide la entrada a su casa; pero 
el Bayle, que acude personalmente a ver la obra, declara que no es cierto 
y que puede construirlo. 

No tenemos suficiente documentación para hacer afirmaciones definiti
vas, pero inferimos que la reparación de la vivienda alquilada corresponde 
al dueño, por cuanto en una ocasión se pide que «aqués adobat los terrats 
de la cambra» que tiene alquilada, y como no lo cumple, a los pocos días 
el Bayle le reitera la orden; parecido cuando se pide que repongan una ca
nal «que esta podrida y consumada». La política de hechos consumados tam
bién se ejerce, así cuando se ordena a unjudío que en el plazo de ocho días 
«haie refeta e tornada aquella paret migana que es entre lo seu alberch e 
lo del dit ... ». Natural es la orden oficial dirigida a un habitante de laJude
ría en que se le manda que «no fase stable ni tingen besties en les cases que 
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te logaes», a la par que en el plazo de cinco días ha de tapar los agujeros 
que hay en la parte alta. 

A pesar de todas las anteriores noticias y otras que poseemos, sabemos 
muy poco sobre la topografia de las viviendas de laJudería así como el ajuar, 
ropa, menaje y derna.s de las mismas. Sólo poseemos documentación de un 
caso en que al tomar posesión el heredero de una vivienda se anotan todos 
los objetos que en la misma se encuentran, relación que se complementa 
con lo que pertenecientes a la misma vivienda fueron suba;tados para sa
tisfacer una deuda; pero por la limitación del presente trabajo, lo publica
remos en otra ocasión. 

3. Problemas matrimoniales
No es abundante las noticias documentales que hemos encontrada so

bre este particular y suponemos que en gran parte se debe a que tanto los 
contratos matrimoniales como las cuestiones de herencias figuraban en los 
protocolos notariales. En los Protocolos del Archivo del Patriarca, en Va
lencia, hemos encontrada algunas noticias, pero que por ser de otros años 
al que en el presente trabajo estudiamos, no comentamos. Del presente pe
ríodo hemos encontrada las siguientes noticias: en un caso se hace referen
cia a un contrato matrimonial a cumplir en el plazo de tres meses, añadiendo 
que caso de no cumplimentarse los proyectados contrayentes quedaran li
bres para casarse con otra persona. En otro caso se pide al Bayle aplaza
miento de la fecha de la boda para dentro de un mes por cuanto no se han 
cumplido las clausulas matrimoniales ( que no se dice cua.les son), manifes
tando el novio que los regalos y joyas que había dado a la prometida, caso 
de no celebrar el matrimonio quedaran para ella; referida a este mismo ca
so figura que a los pocos días, el padre de la novia deposita en poder del 
Bayle dinero y joyas, que no se especifican. 

Respecto a herencias la problematica parece mas complicada, entre otras 
cosas por la dote de la mujer, porque el hijo sea de otra esposa u otras cir
cunstancias. Así cuando el Bayle interroga bajo juramento, a instancias del 
hijo de un difunta, cuando habían sido puestas unas tierras en la Catuba 
(sic.) que el padre había hecho a su mujer; y el demandada manifiesta que 
la Catuba se hizo hace seis años pero las tierras han sido puestas a nombre 
de la mujer del difunta, el domingo pasado. Y referida al mismo caso es 
la orden del Bayle para que la mujer del difunta manifieste sus derechos 
a los hienes del marido, orden dimanada a instancias del hijo del difunta. 

Y siguiendo con el mismo caso aún hay otro documento en que el hijo 
del difunta se compromete a pagar todo lo que cumpla a la mujer de su 
padre, mientras los hienes de la herencia sean suficientes, así como a darle 
provisión diaria según lo que sea tasado por dos judíos de la J udería elegi
dos por el Bayle, y para asegurar su cumplimiento presenta dos fiadores, 
que lo aseguran con todos sus hienes. 

La herencia, como hemos visto, es cuestión de litigio en el matrimonio, 
pero también lo era fuera de él, bien directamente por el heredero o por 
su tutor o curador. De este segundo caso, cuando se presenta una dem�nda 
ante el Bayle, este le pide que presente todos (los documentos) y cualquièr 
carta, cautelas, cuentas y otras escrituras referentes a dicha cura y que estu-
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vieran en su poder. Por excepción mencionamos a J afuda Alazar, a cuya 
muerte se presentan dos reclamaciones de cumplimiento de herencia, en 
una de las cuales se afirma que le había dejado 25 libras y 1.000 ss. (la im
portancia de la cantidad es lo que nos hace citar el nombre del difunto ), 
que no han recibido nada de los herederos «e per conseguent nos fossen 
_poguts vestir», por lo que solicitan que «tot son dret romangués salvu», a 
lo que el Bayle dice « ... que ell salvaría tot lur dret, en quant per fur, cort 
e ley de juheus salvarlos podía e devía». 

No tenemos seguridad de que para pleitear contra algún familiar direc
to hiciera falta licencia o autorización del Bayle; pero en un documento se 
manifiesta que el Bayle «dona a atorga venia» a un judío para que pudiese 
«clamar a son sogre e sogra, e pogués rehonar de tot son dret contra aquell». 

Curiosos los casos en que el Bayle ordena a una esposa que esté con su 
marido, pues le ha abandonado o incluso esta presa por este motivo. Es ex
presiva la manera como se ordena este volver al hogar; dice el Bayle: « ... 
que tornés ab lo dit , marit seu, e stigués a servis (de) aquell, 
segons que bona dona fa e deu fer ab son bon marit. E que d'aquí avant 
el provehera segons que per lig de juheus trobara esser fahedor». Pero re
sulta interesante destacar que en uno de los casos, la esposa manifiesta que 
no vol vera hasta tanto que una judía y su hija «la qual ell tenía per amiga» 
hubiesen salido de (no sabemos si dice Ciudad p casa, pues 
el documento esta roto). Por eso no nos sorprende otro documento en que 
el Bayle condena a un judío al pago de 12 florines por tener dos mujeres. 
Sí es llamativa sin embargo, que en un caso se ordene a una judía que no 
acoja en su casa a su hija conforme ha hecho y ello a instancia del marido 
de su hija. 

4. El juego. Vida religiosa
Dentro de lajudería, como de la Morería, existía una Tafurer-fa legal,

que pagaba impuestos reales y debía cumplir determinadas normas 
-suponemos- entre ellas la de que no jugaran cristianos, prohibición in
cumplida constantemente pues es rara la semana ( en documentación de épo
cas posteriores) en que no satisfacen el pago de multas por dicho motivo.
¿Eran muy aficionados al juego los judíos?. No nos atrevemos a hacer una
afirmación tan general sin poseer suficientes datos. Pero lo que es cierto
es la abundancia de casos en que un judío «per sa plana voluntad» se com
promete ante el Bayle a no jugar con las condiciones y penas que a conti
nuación detallamos. El plazo durante el cual se comprometen a no jugar
es variable: hasta la fiesta de les Cabanyelles (resulta ser de abril, fecha del
documento, hasta septiembre ); hasta la Pascua de los judíos; un año a par
tir de Quincuagésima; un año a partir de la fecha; durante cinco años o
como dice otro, un número de años que sin embargo no se precisa en el
documento.

La fórmula del compromiso, aunando sus variaciones es: «Fulano, ju
heu de lajuhería de Valencia, per sa plana voluntat promés es obliga que 
ell, ni altre per ell, per (período de tiempo) , no 
jugara, ne a alguna atra persona per ell jugar fa, a nengún joch de daus 
dins la ciutat de Valencia ni fora de aquella, sots pena de mo-
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rabatins de or, e si pagar nols ra de açots». Resulta significati
vo que la pena que se comprometen a pagar es elevada o numeroso (hasta 
doscientos) el número de azotes que recibiran si no pueden pagar la multa. 

Y terminando este apartado dedicado a la vida interna en la Judería 
a mas de señalar las multas que los recaudadores de la sisa quieren que 
se impongan a los carniceros que venden la carne antes de ser pesada, unas 
referencias a un aspecto del cual tenemos escasísimas noticias: la vida reli
giosa y caritativa. 

De la Sinagoga podemos señalar que las dos noticias halladas hacen re
ferencia a los puestos que tenían los judíos en la misma. En el primer caso 
el Bayle ordena a un judío «que no sega en lo loch de servat 
en la Sinagoga, sots pena de 30 morabatins d'or. Responch que li plahía». 
El otro caso hace mención de una cuestión que se ha planteado ante el Bay
le, por unos «setis» situados en la Sinagoga Mayor de la Judería; se pide 
certificación al padre de uno de los contendientes, que declara « ... que en 
lo temps que ell dona muller al dit ( su hijo) , que 
ell li dona plen poder en e sobre los dits setis en la dita Sinagoga, en així 
que aquell pogués ... amprar logar e prestar e fer a totes ses volentats, ex
ceptat que de vida del dit (su padre) aquells no po
gués vendre ne alienar». 

Por lo que hace a actividades colectivas de caracter caritativo, señalamos 
la Almoyna de Sobreholim, de la que los procuradores piden el cumplimiento 
de donativos prometidos que no se han cumplido o cantidades dejadas en 
herencia que tampoco se han cumplimentado. Y sin ningún detalle que ha
ga referencia a las mismas en otros documentos hemos encontrado que se 
cita la Almoyna de Jucef Mesies y en otro la Confraría de Calmutora (?). 

Finalmente transcribimos un documento, en lo fundamental, sin atre
vernos a hacer comentario alguna, por cuanto no hemos encontrado noti
cia parecida o que guarde relación con ella, en la que existe un vocabulario 
de términos cristianos, pero utilizados por judios. Es una demanda ante el 
Bayle General por parte de unjudío que se «clama» de otro porque el saba-
do pasado, en el oficio que se hacía en la sinago ( sic) de la Cofradía ___ _ 
nordede ( el comienzo roído ), «per ço com lo capella de aquella feu mon tar 
lo fill de dit a dir la pístola», y el demandado «lo feu devallar 
de la trona a punyades, dient-li algunes paraules injurioses, per ço com vo
lía que son fill la digués». 

Ill UN PROBLEMA ECONÓMICO: LAS DEUDAS 

Es imposible con la documentación de un solo año comentar todos los 
aspectos de la vida económica de la Aljama de Valencia; pero aún dentro 
de un período de tiempo tan restringido, la abundancia de documentación 
sobre algunos aspectos nos permite hablar de ellos. 
1. Demandas. Reconocimiento de deuda y variaciones en la forma de pago.

Como en tantos otros aspectos, el punto de partida es la demanda que
ante el Bayle efectua un acreedor, que señala la persona del deudor, la can
tidad adeudada y en ocasiones el motivo de la deuda: compra de hilo, de 
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telas, de ropa, incumplimiento de un acuerdo, redacción de unas cartas, 
préstamos dinerario, resto a satisfacer por la compra de un «alberch» ... ; en 
algún caso se cita que, en prenda de la deuda, se tienen determinados hie
nes, los mas frecuentemente ropas, pero en algún caso se dice: l taza de 
plata, unos paternosters de coral con «creuera» de plata, 6 «barrals» de oro 
y un «capel» de hilo de oro. Hay que señalar que en algún caso, muerto 
el deudor, la reclamación se hace al heredero, aunque no tenemos informa
ción sobre el resultada de estas demandas. 

¿Qué ocurre con estas demandas? Como en tantos atros aspectos, si la 
cuestión no esta clara el Bayle señala un plazo, que en ningún caso hemos 
encontrada superior a diez días, para que el acreedor o el deudor prueben 
lo que afirman. En atros casos, el deudor «sens alguna força mes per sa 
plana voluntat» reconoce la deuda y se compromete a pagarla en un plazo 
que es muy variable, pues hemos encontrada que va de tres días a tres me
ses, aunque lo mas frecuente son diez días, y en el documento de reconoci
miento de deuda figura que de no satisfacerla en el período señalado incurrira 
en la pena del «quart» al señor rey. En los documentos de reconocimiento 
de deuda, que son atros que los de las demandas, no siempre se detalla la 
causa de la deuda, pera en los que se hace se dice que es por la compra 
de telas, madera, escrituras que se le han hecho y posee, por un libra lla
mado Génesi (sic) por préstamos ... siendo el período de pago no demasiado 
amplio, de cinco días a tres meses, aunque los mas abundantes establece 
que ha de ser dentro de los próximos diez días. 

La forma de efectuar el pago adquiere en algun os casos caracteristicas 
especiales. Estamos pensando cuando en el reconocimiento de deuda, el acree
dor es uno y el deudor se compromete a pagar la deuda a otro. Y también 
cuando se admite que el pago se haga de forma fraccionada: así a un deu
clor de 20 ss. se le permite que en lo que resta de mes pague 8 ss. 6 drs 
y hasta un plazo de quinze días, el resto; otro deudor, que en el documento 
no consta fecha para el pago, se le autoriza que la deuda de 8 florines, 3 
ss. 6 drs. se le autoriza a pagar medio florín cada semana; y a otro deudor, 
cuyo documento se redacta en el mes de noviembre, se le marca de plazo 
hasta la próxima festividad de S. Miguel para que los 50 ss. que adeuda, 
los satisfaga en tres pagas de 17 ss. 8 drs. (si se hace la multiplicación se 
observara que hay incremento de la deuda ¿como intereses?), con la pena 
de 10 ss. por cada retraso. 

2. Cumplimiento de comprorriiso. Carta de compañía
La demanda ante la autoridad no siempre es la de recuperar unas can

tidades adeudadas; en ciertas ocasiones se le pide que obligue a un artesana 
a realizar un trabajo que se le había encargado y por el que inclusa se le 
había adelantado alguna cantidad. De los dos casos que hemos encontrada 
en este volumen del año 1.377 que hemos estudiada, en uno de ellos y por 
petición de una tendera, el Bayle manda personalmente a unjudío que du
rante todo el presente mes de agosto ( el documento es de fecha cinco ), le 
termine y libre los «paternosters» que tiene que hacerle, y de los que ha 
recibido por préstamo 20 ss 6 drs, o en caso contrario le devuelva el dinem 
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y la plata que le entregó. El otro caso es verdaderamente interesante; ante 
petición que le hacen, el Bayle manda a un judío « ... que de aquella obra 
scriptura o libre que a afer al dit , fasa y do al dit ___ _ 
un quern o ceder cascuna semana, lo qual sie bo e ben scrit e de bona letra, 
segons e per la manera que ere o es (acordat) entre aquells. Sots pena del 
quart de la quantitat al qual munta la dita obra»; la orden debió ser efecti
va, pues a los siete días de dictada figura la cancelación de la obligación. 

La carta de compañía cuya noticia hemos encontrado se efectua entre 
judíos corredores con validez de dos años, pero antes del cumplimiento de 
este período, al año, hay demanda de uno de los contratantes para liquidar 
la parte de beneficios; y cuando el demandado se resiste, manifiestan al Bayle 
que la carta fué cancelada por los Adelantados de lajudería y consecuente
mente debe ser «tallada y delliurada». 

¿Y qué ocurría si el deudor, a pesar del reconocimiento de deuda y pla
za de pagarla, no lo hacía? La primera acción parte del acreedor, que pre
senta «retroclamo»; si posee objetos o bienes dados en prenda, los entrega 
a la Cort para que sean vendidos en pública subasta -luego comentare
mos mas ampliamente este aspecto- o se procede al embargo de bienes. 

3. Limitaciones impuestas a deudores
El buen funcionamiento de una sociedad descansa, en parte, en el cum

plimiento de las obligaciones contractuales contraídas por sus miembros. 
Desde ese punto de vista la aljama judaica necesita que ese importante ele
mento de la vida económica se cumpla y de ahí que el indivíduo que se 
siente lesionado acuda a la autoridad inmediata y superior que es el Bayle 
y este ha de procurar por todos los medios que el acreedor sea satisfecho. 
En este sentido cabe interpretar algunos tipos de prohibición que el Bayle 
establece al deudor: que no saque ropa de su casa hasta que no haya satisfe
cho la deuda que tiene; que no salga de la Ciudad, o que no lo haga sin 
permiso del acreedor; y cuando por necesidad -que consideramos debía 
ser muy justificada- se le conceden siete días para desplazarse a Sagunto, 
debiendo presentarse ante el Bayle a su regreso y bajo la pena de multa 
igual a la cantidad que dos fiadores hacen por él. Finalmente, y sin que 
se expresen las circunstancias, hay judíos que estan detenidos por deudas. 

Y no queremos terminar este apartado sin comentar un caso franca
mente interesante. No se dan detalles, pero sí que por sentencia deljusticia 
Criminal a instancias de un cristiano, vecino de Valencia, un judío es con
denado a pena de 30 libras o perder el puño; ignoramos si la sentencia se 
cumplió o no, aunque nos inclinamos a creer que no, por la orden que el 
Bayle a instancia del cristiano dictó: « ... mana personalmente a ____ _ 
(nombre del judío) juheu de la dita J uhería e de voluntat del 
dit juheu, en sí volentosament reebe lo dit manament, que per tot lo pre
sent día de hui isqua de lajuhería e Ciutat de Valencia e del terme de la 
dita Ciutat e en aquells no (¿sía?) ne torn en alguna manera, sots pena de 
correr per tota lajuhería de la dita Ciutat e de grans açots, en la qual pena 
lo dit sia tengut encorregut tantes quantes vegades en la dita 
J uhería, Ciutat e terme de aquella sía vist e atrobat, la qual pena ipso facto, 
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sens algún enantament o precehiment li sia en la sua persona 
infligida e donada per tota la dita Juhería». 

4. Embargo y subasta de hienes. Un caso especial de pago de deuda
Cuando el deudor no ha pagado la deuda, con todas las circunstancias

que anteriormente hemos comentado, el «saig» de la Cort de la Judería, 
por orden del Bayle, procede al embargo de hienes, que en todos los casos 
encontrados son dinero y normalmente los deposita en la Cort, donde en 
alguno de los casos hay constancia de haberse procedido al pago de la deu -
da; en ninguno de los casos hemos encontrado que al efectuar el embargo 
se precisa cua.l era la cantidad adeudada. 

Mas abundantes son los casos en que el acreedor tenía en prenda hie
nes del deudor, y que cumplido el plazo para satisfacer la deuda como no 
lo ha hecho, entrega esos hienes a la Cort, para que el corredor público de 
la misma los venda en «publich encant», cumplidos los diez días que ha de 
transcurrir entre la entrega y la venta. La relación de estos hienes que se
ran subastados es amplísima, abarcando practicamente todos los objetos de 
la vida cotidiana: telas en general, «samarra», «gramalla», «cot de home», 
«cot de dona,,, <�uponet», manteles, cuchillos, cuchillas, toallas, sabanas (una 
de lino con orillas de sada), colchón, odres de «alguena», cucharita de pla
ta, anillo de oro <�uehuesch», un asno de pelo pardo, un libro judío Hamada 
Midra, un lib ro judío que son los cinco li bros de Moises ... 

Pero el caso mas curioso lo encontramos cuando un deudor se obliga 
en poder del Bayle « ... per sa plana voluntat de servir a (nombre), sastre 
juheu, de açí a Nadal -el documento es de 26 de noviembre- o aytant 
de temps, tro que haja quitat aquells XIIII sols. 4 drs. de deute principal 
e X drs. de mesions, tot aço a rao de Noranta sols l'any, e aço en pena de 
XXX açots». 

5. Usura
Pero si en todo cuanto antecede hemos podido comprobar la defensa

del acreedor procurando el cobro de la deuda, también se era consciente 
del caracter usurario que en ocasiones tenía el préstamo, pues a pesar de 
que legalmente estaba establecido el interés maximo que se podía percibir, 
había casos en que la cantidad prestada era inferior a la que figuraba en 
el documento o carta de préstamo. De ahí que en ocasiones el Bayle hiciera 
leer públicamente una orden sobre el particular, como la que a continua
ción transcribimos y que a pesar de alguna laguna por el deterioro del do
cumento es lo suficiente expresiva. Dice así: 

El día jueves a hora estando en la Sinagoga toda la Aljama 
de laJudería o su mayor parte, el Bayle ... «en presencia dels testimonis deius 
scrits, feu legir e publicar un privilegi sobre les usures fet e ordenat, lo qual 
es segons qu'es segueix. Nos Petrus dei gratia (en el documento 
no figura copiada la orden real) Et let e publicat lo damunt privi
legi e carta reyal, en continent lo dit honrat T inent loch de Batle mana a 
Rabí Mosse Amiel, juheu castella de la dita Aljama, que prenent lo Rode 
de la Tora gitats alacme lo pus fort qu'es pogués fer e instas e manas a tots 
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e qualsevol juheus e juhies que no gosasen prestar algunes quantitats de 
diners a usura ultra quatre diners per lliura lo mes, sots pena de perdre 
e pendre la quantitat que prestaran, la meytat aplicadors a lo senyor Rey 
e l'altra meytat a aquell qui sera prestat. Et en continent lo (roto) 
____ pres lo dit Rode e present lo dit honrat Tinent loch de Batle, tes
timonis deius scrits e encara Salamó Abenmarueç e J ucef Sibili e J ucef Ab-
nayub, juheus Adelantats de la ditajuhería, e los roto ___ _ 
de la dita Aljama e los altres juheus qui aquí son ajuntats e convocats, git 
lo dit alacme com pus fort roto .» A continuación figu
ran los testigos y junto a los de la Aljama hay dos cristianos de Valencia. 

IV FIANZAS. AUTDRIZACIÓN PARA SER FIADOR. FÓRMULA DE 
LA «CAP LLEUTA» LIBERACIÓN DE FIANZA.-ASPECTOS 
ESPECIALES 

En el complejo entramado de la vida económica, social y judicial de la 
comunidad judía, un aspecto particular es el de las fianzas. La carencia de 
detalles en los mismos documentos o la restricción cronológica del presente 
estudio, nos impide hacer afirmaciones generales que necesitan mayor com
probación documental; hacemos esta afirmación en el presente caso por
que no nos atrevemos a asegurar que para ser fiador se requiera especial 
permiso del Bayle pues teniendo en cuenta que hemos encontrado decenas 
de documentos de fianza, sólo hemos encontrado uno en que claramente 
se especifica que tal judío de la J udería de Valencia ha recibido poder del 
Bayle para ser fiador. 

La fianza o «caplleuta» es aplicada en los casos encontrados, cuando la 
persona a que se aplica esta detenido en poder del Bayle, que por este acto 
lo deja en libertad bajo la responsabilidad del fiador. La fórmula, con algu
na ligera variante, es: 

-Tal día, Fulano de Tal (en ocasiones mas de uno) « ... caplevaren e a
caplleuta reeeberen a e prometeren tornar aquell tota vegada qu'en 
fosen requests: e tornar-lo juheu, sots pena de X morabatins, obligar tots 
lurs bens. Renunciant a benefici de partida acció e prometents quel caple
vat ni caplevadors no eixiríen fora la terra durant lo temps de la caplleuta». 
El documento lleva la firma de dos testigos, con gran frecuencia dos «saigs» 
de la Cort. Lo mas llamativo de la anterior fórmula es la obligación de de
volverlo judío, pues es evidente que si durante el tiempo de la fianza se con
vertía al cristianismo, esta conversión -que podía ser interesada
modificaba completamente la situación jurídica. 

En cuanto a la causa de la detención nuevamente hemos de señalar el 
poco interés que para el escriba tenía este aspecto, pues en muchísimos ca
sos no figura. De aquellos en que aparece el por qué de la detención éste 
también es vago pues· se dice por demanda o denuncia de , o a 
instancias del Procurador fiscal. En otras inscripciones sí se dice que es por 
robo (de telas, de perlas, de un guiaje ... ) por deudas, por riña, por haber 
cometido delito de falsedad ... 
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Encontramos un matiz diferencial en otra serie de documentos en que 
uno o mas indivíduos «prenen a representar» a un judío que también esta 
en poder del Bayle; pero en estos casos no figura que obliguen sus hienes 
ni las prohibiciones que en la fórmula general hemos señalado. Considera
mos que este puede ser el acto en el que se liberaba el detenido y se entra
gaba al fiador, pero repetimos que nos hace falta mas documentación, sobre 
todo de mayor número de años, para atrevernos a hacer afirmaciones con 
probabilidad de no equivocarnos. 

En algunos casos se encuentran noticias que permiten penetrar en la 
complejidad del acto jurídico que estamos comentando. Tal el caso de un 
judío que «per sa plana voluntat», se obliga en poder del Bayle a otro judío 
que ha hecho «fermança» en poder de la Cort a favor de una judía, madre 
del primero, comprometiéndose a pagar cualquier pago que el ha firmado 
la «fermança» pueda hacer por razón de la misma; y a este efecto obliga 
todos sus bienes de cualquier tipo, habidos y por haber, donde sean y pro
metiendo guardarlos de todo daño; y se añade « ... e a major cautela lo dit 
____ ( el firmante de la «fermança») reebe guyan (sic) del dit, 
segons entre juheus es fet acostumat». 

Otros aspectos específicos den tro de este apartado son: el de un judío 
que da como fiador y principal obligado a un cristiano, que se precisa que 
vive en la J udería; y en o tro caso el fiador renuncia a serio, sin que sepa
mos la causa por lo deteriorado que esta el documento. Y en sentido con
trario es el de un judío a quien el Bayle ordena que no procure ni abogue 
por una judía que esta presa a instancias del Fiscal, estando no obstante 
dispuesto a oir a ella y a cualquier otro procurador de la misma, hecho so
bre el que ha tenido consejo con sabios judíos de la Judería. 

* * *

Con las anteriores líneas terminamos el presente estudio, sintiendo no 
obstante no poder induir en el mismo la nómina de los protagonistas o ha
bernos extendido mas en algunos de los puntos tratados, dado el compro
miso de limitar la extensión de la presente comunicación . 

. Para los interesados en el tema recomendaríamos dos estudios que guar
dan relación con el presente: el primera es «Situación económica de Valen
cia a comienzos del siglo XIV, a través de los préstamos judíos», publicado 
en el XI Congreso de H.CA., y el segundo sobre «El Açoch de Valencia», 
en la revista «Sefarad». 
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UNA NOTA DE FONETICA HISTORICA 
BAIX LLATINA I CATALA NA 

Dolors BRAMON 

Si es contemplen, a la vegada, les dues minories religioses peninsulars 
sota domini cristià, hom pot fixar-se en la celebració d'una cerimònia de 
característiques molt semblants entre els conversos d'ambdós grups: la de 
les anomenades «fadas» (i «hadas») o «estrenas» i possiblement també de 
la «vijola» entre els catalanoparlants 1. Solia consistir en una festa familiar 
que tenia lloc als set dies del naixement d'una criatura, en la qual aquesta 
era banyada segons determinat ritual i rebia el nom jueu ( o musulmà, se
gons els casos). 

La documentació que més ens informa sobre aquesta celebració és la 
dels processos inquisitorials pel fet que el seu caràcter no íntim la feia fàcil
ment detectable, tot qüestionant la sinceritat de les conversions dels pares 
i assistents, donat que era interpretada no solament com una rèplica del 
baptisme cristià sinó com un intent <l'anul.lar-ne els seus efectes: amb el 
bany hom rentava l'Oli Sant i alguns textos en castellà parlen, fins i tot, 
de «raer la crisma» al nadó. 

Són molts els testimonis que donen constància de la celebració d'aquest 
ritus, tant entre els cercles de moriscos com entre els dels pressumptes ju
daïtzants. Uns i altres són prou coneguts 2 i des de fa temps. Així, en els

1. Per a València vaig fer-ne un primer toc d'atenció a BRAMON, D.: Corura rrwros i jueus.
Formació i estratègia d'unes discriminacwns al País Valencià, Trçs i Quatre, València 1981, 172-174.
2. Només a tall de mostra, vid., pels moriscos, LONGAS, PEDRO: Vida religwsa de los moris

cos, Madrid 1915, esp. 260-262. GARCIA ARENAL, MERCEDES: Inquisición y moriscos. Los
procesos del Tribunal de Cuenca, Madrid 1978, esp. 56-59, o V IDAL, JEANNE: Quand on brúlait
les mori�ques, 1544-1621, Nimes 1986, esp. 27-28. Pels conversos de jueu, SAN TA MARIA,
RAMON: La lnquisición de Ciudod Real. Proceso original del difunio, Juan Martínez de los Olivos
(6-IX-1484-15-///-1485), «BRAH» (Madrid) XXII es. 357, 363 i 369; FITA, FIDEL: La In
quisición de Guadalupe, «BRAH» XXIII (1893), esp 293; BAER, YIZHAQ: Historia de losjudíos
en la Espaiía cristiana, 2 vols. Altalena, Maqrid 1981 ( edició, original en hebreu, 1945 i la 1 ª
trad. a l'anglès, 1961-66); LÓPEZ MART INEZ, NICOLAS: Los judo,izanliis castellanos y la /n
quisición en túmpos de Isabel la Católica, Burgos 1954, esp. 173 i 177; LEÓN TELLO, PILAR:
Costumbres, fastas y ritcs de los judíos wkdo,nos a fines <fal s. XV, Simposio Toledo J udaico (Toledo
20-22 abril 1972), Madrid 1973, esp. 82 i MARIN, ENCARNACION: Relaciónjudeoconversa
durante la segundo, mito.d del siglo XV en Aragón: nacimieruos, nado,s, circuncisiones, matrimonios, «Sefa-

-+ 
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diversos formularis que obraven en poder del Sant Ofici i on es relaciona
ven les pràctiques considerades pròpies de la religió d'origen dels conver
sos, aquesta cerimònia hi era inclosa amb prou detall. Pel que fa als conversos 
provinents del judaisme, comptem amb la descripció que en va fer un anò
nim rabí confident del Tribunal valencià: 

«la septena noche de el nacimiento de la criatura ponen un bacín con 
agua, y hechan en él oro, plata, aljófar, trigo, cebada y otras cosas, y 
lavan allí las criaturas diciendo ciertas palabras; y esto llaman las hadas
que hacen a las criaturas» 3

• 

que coincideix gairebé puntualment amb la de l'homònim costum morisc 4. 
Aquesta coincidència entre moriscos i conversos de jueu i el fet que l'es

mentada pràctica no sigui prescrita ni per l'islam ni pel judaisme fa pensar 
que potser caldrà buscar-ne l'origen en alguna antiga tradició semítica co
muna, sense·excloure'n la possibilitat que el seu ritual hagi pogut sofrir al
tres influències de pràctiques màgiques i/o del folklore peninsular. 

Com que també és sabut que hom acostumava a tallar-hi els primers 
cabells de la criatura, dins del context musulmà m'ha estat possible de 
resseguir-ne les seves petges sense solució de continuïtat 5: Des de la diver
sitat de formes amb les que encara avui es celebra a bona part dels països 
islàmics, passant per la cita que fa Ibn Hayyan de la cerimònia que va tenir 
lloc en el naixement del futur al-Hakam I i pels tractats de hadít que recul
len les innovacions introduïdes per Mahoma en adaptar-la a l'islam, fins 
arribar a l'antiga pràctica de l' Caqíqa i al conjunt de rites semítics relacio
nats amb el sacrifici de la cabellera i de les ungles. En la celebració, es re
fregava també el cap de la criatura amb la sang d'una víctima sacrificada 
expressament, costum que l'islam intentà -no sempre amb èxit- de subs
tituir per alguna resina, ungüents o altres perfums, tot recomanant, a més 
a més, que fos donat en almoina l'equivalent en or o plata del pes dels ca
bells tallats. 

Pel que fa al judaisme, he de dir que no en sé prou, però 1ue aquesta
pràctica encara em sembla més barrejada amb altres costums , com, per 
exemple, els de les kapparot, del rescat o la mateixa circumcisió ( que es fa 
als nadons i no ja en plena infància, com a l'islam) i que em crida molt 
l'atenció la relació que dóna Baer 7 d'un procés iniciat el 1485 contra Abra-

rad» (Madrid) XLI (1981) (1983), XLII (1982) (1984) i XLIII (1983) (1985), 251-343, la dar
rera part del qual, titulat La Ley. Erifermedades y muertes, fou editat per la pròpia autora (Ma-
drid 1986). 

3. SANTA MARIA, R.: Rüos y costumbres de ws hebrees espaiídes, «BRAH» (Madrid) XXII
(1893), p. 182.
4. GREDILLA, C.P.: Cerirrwnias de rrwros que hacen ws rrwriscos, «RABM» (Madrid) IV (1874),

169.
5. El rüo de l.asjadas, comunicació presentada al «Ill ème. Symposium International d'Étu

des morisco-andalouses», Tunis 10-15 mars 1987, les Actes del qual són en premsa.
6. La mateixa Encycwpaediajudaica de Jerusalem, voL IV, 1050-1052, ja assenyala la forta in

fluència de les diverses cultures locals en el conjunt de costums que envolten un naixement
jueu.

7. BAER, Y.: Ob cit, II, 610-614.
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ham Alitienz, antic Sammàs de l'aljama d'Osca, que havia participat, feia 
25 anys, en la circumcisió del convers Juan de Ciudad. En la celebració 
del seu retorn a la llei de Moisès, entre d'altres cerimònies, li imposaren 
un nom hebreu i 

«tal como se acostumbraba hacer en la recepción de arrepentidos en la 
Edad Media, aJuan le lavaron y le frotaron la cabeza, la frente, los bra
zos, las manos y los pies, le afeitaron la cabeza y le cortaron la uñas» 8. 

I si jo no puc anar més lluny, sí que voldria, almenys, reprendre el fil 
que he deixat embastat en començar i que fa referència a les denomina
cions hispàniques que rebé aquesta celebració. Les de «fadas»/«hadas» i «es
trenas» són documentades a bastament, però no succeeix el mateix amb el 
nom de la «vijola», definit a l'Alcover Moll com a «festa que feien els judaït
zants en la circumcisió dels fills», sense donar-ne l'etimologia, que ara pen
so que ja coneixem. Tal com avançava l'any 85 9, crec que podem assegurar 
que prové del mot hebreu besoràh i de la sonorització i palatització de la seva 
essa intervocàlica, d'acord amb les lleis d'evolució fonètica del català, i on 
el pas de r a l no hi presenta cap problema. Al marge de la pronunciació 
masorètica, els sefardites pronunciaven la paraula com a plana -besoràh
per influència de l'entorn llatí que no en tenia, d'agudes 10. El terme he
breu és l'equivalent a l'àrab clàssic bisara -bí.fra en pronunciació andalusi
na 11- que ha donat les formes albrú:ias, alvíçaras i albíxeres en les tres llengües 
romàniques peninsulars, amb significat, com en hebreu, de «bona notícia» 
i «gratificació per una bona notícia». 

Ara només vull reafirmar-me en aquesta hipòtesi tot recolzant-la en do
cumentació coetània, també de procedència inquisitorial 12. Són precisa
ment els processos oberts a l'Aragó Ua veurem que els catalans són poc 
explícits al respecte) els que ens permeten de constatar la relació existent 
entre el terme vijola i el seu significat originari de bona nova o de gratifica
ció que es dóna a qui la porta, que proposem. Així, si bé a la majoria de 
les declaracions recollides per E. Marín, la pràctica que ens ocupa hi és es
mentada indistintament com a «fadas»/«hadas» o «estrenas», en el procés 
seguit (1487) contra el convers J uan Serrano, de Saragossa, el testimoni de 
Lope Bayllo explica que quan a aquell li nasqué una filla anà a visitar la 

8. BAER, Y.: Ob cit, II, 544.
9. «Nota a la edición castellana» in Contra rrwrosyjudíos, Ed. Península, Barcelona 1985, 16.

10. Tradicionalment s'ha dit que el pas de mots hebreus aguts a plans era propi de la pro
nunciació asquenasita, cosa força improbable, donat que, en els parlars europeus, les pa
raules agudes hi eren corrents. Precisament i a partir d'aquest fet diferencial seria bo d'intentar 
esbrinar la penetració de sefardites cap al Nord.
11. Vid. CORRIENTE, FEDERICO: Nuevas apostil/,as rk lexicografía hispanf](irabe (Al mo.rgen
del «Dú:cwnari etimològic i compl,ementari de 1a llengua catalana» de Joan Coromines), «Sharq al-Andalus»
(Alacant) I (1984), 7-14, s.v. albíxeres.
12. I expressar de nou el meu reconeixement als aclariments que m'ha fet F. Corriente,
que estudia, entre d'altres, aquest exemple com a mostra que la base fonètica romanç Vo
andalusina, segons els casos, influí en la pronunciació tradicional de l'hebreu a la Penínsu
la. Vid. CORRIENTE, F.: Métrica hebrea cuantitativa, métrica rk la poesía estrójica andalusí y anU
in «Homenaje al prof. Pérez Castro», inèdit i que he pogut consultar gràcies a l'amabilitat
del seu autor.
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mare «para llevarle las albricias de como avia nacido aquella fija» 13. En un 
altre procés es veu com uns conversos «entregaran de albricias» determina
da quantitat de diners en el naixement del fill d'un antic correligionari 14. 
Dos casos -ara com ara, potser, pocs- que crec que ens permeten de su
posar que si bé els conversos aragonesos potser no coneixien ( o no recorda
ven ja) la filiació etimològica d'ambdues expressions, alguns d'ells encara 
les utilitzaven com a sinònims. 

La documentació procedent de les terres de parla catalana és molt min
sa, com hem dit, i palesa encara més la diversitat de formes que assenyalà
vem respecte les variants d'aquesta pràctica, tot dificultant-ne una clara 
definició. Ben pocs detalls podem treure'n a partir dels també ben pocs frag
ments que hi fan referència a les declaracions de què disposem. Per una 
banda, en el procés iniciat a Barcelona contra el tresorer reial Jaume de 
Casafranca ( cremat viu el 1505), l'acusat confessa que: 

«ab altres conversos e jueus havía entrevengut en fer la festa de la V ijola 
dels jueus, de la Circumcisió que fan los jueus a sos fills quan nexen, 
menjant e bevent, creent e approvant les cerimònies judaiques e no creent 
en lo Sacrament del baptisme» 15. 

que indueix a identificar aquesta cerimònia amb la circumcisió 16 (i així ho 
fa l'Alcover Moll, que es basa, precisament, en aquesta cita documental), 
de la mateixa manera com pot succeir en la declaració d'un presumpte ju
daïtzant de València, de qui només sabem, al respecte que 

«a dos fills seus consentí se fes vijola» 17• 

A la també valenciana Joana Desfar, el Tribunal li preguntà si havia 
«observada secreta ceremonia en les dones parteres, a la qual dien la vijo
la, o si sab ni ha oyt dir que nengun la fasa» 18. 

mentre que en el minuciós interrogatori a què fou sotmesa apareix com un 
delicte distint la possibilitat que haguera «fet lavar la front de algun infant 
o infanta quant los trauen del baptisme per lavar lo crisma del front, o si
sab o ha oyt dir que algun altre ho ha fet» 19

. 

El caire festiu, tan conegut a la resta de la Península 20, només es ma
nifesta clarament en la declaració d'una dona que criava el fill d'una con-

13. MARIN, E.: Ob cit, 283.
14. ID: id, 287.
15. CARRERAS CANDI, FRANCESCH: Ciuto.t de Barceúma, in Geografia General de Catalun

ya, 4 vols., Barcelona, s.d., 502.
16. Naturalment, quan les cites no es refereixen a naixements de nenes o no utilitzen el 
masculí gel}èric,, que és el que succeeix amb la documentació que ens ha pervingut.
17. GARCIA CARCEL, RICARDO: Orígenes de la Inquisición Espaiwla. El tribunal de Valencia
1478-1530, Península, Barcelona 1976, 198.
18. LLORCA, BERNARDINO: La Inquisición espaiwla en Valencia, «Analecta Sacra Tarraco
nensia» (Tarragona), XI (1935), 52. El subratllat és meu.
19. ID: id, 52.
20. Malauradament i curiosa no disposem de fonts documentals que parlin d'aquesta pràc
tica a València entre els conversos provinents de l'islam. Comentàvem amb Ana Labarta,
bona coneixedora dels moriscos valencians, .que això no ens ha pas de fer creure que no
la celebressin sinó que, per les raons que siguin, en els processos conservats, cap no en fou
acusat.
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versa i que, en queixar-se d'haver d'anar a fer de dida a la casa de la seva 
veïna, aquesta li digué: 

· «no us enutgeu, comare, que ara farem una festa la setena nit, ço és,
la vijola, i vendreu ací». I com ella testimoni tornà a sa casa, dix a una
germaneta (de la pressumpta judaïtzant) «Quina cosa és aquesta festa
de la vijola?». E que la dita germaneta ... li dix: «Ai maestra; gran festa,
que menjam gallines i bunyols, i arroç amb oli i mel; i aprés estrenen
al xic. Que valen més les estrenes que la despesa que farà mon pare» 21.
Per altra banda, si a Castella podem establir que la festa solia tenir lloc

immediatament després del bateig cristià, E. Marín fixa la seva celebració 
a l'Aragó «la víspera de la circuncisión o la séptima noche después del naci
miento» 22

. Crec que val la pena d'afegir aquí que, en la documentació 
aportada en aquest estudi, encara s'hi poden apreciar més mostres de sin
cretisme o de contaminació folklòrico-màgica, doncs -i fixem-nos que es 
tracta ben possiblement d'una associació de noms 22bis_ una minyona de
clara en un procés que, en preguntar per què se li manava escombrar i en
dreçar els trastos d'una casa abans de la cerimònia, hom li respongué «que 
para quando barriese las hadas, que no tropeçasen en alguna cosa porque 
venían descalças» i en una altra celebració es va cantar «hadas, hadas, ha
das buenas que te vengan» al nadó 23. Naturalment, aquesta nova vessant 
aquí tot just apuntada requereix d'una recerca molt més àmplia, que pot
ser entroncaria amb els fata llatins 24 (reflectits ja en els fatos dlbos d'Ibn 
Quzman 25 i, després en l'Arcipreste de Hita i en d'altres autors medievals) 
i que haurien de relacionar-se amb els bons auguris que hom desitja a la 
criatura, expressats amb els símbols de prosperitat que es posaven a l'aigua 
del bany. 

Un altre camí de recerca ens el brinda la possibilitat de l'observació de 
la pervivència d'una cerimònia semblant entre els sefardites expulsats. Molho, 
en el seu estudi sobre els costums dels establerts a Salònica, distingeix entre 
el «fadamiento» ( sense consignar-ne la data de celebració, només per les 

21.  V ENTURA, JORDI: Iru¡uisici6 espa'!)lol,a i cultura renaixentista al País Valencià, Tres i Quatre,
València 1978, 141.
22. MARIN, E.: Ob cit, 278.
22 bis. Pel que fa als morisc, aquesta associació és, potser, més evident. Fad.as difícilment
pot derivar només de l' àrab ha.dtya, «regal», recollit al vócabulista com ha.dia per a traduir, entre
d'altres sinònims com «ofrenda» o «presente que se da», el terme estrena (V id. El Arte para
ligeramente saber /,a !mgua ardbiga, ed. de P. de Lagarde, Gottingae 1883, respectivament, 327, 
355 i 247), doncs com a alha.diya o aLfadiya apareix encara en els textos aljamiats, tant amb
significat de «regal» com amb el del seu sentit primigeni de «sacrifici religiós». Per altra ban
da, del plural ha.daya n'hauria derivat un terme castellàjadea. En l'estat actual de les nostres
investigacions, elementals regles d'etimologia obliguen també a pensar, de nou, en una més
que probable contaminació del mot amb el dels fata llatins.
23. ID: id, 287. Les cites procedeixen de BEINAR1� HAIM: Records ef the Trials ef the Spanish
Iru¡uisiti.on in Ciudad Real, vol. I (1483-1485), Jerusalem 1974 i vol. II (1494-1512), Jerusalem
1977, I, 456 i 458.
24. Vegeu els dos grans diccionaris etimològics, castellà i català, de Joan Coromines, s.v.
«hado» i «fat», respectivament, i l'Alcover Moll, s.v. «fatifat».
25. CORRIENTE, F.: Gramdtua, métrua y úxw del Canciorzero hispanodrabe de Abdn Quzmdn, !HAC,
Madrid 1980, 84/11/3.
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nenes i amb imposició de nom), la circumcisió (vuit dies després del naixe
ment dels nens) i el «regmimiento» o rescat (pels primogènits i al cap dels 
trenta). 

Hi assenyala també que la nit anterior a la circumcisió, hom celebra 
una festa familiar i escriu: «Hamada violo,, es decir, víspera, en castellana 
antiguo» 26

. Un terme semblant dóna l'Encycl.opaediajudaica 27 quan s'hi re
fereix com a veula. Ens trobem, doncs, als set dies de la vida d'un nen i amb
dues propostes de significat i d'etimologia del tot inadmissibles, però que, 
curiosament, ens fan pensar en la denominació de «vijola» que avui ens ocupa 
i que hem definit com a pròpia dels jueus de parla catalana en època me
dieval. També, en un dels versos d'un himne especial que hi recull Molho: 
«¡Parida! ¡Parida! dexeme las estrenas/por esa cantiga que es una de las bue
nas» (p. 78), ens tornem a trobar amb el nom utilitzat, majoritàriament, 
pels aragonesos i que, al marge d'aquest context jueu, els dos diccionaris 
de Joan Coromines, defineixen com a «regal que es fa en dia de festa per
què serveixi de bon auguri», de la mateixa manera que el de Jastrow 28 tra
dueix la kos se! bêsoràh dels textos targúmics i talmúdics per la «copa de las 
estrenas», símbol ritual de bons auguris en les celebracions de matrimoni. 

Val a dir també, per acabar, que és ben possible que algun ressò de l'an
tiga cerimònia de la primera tallada de cabells ( sens dubte adoptada, des
prés a l'islam sota el nom d'Cagfga) es conservés entre les dues minories 
religioses d'origen semític establertes a la Península, les quals, d'alguna ma
nera -i la celebració que avui hem tractat en pot ésser la clau- haurien 
contribuït a la transmissió o a la gènesi del costum de donar un cop al cla
tell dels nostres nens quan tornen, ben esquilats, de cal barber, tot dient-los 
«estrena!». 

Les actuals modes de perruqueria masculina, a més a més de convertir 
en obsolet l'estri d'afaitar clatells, per contaminació amb el sentit avui més 
estès del castellà estreno (d'unes sabates o d'una peça de roba), estan fent 
que aquesta broma popular ara s'apliqui en d'altres ocasions o que, fins 
i tot, se n'acabi perdent la mena. 

26. MOLHO, MICHAEL: Usos y costumbres de ws sejardíes de Saiónica, CSIC, Madrid-Barcelona
1950, 62. Vegeu també NEHAMA, JOSEPH: Dictionnaire duJudéo-espagnol, CSIC, Madrid
1977, S.V. vió/a (p. 593).
27. La de Jerusalem, s.v. circumcisión, escriu: «In Salonika, the eve of the circumcision was
known as veu/a ('watchnight' -from vigilia-'eve', 'watch')».
28. JASTROW, MARCUS: A Dictionary oj /he targunum, /he Talmud Babli aruljeru.sluúmi, arul the
Midrashic Literature, 2 vols. Pardes Publishing House inc., New York 1950, s.u. bêsorah (p. 198).
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UNA FUENTE HEBREA SOBRE 

LOS TERREMOTOS DE GERONA DE 1427 

. per Carlos DEL VALLE 
Instituta de Filo logía del CSIC 

Madrid 

Fontserè-Iglesies recogieron cuidadosamente todos los datos acerca de 
los terremotos de la serie olotina ( entre los años 1410-1430) 1. Si n embargo, 
omitieron mencionar una fuente hebrea de un testigo excepcional de los 
hechos , aun cuando M. Steinschneider diera cuenta en su día de la existen
cia del manuscrita y de su contenido 2.

A vista de los documentos contemporaneos recogidos por Fontserè-Igle
sies 3, Jordi Rubió 4, Manuel Riu 5 y atros 6, destaca la importancia de la fuen
te hebrea, por dos razones basicamente: por ser la crónica de un testigo contempo
raneo donde ha ido recogiendo, a partir de un cierto momento, los avatares sísmi
cos del día y por provenir de un astrónomo o, al menos, de un gran conocedor de 
la astronomía El relato hebrea se encuentra en el manuscrita 307 de la biblioteca 
estatal bavara (fol. 35b-37a), pera teniendo en cuenta que el folio 36a-b se repite, 
de ahí que nuestro relato comprenda en total seis caras de 23 líneas cada una. 
El manuscrita en su mayor parte es del sigla XV 7

• El relato comienza con las 
palabras: Carta enviada rksde Gerona sobre d terrenwfíJ dd aiw 187 de la creacwn. El que sacude 
la tierra de su sitio Uob 9, 6) rrwvió y amJmsionó la tierra eljueves, primer día dd mes dd segwuifJ 
Adar, aiw 5187 de la crfLlCW1'l, 26 de Febrero dd aiííJ [1}427 8

. 

1. Eduard Fontserè i Josep Iglesies, Recopilació de dades sísmiques de les urres catalanes entre 1100
i 1906. Barcelona 1971; Fernando Rodríguez de la Torre, 'Repercusión en tierras de Girona
y del maresme del gran terremoto de Lisboa (l de Noviembre de 1755)', en Annals de l'Institut

d'Estudi.s Gironins 27 (1984) 329-353. Agradezco a Fernando R. de la Torre y a Jaume Riera
el haberme puesto en conocimiento de bibliografia moderna sobre el tema.
2. M. Steinschneider, 'Ein Erdbeben zu Girona imJ. 1427 nach einer hebraeischen Quel
le', Hebraeische Bibliographü 13 (1873) 85-6.
3. Obra mencionada.
4. 'Documents sobre els terratrèmols de 1427-28 a terres de Girona', en Miscel.lània Fontse
rè. Barcelona 1961, 357-75.
5. 'Una font polonesa per a l'estudi del terratrèmol de 1427', Annals de l'Institut d'Estudis

Gironins 25 (1979/80) 357-62.
6. Véase abundante bibliografia en Fontserè-Iglesies, op. c.
7. M. Steinschneider, Dü hebraeischen Handschrifan der K. Hojund Staatsbiblwthelc in Mwmchen.
Muenchen 1895, 168.
8. Aunque mi propósito es el de ejercer mi condición de hebraísta proporcionando conoci-·

-+ 
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El autor del relato hebrea fue un judío gerundense. En un lugar dice: 
En nuestra ciudad, aquí, en Gerona (fol. 37a, línia 15). De suma importancia 
para la valoración de su crónica es su condición de astrónomo. Cuando des
cribe el terremoto del 26 de Febrero de 1427 señala que el sol se encontraba 
a trece grados de Piscis y la luna a dos grados de Capricornio, datos que 
sólo podía saber un hombre conocedor de la astronomía y capacitada para 
el uso del astrolabio (fol. 35b 1.5). En otro lugar señala que el grado de la esfera 
terrestre eswba (inclinada) hacia el fado del oriente. . . Todas fus osci!aciones que se produje
ron en la túrra tuvúron lugar hacia el fado occidental (35b 10-11). Conocía las teorías 
de Ptolomeo y de Aristóteles sobre el origen de los terremotos, como tam
bién las de los sabios rabínicos (36a 19) 9. Había investigada asimismo acer
ca de terremotos de la antigüedad en tiempos de David, Amós, Herodes, 
sirviéndose de las fuentes bíblicas y atros documentos literarios (37a 6ss). 
Nos encontramos, pues, ante el escrita de un astrónomo y naturalista. 

El relato es ademas una crónica. Indicios de su caracter de crónica son 
notas como ésta: A partir de a.que! día, durante todo el día y toda la noche, de modo 
conswnte, no se acal!aron (los temblores) ha.sta este día, cuatro dejunio de [1/1:27. .. Ocur
rió este día, jueves, doce de Junio. . . Grito al ver este día, sabado. . . catorce de Junio de 
(1/427. .. Ahora, est,e día, se encuentran los cielos puros como la nieve, límpidos como 
la lecha . .. El gran terrerrwto que tuvo lugar entre nosotros en estos días, en est,e año, ha.sta

hoy, 18 de Junio .. . Es probable, sin embargo, que la crónica la iniciara des
pués de haber ocurrido ya varias conmociones sísmicas. 

Siguiendo una practica hebrea muy antigua, el autor describe los even
tos intercalando versículos bíblicos que expresan una idea similar. 

El autor sigue un orden cronológico en los relatos de los terremotos: a) 
26 de Febrero de 1427; b) 14 de Marzo de 1427; c) 13 de Abril de 1427; 
d) 23 de Abril de 1427; e) 8 de Junio de 1427; f) 12 de Junio de 1427; g)
14 deJunio de 1427; h) 18 deJunio de 1427. Hay que anotar, sin embargo,
que en el caso del terremoto de 14 de Marzo de 1427 lo trae después de
registrar los terremotos del 12 y 23 de Abril.

Para una mayor claridad nosotros seguiremos en la descripción la se
cuencia cronológica. 

26 DE FEBRERO 1427 

Según el cronista hebrea gerundense, los terremotos comenzaron el 26 
de Febrero, jueves, del año 1427. El día anterior, miércoles, había sido luna 
nueva. En la carta que los consejeros de Gerona dirigieron al rey señalaban 
asimismo que los terremotos habían comenzado en la fi del mes de Febrer 10•

También concuerda con el dato proporcionada por la fuente latina existente 
en el manuscrita de la biblioteca pública de Gdansk (Polonia) 11• Según esta 

--> 

mientos de la fuente hebrea, un somero analisis del relato hebreo muestra cómo han de 
ser corregidas algunas de las precisaciones o datos suministrados por Fontserè-Iglesies. 
9. Incluye la interpretación teológica (35b 7).
10. Fontserè-Iglesies, op. cit. 124.
11. Ms. Mar. F. 256, publicado por Manuel Riu, art. cit .. Esta fuente probablemente redac-

--> 
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fuente el terremoto incepit sexta. feria ant,e dominicam Esto Domini vel parum ant,e 
et duravit usque ad exitum dicti prioris de eodem regno qui fuit ut estimo prius festum 
Pasche 12.El terremoto comenzó, pues, según esta fuente, el viernes (feria sexta,) an
terior al domingo Esto (mihi in Deum) esto es, el domingo de quinquagessima 13 

que aquel año cayó en dos de Marzo. El terremoto, por tanto, según esta 
fuente latina, que no es estrictamente rigorosa en cuanto al dato cronológi
co, comenzó el 28 de Febrero 14• Por razones obvias, ha de mantenerse, 
pues, como mas exacta la fecha señalada por el relato hebreo, el 26 de Fe
brero, como fecha inicial de la serie de terremotos 15• El cronista hebreo señala todo la area que fue afectada por el seísmo: 
desde Montpellier hasta Tortosa. El gran !,error vino, desde Montpellier y todos los 
alrededores de Perpiñdn hasta, Tortosa, hasta, el río La Cènia camino de Uzlencia. Pero 
no lleg6 al reino de Uzlencia 16. 

Las poblaciones afectadas en esta primera conmoción fueron Gerona, 
Amer, Anglés, Osor, San Martí de Llémana, Caldes. Los movimientos te
lúricos duraron cuatro días (36a 11). El terremoto provocó una lluvia torrencial en un día que había amane
cido tranquilo (35b 23). Se produjeron grietas en la tierra. Se desgarr6 la tierra 
en un mont,e, junto a Peralada, con un desgarro de un codo de ancho por cinco de largo 
(35b 12-13). En otro lugar, en torno a la iglesia de Santa, Barbara, se desgarr6 una zona 
pavimentada. Estdjunto a Amer (35b 14). Se alumbraron nuevas fuentes; otras, 
antiguas, se clausuraran. Se alumbraronfuentes de aguas en nuestros campos. Otras 
se obturaron, como los baños de aguas t,ermales sitos en Caldes (36a 16). El terremoto iba acompañado de formidables ruidos: Durant,e todo el día 
no se acallaron los estruendos estremecedores que se oían en el aire como mugidos de buey 
ni (ces6) el viento huracanado que procediendo de la part,e occidenta,l (soplaba) sobre toda 
la superfície de la tierra (35b 9ss ). 

En algunos lugares el terremoto fue especialmente destructor. Dice de 
Amer: Residían (allí) ochenta. cabezas de familia. Como un paraíso era la tierra antes 
(de la catdstrefe) y como un desierto desolado quedó tras ella (35b 15). No quedó allí 
nada que tuviera cuatro codos de altura. Pero de los hombres, mujeres y niños no muri6 
nadie, porque huyeron todos al ruido del t,erremoto. En los campos y en las viñas alzaron 

--+ 

tada por un monje cartujo alema.n, recoge el relato del prior del monasterio cartujo del Val
le deJesucristo, de Cataluña, testigo presencial de los hechos . Aunque la fuente no esta da
tada, parece indubitable que los hechos se refieren a los movimientos sísmicos de 1427. 
12. M. Riu, art. c., 358.
13. Véase Missale cartusiani Ordinis ex ordinatione capituli generali anno Domini MDCLXXVII (s,!.),
1679; Missale secundum consuetudinem insignis ecclesie Montis Aragonum. Anno 1559.
14. Yerra evidentemente Manuel Riu cuando interpreta secta feria anú dominicam Esw como
sis dies abans del diumenge de Pascua (art.e., 359) y pone el comienzo de los terremotos el 14 de 
Abril, dato poco armonizable, por otra parte, con la nota que recoge la misma fuente según
la cual el prior de la cartuja abandonó Cataluña anl.es de la fiesta de la Pascua.
15. El terremoto del 2 de Febrero de 1427, registrado por Fontserè-Iglesies, como ellos mis
mos ya sospecharon, debe ser referido al año siguiente (terremoto de la candelaria) y el se
ñalado bajo el día 23 de Febrero de 1427 debe referirse al 26 de Febrero.
16. Véase B. Cadiot, Les tremblements de terres en France, Orleans 1979, 167.
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tiendas para residir (35b 17). Se constata el derrumbamiento de un monas
terior: Todo el rrwnasterio del Abad se derrumbó (35b 19) 17. 

De los pueblos en el entorno de Amer, entre los que se encuentran An
glés, cayeron 60 casas, toda la Cellera y cayó el puente, por la mitad (35b 
20) 18

• En Osor no quedó nada de !,as cincuenúz casas (que tenía) (35b 21). En San 
Martí de Llémana muchas casas quedaran desoladas ... sin inquilina (35b 22) 19. 

La gente huyó a los campos donde alzaron tiendas y barracas. En la ciu
do,d de Gerona sólo quedaran unos pocos para meterse en ÚJs arifractuosidades de ÚJs pe
ñas ... para alzar tiendas y cabañas en ws campos, Jun/1) a la arili.a de ws ríos (36a 4) 20. 

Como ocurre en todos los grandes cataclismos, la gente se volcó hacia 
el sobrenatural. En Barcewna y Gerona todos se volvían a Dios (en la p!.egaria) desde 
la mañana hast,a, el aúzrdecer. Paseaban, do.ban vuelúzs por la ciudad (36a 8) 21•

14 DE MARZO 1427 22 

El seísmo de ese día debió de ser particularmente fuerte, hasta el punto 
que el cronista hebreo escribió: gran tembwr de tierra que corrw él no hubo ni habrd 
otro ;amas (36b 22). Se destruyeron Olot, Castellfollit, Santa Pau, Mallol 23, 

Salom, Lloret (36a bis l). En el monte de LloretjunúJ a Amer se resquebrajó la tierra. 
Se produJeron cincuenúz grieúzs; de cuatro de elws salían efluvi'os de agua (formando) una 
gran columna que akanzaba ws cinquenúz codos de altura cada una de elws. De !.e;'os apa
redan a la vista corrw una úJrre (36a bis 2-4). En Olot murieron quince hombres 
al derrumbarse una casa sobre ellos (36a bis 5) 24. 

A partir del día catorce los movimientos sísmicos no se acallaron total
mente, ni de día ni de noche, hasta el cuatro dejunio en el que el cronista 
hace tal constatación (36a bis 8). 

17. Crónica latina de Viena: Durante processio11JJs extra villtim ÍTIValuerunt gravissimi terrerrwtus, tali
ter quod regressi de processúme reppererunt totam ahbaciam et omnia edijicia ville peni.tus ad ferram prostra/a,
ita quod non juit qui diceret: hic juit domus mea (J ordi Rubió, art. c., 362). Datos que Fontserè
-Iglesies atribuyen al terremoto del 15 de Marzo 1427 (op. cit., 130), coinciden con los aquí
reseñados: Son estades enderrocades totes les cases de dit monestir e tots ÚJs alberchs e cases del dit lwch dj!mer
que eren en setanta o vuitanta fachs.
18. Acepto la sugerencia de mi amigo Jaume Riera en la lectura de la Cellera.
19. Bè es ver que totes les cases de la vall e [/f)ch de Osor se son ENDERROCADES E EN LO Castell
de Angles, e en ÚJ ll.cch de ses Planes e en l.e de Sant Feliu de Pallarols e l.e castell de Hostoles e Sant Marti
de Llèmana e de Sant Steve Celuy e Myeres, moltes cases e casi tot ÚJ castell de Angles e moltes isglesies de
diverses parroquies e moltes torres e cases que eren molt fartes ( cit. por Fontserè-Iglesies, op. cit., 130,
que refieren al seísmo de 15 de Marzo 1427).
20. Et fugiunt cum parvulis suis, alú:¡ui etiam nu.di, lunnines et mufi.eres, de hahitacionibus suis, terrerrwtus
timore perculssi vel perterriti (fuente latina polaca, M. Riu, art.e., 359).
21. Obsérvese lo que dice la fuente latina de Viena: Centes utriusque status territe, fuerunt coT1Ver
se ad Dominum, penitenciam mirabilem et insolitam fo,ci.entes, iniuria adinvicem remitentes, pacem inter se
fraternaliter refonnantes, processwnes sollemnes die noctuque tam intus quam extra civitates et oppida ad l.cca
devotissima et remota ubi sunt indulgencie et alia h=ficia spiritualia accedentes (Jordi Rubio, art. c., 358).
22. El cronista hebreo lo pone como jeu jueves; en realidad fue viernes. Tiene que ser
el mismo terremoto que Fontserè-Iglesies ubican en el 15 de Marzo. 
23. Tras Mellol, el relato hebreo señala otro Jugar que no he logrado identificar (Sant Steve ?).
24. Et ruerunt XVIII vel XX civitates et oppióa mura/a, preter castra et villo,s quarum numerum ig,wrant
(fuente latina polaca, M. Riu, art. c., 358). La muerte de quince personas las pone un rela
to citado por Fontserè-Iglesies en el terremoto del 15 de Marzo (op. c., 152).
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13 DE ABRIL 1427 2s

En ese día /,a turra se estremeció veinticinco veces, hora tras hora, momento tras mo
menw (36b 3). En realidad los temblores se prolongaban ya desde hacía cua
renta días (36b 5). 

23 DE ABRIL 1427 

Dos horas antes de medi,a noche tuvo lugar un tremend.o y fuertísimo temblor que no 
hubo otro igual como él. Se produJeron CÚJs grietas en un monte Junta a Mer en el lugar 
l/,amaeúJ Lloret. De una de /,as grietas salió un.a columna de humo. De otra sal-ieron carbo
nes ard-ientes de juego y subió un heeúJr hasta el punw que mur-ieron de aquel heeúJr corrupta 
CÚJs muJeres cuando se acercaron a aquella gruta y cinco hombres quedaran ( allí) con sus 
cadó.veres. Se consumió su al-ienta. ToeúJ el que l'tegaba al monte moría sin remisión (36a 
12ss ). T ras esta convulsión la tierra descansó tres días (36a 14) 26.

8 DE JUNIO 1427, DOMINGO 

Hubo un gran temblor que infundió el panico en las gentes. En los montes 
de San J ulian de Ramis brotaren manantiales (36a bis 12). Los temblores 
se prolongaren, amortiguados, cuatro días. 

12 DE JUNIO 1427, JUEVES 

Otro temblor de tierra. Oscilación de muros y paredes (36b bis 9). El 
estremecimiento no cesa. 

25: En el texto hebreo se lee doce. Sin embargo, debido a que se dice que es el primer día 
alliJ de los cristianos ( =domingo de Ramos, que inicia la semana de Pasión) y el segundo 
de la pascua judía (16 de Nisan) -recuérdese que el 25 de Febrero (30 del primer Adar) 
fue día de !una nueva-, entendemos que ha de corregirse el texto por trece, en lugar de 
doce, confusión explicable si se tiene en cuenta que los hebreos señalan las fechas sirviéndo
se del valor numérico de las letras, sin escribir la palabra como tal. 
26. De las grietas, llamas y fuerte olor de azufre dice la fuente latina (polaca): Quarw narra
vit quod in dicw regno in multis /ocis apparent magne scissure, exeunt jlamme ignee et odor sulfureus (M.
Riu, art. c., 358). In ebdomado. santa inter vill.am de Amer et nemus predütumjuit terra aperta et scissa
per longum et roturul.um et per transversum et quou¡uot ibi fuerum reperta animalia penitus obitrum. Sum
adeo ille scissure magne quod una magna bestia per ipsas imraret. In ipsis scissuris jundus non reperitur.
lntra ambitum dictarum scissurarum fuerunt aperta tria magna foramina in quibus continue emanant ignis
et fewr sulphuris ardentis. Ad lwc videndum accesserunt X vel XII persone, ex quibus pro fewre illius sulphuris
quinque fuerutú mortue, restantes semivive relicte sunt (fuente latina de Viena, J. Rubió, art. c., 362).
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14 DE JUNIO 1427, SABADO 

Cuatro horas antes del mediodía tuvo lugar otro temblor. En el aire fwy
voces que aterran, los muros saltan como cabritillos, las paredes cual corderi/los (36b bis 
15). Los cielos estaban clarísimos, puros como la nieve, límpidos como la leche, pero
el temblor ha, sido fuertísimo. La mitad de Caldes ha, caído por tierra, treint.a casas fwn
sido derrumbadas (37a 1-2). En la vía de Villadonna (?), en una encrucyada de caminos,
lwn surgido grietas y manantiales (37a 3). 

El autor acaba su crónica el 18 de Junio 27 y dice que no sabe todavía 
lo que pasara. El futuro no puedo narrar/o, no puedo sigilar esta carta.

Del analisis sucinto del relato hebreo se deduce que la crónica hebrea 
es una fuente importante para el estudio de los movimientos sísmicos del 
a.rea de Gerona del año 1427, que corrige o, en casos completa, los datos 
proporcionados por Fontserè-Iglesies, que pone al descubierto las contra
riedades o contradicciones de otra fuentes contemporaneas o posteriores. 
Es ahora competencia del técnico, del especialista en sismología, valorar los 
datos y armonizarlos entre sí. 

APENDICE: LUGARES GEOGRAFICOS CITADOS 

Olot 
Osor 
Amer 
Anglés 
Villadonna 
Barcelona 
Gerona 
Valencia 
Tortosa 
La Cènia 
Lloret 
Mallol 

27. Posiblemente comenzó a escribirla el cuatro de Junio.
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Montpellier 
Mer (Amer) 
Salom 
Peralada 
Perpiñan 
Caldes 
Castellfollit 
St. Esteve(?) 
St. J. de Ramis 
St. M. Llémana 
Santa Pau 
Santa Barbara 



ELS JUEUS DEL COMTAT DE CARDONA 
A L'ENTORN DE L'ANY 1391 

per Antoni BAC H i RIU 

El vescomtat de Cardona es convertí en comtat el 1375, i comprenia Car
dona, pobles del Solsonès i la Vall de Lord, la batllia de Segarra, el castell 
i gran part de la vila de Solsona, el vescomtat de Vilamur amb Arbeca i 
ocasionalment la baronia de Bellpuig. 

La zona que més interessa en aquest article és la de Solsona i Cardona. 
La vila de Solsona estava dividida entre la jurisdicció del paborde del mo
nestir agustinià de Santa Maria i la dels Cardona, com hereus dels Torroja 
des de principis del segle XIII. 

Segons el document de la Cancelleria reial, dirigit a Guillem d'Angle
sola, senyor de Bellpuig, es recorda que s'havia concedit al seu pare Ra
mon d'Anglesola poder tenir 30 cases de jueus en la vila de Bellpuig, encara 
que hi hagués una prescripció del rei, que prohibia l'establiment de jueus 
en els llocs de nobles i cavallers. La concessió fou del 1330 1. 

Nogensmenys tant a Cardona com a Solsona hi hagué jueus en anys 
anteriors, potser des de la cancel.lació d'aquella prescripció. El 1282 el ves
comte i el paborde de Solsona es discutien la pertinència dels jueus que hi 
vivien: el vescomte els considerava de la seva jurisdicció, cosa que també 
volia el paborde 2• 

Un dels cronistes de Cardona del segle passat, en Ramon Puig i de Mo
lins, escriu en un manuscrit inèdit que els manuals que es trobaven amb 
el títol de LIBER JUDEORUM començaven vers el 1290. Que es sàpiga 
se'n conserven quatre, del 1312-1313; del 1313 en la Biblioteca de la univer
sitat de Barcelona; del 1314 en la B. Central, i del 1329 a 1334 en l'A.M.C 3. 
Ara bé en els altres manuals dispersos entre l'A.C.A, la B.C, l'Arxiu Dioce
sà i el municipal de Cardona s'hi troben molts documents de contractes 
entre jueus i cristians i entre els mateixos jueus. 

1. A C A. Reg. 866, f. 126 (11 VIII 1339).
2. Ramon Riu Cabanas. L'ALJAMA HEBREA DE SOLSONA. Bol de la R. Acad. de His
toria, vol. 21.
3. Vd. Joan Serra i Vilaró, HISIDRIA DE CARDONA, t. II, p. 218.
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Per la manca de documentació notarial no sabem si hi havia molts jueus 
a Solsona abans de 1348; en uns fragments de manual d'aquest any hi ha 
uns quants documents que s'hi refereixen, entre els quals n'esmenten so
bre unJuceff Zellén, que fou �creedor de pagesos de diversos pobles de la 
Vall de Lord i altres llocs. 

Aquest, un seu germà i d'altres jueus moriren a mans d'uns homes de 
la Vall de Lord el 1348 4. Els Zellén vivien en el carrer de Fontestar i no 
sembla que en aquests anys els jueus tinguessin un barri o call on estigues
sin separats dels cristians, ni es parla d'escola o aljama fins als anys setanta. 
Amb això no vull dir que no tinguessin una escola o sinagoga o lloc de reu
nió i de pregària. 

Encara que molts contractes amb els jueus es troben registrats en els 
manuals dels notaris de la jurisdicció vescomtal de Solsona, la comunitat 
jueva tenia el seus llibres propis, com es palesa en les cites o referències que 
es fan als llibres hebraics i la transcripció de paraules hebraiques i als docu
ments matrimonials «cazzubbas» dels quals se'n fa menció, com es pot lle
gir en els documents transcrits al final. En aquests anys setanta apareix 
Abraham d'Albanaç, jueu de Solsona, que seria un notari i a !'ensems pres
tamista o banquer. En un documento de 1391 es menciona el «libro Curie 
Celsone intitulato Abrahe Dalbanaz». 

L'ESGLÉSIA I ELS JUEUS 

Des dels concilis visigòtics, l 'església espanyola demostra la preocupa
ció per la defensa de la fe dels cristians enfront dels jueus que ja s'anaven 
escampant arreu del país. Per això no sols prohibia els casaments mixtos, 
sinó el fet que tinguessin criades cristianes. També havien de portar la roda 
com a distintiu en el vestit i altres discriminacions, que també havien d'aguan
tar els cristians en els països dels musulmans. L'església de Catalunya tin
gué amb els jueus èpoques de més i menys tolerància. Per una banda 
mantenia les prescripcions tradicionals dels concilis i, sobretot durant el se
gle XIII i primera meitat del XIV procurava i a vegades obligava els jueus 
a escoltar la predicació cristiana en les sinagogues; per altra, seguint la lí
nia dels reis d'Aragó i dels nobles, defensava la seva permanència en els 
nostres pobles, els respectava els locals de reunió, de pregària o de comerç 
i acudia als seus prestamistes. 

En la documentació que hem pogut trobar els qui hem estudiat sobre 
els jueus de Solsona no veiem una posició molt refractària de l'església de 
Cardona i el Solsonès contra els jueus. Molts vassalls del monestir de Sol
sona, que eren pagesos de Besora, Olius, Navès, Brics, etc.; molts rectors 
de l'entorn, el monestir de Sant V icenç del castell de Cardona i el mateix 
paborde dels monestir de Solsona, estaven lligats amb els prestamistes o ca
pitalistes jueus. Si es compta la matança de jueus a Solsona el 1348, algun 

4. A D S 34, f. 10 i ss.- 14, f. 8.- Vd. Ramon Planes i Albets, NOTES SOBRE LA FESTA
DE 1348 A SOLSONA ... Rev. CARDENER, 2, pp. 109-117.
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document ho atribueix als homes de la Vall de Lord, que serien els qui es 
trobaven engrillonats amb les seves usures, el «coturn domini Regis», ja co
negut pels estudiosos. Alguna vegada el prestigiós jueu de Solsona, Juceff 
de Beses fou administrador eventual de negocis del monestir, almenys indi
rectament 5. 

No crec que mai hi hagi hagut molts jueus dins la jurisdicció eclesiàsti
ca de la vila de Solsona, almenys des de la segona meitat del segle XIVè 
que és l'època que més es coneix. Aquest fet no sols s'explica per les pre
vencions de caire religiós, sinó també per la situació econòmica del com
plex eclesiàstic de Solsona. Després de les construccions que portà a terme 
el monestir en l'època dels pabordes Vilaró i Riart, encara les institucions 
eclesiàstiques dependents o paral.leles, com eren les confraries i la comuni
tat de canonges, no s'havien desenvolupat econòmicament, és a dir, no ha
vien capitalitzat. Tan aviat com es trobaren en la situació econòmica propícia, 
la gent més lligada amb l'església ja tenia on acudir a demanar diners. El 
1344 la confraria de Clergues de la Ssma. Trinitat, o els seus priors Pere 
de Fontestar, prevere de Solsona, i Guillem Miquel rector de Terrassola, 
ja inverteix en compra de censals 6• A l'ombra del monestir i entre els pa
rents dels canonges sorgeixen, sobre tot des dels anys setanta, uns notaris 
influents i mercaders com els Junyent, Viladecans, Fontestar, Prestador; els 
Llobera i altres cap als anys noranta, que eren capaços de fer grans inver
sions de capital; el fons mateix de la Quotidianes Distribucions de la comu
nitat dels canonges des del 1387 comença a ésser el banc on acudien els que 
volien o tenien necessitat de vendre censals. EI mercader Guillem de Fon
testar en comprava per la vàlua de 60.000 sous el 1388, i des d'aquests anys 
els administradors de les Quotidianes en compren a la Seu d'Urgell pel mon
tant de 4000 ss. i el 1403 pèl preu de 21.000 ss 7. Per tant no es necessita
ven tant els jueus, que actuaven més entre els petits pagesos de la comarca 
i en les col.lectories de la casa comtal dels Cardona. 

LES FAMÍLIES JUEVES DE SOLSONA (1373 - 1391) 

A més de les que trobem en la documentació d'aquests anys, pot ser 
que continuessin a Solsona altres famílies més modestes, que no tingueren 
ocasió de fer cap contracte. Així, no hi consten Anoch Gran, Abram Ca
brit i Daví Portell que vivien a Solsona el desembre de 1348, després de 
l'atropellament. N'hi ha d'altres, dels quals no em consta el domicili, però 
que estan entre els solsonins de 1391, traslladats a Cardona. Posaré la data 
en què és citat el personatge per primera vegada. 

Abraham d'A1banoz (1373) i muller Ster, notari del «llibre d'Albanaz» de 1391. 
Abram Alrrwdí, o Almolí i muller Graciana (1374) 

5. A D S 29, 3 1 ff. 62, 64 ... D'aquests manuals de Guillem Marti ha sortit molta informació.
6. A D S, perg. 2014 (fons Capitular).
7. A D S 60, doc. de 20 de març 1388.
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Astruc Bendit i muller Astrugueta (1378). El 1389 estava obligat a guar
dar ostatge dins de Solsona, condemnat pel batlle a una pena pecuniària 
per haver dit «paraules inhonestes» al saig. El 28 de març fou alliberat en 
virtut d'una lletra de la Sra. Comtessa 8 

• Després es troba com a creditor 
dels cardonins Bernat de Vilanova i Francesc de Segalés. 

Juce.ff de Beses; en el manual de 1391 sempre escriu Bases. La primera no
tícia que hem trobat d'aquest personatge és de 1373. Més tard consta que 
la seva muller era Tolrana. Era l'home de negocis de confiança dels comtes 
de Cardona, arrelat a Solsona, però que també intervenia en la mateixa 
vila de Cardona i era acreedor de persones de la jurisdicció del comte i del 
monestir de Solsona. 

Fou col.lector del mesuratge, del pes i de la lleuda de Solsona (1378) de 
tot el qual el monestir en rebia el terç, més o menys. El 1380 era l'arrenda
tari o col.lector de les rendes que en Ramon del Brull rebia de Clariana. 
Poc després consta com a col.lector dels esdeveniments i de les punicions 
(1382); en altre lloc posa que ho era dels esdeveniments i dels terços (1391). 
Els esdeveniments es cobraven als mercaders, i els terços solen mencionar
-se com a pena d'una irregularitat o delicte financer. Com era costum i per
mès entre els jueus, prestava cobrant 4 diners per lliure i per mes. 

El setembre de 1391 el veiem situat a Cardona amb la seva muller i, 
encapçalant una carta de pagament de 250 florins al mercader de Barcelo
na Joan Llobet. Probablement aquest mercader procedia de Cardona, on 
hi havia una important família Llobet. En Berenguer Llobet tenia càrrec 
en el consell de la vila el 1380. 

Malgrat la necessitat de diners que un mesos endarrera tenia en J uceff 
de Beses i els seus companys, el mes d'octubre ja feia un préstec de 1265 
ss. als consellers de la vila de Cardona. 

Un fill seu Salamó de Beses posseïa un obrador a Cardona que en el 
mateix mes encomanava a Izaèh Ça Sala i Benvenist de la Cavalleria. Te
nia per muller Astrugueta (1391). 

El 1392 era de nou a Solsona, com a procurador del comte de Cardona 
per uns deutes de diversos homes de Clariana i altres llocs. 

Aquesta família jueva continuà la seva permanència a Solsona, on tro
bem el 1410 Mosse de Beses. El 1490 Bonjucef de Beses intervé en disputes 
dins la sinagoga de Solsona. Hi havia també Vidal de Beses, calceter, i ac
tualment encara existeix la casa Deveses 9 

lzach de Belltay apareix (1381) com a prestamista de Simó de Sant Miquel 
d'Olius. 

Izach Bonajfós i sa muller Bonafilla (1373). Anteriorment (1362) es troba 
aquest mateix o el seu homònim a Bellpuig; també n'hi havia a Cervera 
i que potser procedien de Falset 10 

8. B.C. Batllia de Cardona, B-XLIII, f. 66.
9. A D S 29 f. 205 v. 260, 314.- Fons de Cardona, 4; és un altre manual de 1391, d'on proce
deixen algunes notes no registrades. B C fons cit. B-XL, f. 93 v. B-XLI, doc. de 13 maig
1382.- A C A, Not. de Card. 136, f. 38.
10. A H C. Man. de P. Cortes, (1362), f. 134. ld. Not. Sastre (1355), f. 41.
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Al redós de 1373 tenia relacions comercials amb gent d'Oliana, T iura
na; junt amb Jucef de Beses el 1378 disposava de les rendes o drets que Ra
mon de Vilalta donzell de Cardona els cedí sobre la Universitat de Navès. 
Vilalta era nunci de les salines de Cardona, fill del cavaller Pere de Vilalta, 
que n'era el batlle. El setembre de 1391 era a Cardona, però retornà a Sol
sona el 1392 11• 

Berwenist de l.a Cavaüerúz i muller Reginela. Aquest llinatge de la Cavalle
ria existia a Solsona el 1348 on es parla d'un homònim d'aquest que podia 
ser el seu pare; Salamó Bonaffós de la Cavalleria i Sutllà de la Cavalleria 
vivien a Cervera el 1357. Apareix a Solsona com a creditor del prevere de 
Cardona Pere Ça Tor (1389) i tenia obrador a Cardona el 1391; altre fou 
Astruch de la cavalleria (1391). Els Cavalleria de Cervera de meitat de la 
centúria sembla que procedien de Barcelona, com es veu en el manuals no
tarials de Cervera 12.

Aquests jueus tenien un obrador a Cardona, fent companyia amb Sala
mó de Bases i Izacg Ça Sala. Aquest es compromet a no jugar en tot el 
comtat «ad aliquod ludum taxillorum», sens llicència de Salamó de Bases, 
durant dos anys, sota pena de deu florins, aplicadora al Comte i a Bord 
de Sanahuja, que era el batlle de Cardona. 

Bonsenyer dez Cortal! i sa muller Bonasia (1391). 
Escapat de Fez i muller Prohençala (1391). El 1333 hi havia a Cardona 

Çarch Scapat de Fez, jueu de Barcelona i Salamó de Fez, de Solsona. 
lzach Gracià i muller Nina (1391); era sogra d'Abram Almolí. 
Mosse Gracià i muller Regina. El 1391 ja havia mort. Era fill d'Astruch 

Gracià, jueu també de Solsona, segons document de 1348: «Baro VidalJu
deus de Cardona confiteor vobis Mosse Gratia judeo filio et herede univer
sali de Astruch Gratia, judei velle Celsone quondam, quod tradidisti et 
deliberasti mi et ego a vobis habui et recepi ducentos sexaginta solidos bar
chinoneses temi qui habiti fuerunt de quadam cinta fili argenti et fili de 
priçone cum esmaltes de argents, quam ego vendideram dicto patri vestro 
quondam. Testes, Romeu Za Fabrega, Jaume Llobet etJucef de Ripoll ju
deus de Cardona» 13

• 

La seva muller Regina era filla d'Astruch Biona, jueu de Cervera i d'As
trugona (1349). 

Naster Gracià i Tolrano; era gendre de Bonafilla i Astruch Ravaylla de Car
dona (1402). 

Jassua Horabona, fill de Jucef Horabona (1391). 
Proençal]ucef/(1373) fa procuradors seus a Dominic Zolzina i Arnau d'Oso

na per a tractar amb gent de Vallferosa i de la Vall de Lord. 
Samuel Leví (1391) des d'aquest any visqué a Cardona, on hi era encara 

el 1402. 
Izach Ça Sal.a i muller Blancha (1391). 

11. B C ld. B-XL, doc. de 27 maig 1378.- A D S 31, f. 90.29, f, 225 i 263 v. 
12. A H C Not. P. Rama (1357), f. 186.- A D S f. de Cardona, 4, f. 137.
13. B C ld. B-XXVIII, doc. de 7 de maig 1348.
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Izach Sa/,dí o Saladí (1373) fa procurador per a rebre els deutes de Súria 
(Soria) a Arnau d'Osona. 

Peifeyt Sul. lam, que abans de 1374 havien venut un lloc en l'escola de Sol
sona a Abram d'Albanaz. 

Izach jucejj Sa/,dí i muller Regina (1391). 
Peifeyt de Vilafort (1348). A ell i d'altres el vescomte de Cardona el desem

bre d'aquest any garantí i manà que se'ls paguessin els deutes 14. Ell o un 
fill seu comprà un lloc a l'escola de Solsona (1374), quan constava com ha
bitant a Cardona. 

Vidal Mosse ( abans de 13 7 4) i J ucef de Beses eren receptors de la imposi
ció del «pistricum» (dret de moltura) de Solsona (vd. doc.). 

Pot ser que Perfeyt de Vilafort, que consta com a «fisicus» el 1380, fos 
el mateix Vidal Perfeyt de Vilafort, o Vidal de Vilafort, casat amb Bonado
na i «fisicus» jueu de Solsona, que el 1381 féu contracte de metge amb els 
cònsols de Cardona (vd. documents). Aquest era fill de Perfeyt de Vilafort 
i el 1392 vivia de nou a Solsona. 

QUÈ PASSÀ AMB ELS JUEUS DE SOLSONA EL 1391? 

Malgrat la protecció que els jueus trobaven en el comte de Cardona i 
en el paborde o abat, algun aldarull més o menys sagnant esdevingué en 
la primavera del 1391 entre la gent del país i els jueus. Amb motiu de la 
defensa del privilegi que el vescomte Hug havia otorgat als solsonins de no 
ésser empresonats i judicats fora de Solsona, es fa saber que en la presó 
hi havia Bernat Ram i Joan dez Quer detinguts «ratio ne aliquorum crimi
num et excessum per ipsos, ut dicitur, enormiter perpetratorum» 15• Enca
ra que el document no ho especifica, no hi ha dubte que es tractava d'un 
crim contra els jueus, comès per homes de fora de Solsona, però de la juris
dicció del comte. 

A més, dos documents es troben registrats en el manual de 1391, l'un 
del 7 de setembre i l'altre del 19 d'octubre. En el primer, encapçalat per 
Juceff de Bases i sa muller Tolrana i seguit de catorze caps de casa jueus 
que procedien de Solsona i altres que consten en altres documents com ha
bitants de Castellfollit o de Barcelona; reconeixen el préstec que han acon
seguit del mercader de Barcelona Joan Llobet. 

En l'altre document els contractants són quinze, tots procedents de Sol
sona i aleshores habitants de Cardona; els mateixos del contracte del se
tembre sense els que no eren de Solsona. Els préstecs que han demanat no 
són excessius, però tampoc no són de poca consideració. Val a observar que 
els jueus deutors estaven disposats a retornar-los dins tres mesos. Fou una 
manlleuta d'emergència, com per a sortir d'un mal pas. Els dos prestadors, 
eren de Cardona, encara que en Joan Llobet visqués a Barcelona. [vd. doc.] 

Poc temps més endavant alguns d'aquests jueus feien préstecs a perso
nes de Cardona i d'altres llocs. Entre els jueus que es consideraven de Sol-

14. A D S 14, f. 7-8.
15. A D S perg. 2121.
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sona abans del 1391, només trobem a faltar Benzalis Jucef (1373), Perfeyt 
Sullam (1374) i Izach de Belltay (1381). No vull dir precisament que ha

guessin mort assassinats, perquè hi havia altres possibilitats de situació. 
En tot cas hem de creure que aquestes famílies es consideraven més se

gures a Cardona que a Solsona, i molts es quedaren a la vila comtal. No
més retornaren a Solsona, segons les dades que he pogut esbrinar, en Vidal 
de Vilafort, Josep de Beses, Abraham Almodí, Izach Bonafós; també se n'hi 
establiren alguns jueus de Castellfollit i altres llocs. 

ELS JUEUS DE CARDONA 

En el LIBERJUDEORUM de 1329 hi figuren una quarantena de per
sonatges, però no arriben a vint els que es diuen de Cardona. No he trobat 
document que anomeni l'aljama de Cardona, però se sap on era el barri 
dels jueus, junt a la muralla sud-est de la vila, prop del portal de la Pietat 
o de Barcelona, on hi tenien el lloc de pregària o sinagoga, segons ens con
ten els historiadors cardonins. En David Romano escriu que els jueus de
Cardona formaven part de la col.lecta de Barcelona 16• 

En l'espai dels quinze anys abans del 1391 no he pogut comprovar l'exis
tència de més de quinze o setze famílies jueves habitants de Cardona; ara 
bé alguns altres de Calaf, Castellfollit, Agramunt, Manresa o Barcelona in
tervenien en l'economia de Cardona, a més dels veïns de Solsona. Jo penso 
que els jueus de Cardona eren pobres i operaris, fora d'uns quants, com 
en Daví Biona. Tampoc apareix cap jueu que tingui un càrrec o autoritat; 
fins el LIBER JUDEORUM DOMINI INIMICORUM, si ens hem de 
guiar pel títol, dóna a entendre que no era de notari jueu. Malgrat això, 
en un contracte actuen uns personatges com a responsables dels grups de 
jueus de Cardona, quan arrenden a Ramon de Puiggròs per tres anys un 
tros de terra vora la capella de Santa Maria per 8 ss. cada any, i aquest 
es compromet a cedir-los tres «fexals» propers per a la sepultura dels jueus. 
Eren Astruch lzach, Juceff Russell, Abram Leví, Daví Biona i lzach 
Astruch 17. 

Quant a les relacions dels jueus amb la gent de la vila, hem de comptar 
amb les reserves espontànies o imposades amb que solien ser tractats. So
vintejaven talment els contractes amb els jueus de pagesos, mercaders i ope
raris. Hi tractaven el senyor de Clariana i altres feudataris de l'encontrada, 
els mercaders grossos i prestamistes cristians; els cònsols, en nom de la vila, 
contractaren els serveis mèdics de Perfeyt de Vilafort (vd. doc.). 

Segons els fogatges de la segona meitat del segle Cardona tenia, entre 
laics i eclesiàstics, 249 focs en la vila i el terme, que era força poblat. 

Els mercaders de Cardona, potser no eren de la categoria econòmica 
dels de Solsona, però n'hi havia d'importants. El monestir de Sant Vicenç 

16. A M C.- R. Puig, Ms. EFEMERIDES DE CARDONA,- Rev. SEFARD, XXXIII, (a.
1972).
17. B C, B-40, f. 150.
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del castell disposava de reserves per a comprar censals i fer préstecs, i en 
aquesta segona meitat de la catorzena centúria no es quedaven enrera al
guns rectors, entre els quals resalta en Berenguer Cespluga 18. El 1356 fou 
capaç de comprar per 2500 ss. els drets que el jueu de Cervera Astruch Malet 
tenia sobre vint-i-dos particulars de Concabella, parròquia molt relaciona
da amb Cardona 19. 

Una mostra de la protecció dels vescomtes als jueus és el guiatge que 
féu el 1353 Huguet de Cardona a uns jueus de Cervera (vd. doc.) 

En aquesta època els senyors de Cardona vivien en el seu castell, i molts 
cardonins i altres personatges del vescomtat formaven part dels seus oficials 
i de la seva administració; no hi mancava la intervenció de jueus notables 
com en Jucef de Beses de Solsona. L'emigració massiva que feren els jueus 
cap a Cardona el 1391 demostra que aquí s'hi trobaven més segurs mentre 
durava el temporal dels avalots contra ells arreu del país. 

Heus ací les famílies jueves de les quals se'n té notícia que vivien a Car-
dona abans d'aquesta data: 

lzach Astruch R.ossell, procedent de Barcelona (1348). 
Jacob Astruch (1391) 
Samuel Astruch Leví (1391). 
Bonadona (1378) que demanà llicència per vendre objectes penyorats. 
Salamó Cescaleta (1348), que vengué a Izach Astruch Rossell «quatre pe-

ces de libres de pergamí pel preu de 200 sous, que en hebreu són anome
nats «babemi Mosse» 20.

Baró Zabara o Çabarra antic habitant de Cardona (1348). 
Rossell Badoz, abans de Calaf (1391). 
Daví Biona. Apareix com de Cardona des de 1380. En els dominis del 

vescomtat, Tarroja, el 1287, Guillem de Cardona hi tenia empresonat Izach 
Biona, però fou alliberat per intervenció del rei 21

. Astrugona, muller d'As
truch Biona de Cervera, tenia una filla a Cardona, casada amb Mosse Gra
cià. Això i altres relacions dels jueus de Cardona amb els de Cervera fa 
pensar que podia ser aquesta ciutat el lloc de procedència dels Biona de 
Cardona. 

El trobem el 1389 com a creditor del poble de Coaner. Acudien a ell 
rectors i eclesiàstics de la comarca; ja abans de 1391 es destaca a Cardona 
la seva activitat financera, sobretot l'any 1389, i disposava també de reser
ves de cereals; els mercaders de Cardona i de Súria hi acudien sovint. 

No obstant això, l'octubre de 1391 fou un dels qui signà l'emprèstit que 
la comunitat jueva demanà al mercader Pere Za Fàbrega. Abans del març 
de 1392 continuava la seva activitat prestamista i arribà a tenir en el curs 

18. Montserrat Casas, LA CASA I ELS BENS DE BERENGUER CESPLUGA, REC
TOR DE CARDONA. Rev. CARDENER, 3, pp. 85-100.
19. AH C Not Jaume Ferrer (15), f. 5.
20. B C, B-XXVIII, doc. de X. kal. nov.
21. Jean Regné, CATALOGUE DES ACTES DE JAIME I, PEDRO III ET ALFONSO
III ROIS D'ARAGON CONCERNANT LES JUIFS, t. li, doc. 1850.
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d'aquest any uns trenta deutors, entre ells, diversos rectors, fins a 1410, que 
li he seguit el fil. Havia obtingut el permís de retenir en ostatge a la Coro
mina els contractants amb ell 22

• 

Abram Adret (1390), prestamista. 
Centó GuateT91Ó (1373) casat amb Gentil, i aquesta havia estat casada amb 

Salamó Izach d'Alamanya (vd. doc.). 
Asser Gracià i muller Tolrana (1391). 
Izach Gracià (abans de 1391), sogre d'Abram Almodí. 
Astruch lza,ch (1380), citat abans. 
Abram Leví (1385), citat abans. 
Astruch Jojfi o Ravayüa (1391); la seva família roman a Cardona dins el 

s. XVè. amb el nom de Ravaylla.
Astruch Ma/,et era de Cardona el 1348; ell o bé un homònim seu constava

com de Cervera el 1356 i tenia relació amb Jaume Ça Selva mercader de 
Cardona. 

Jucej de Ripoll; sa muller Regina i filla Dolça (1348); era fill de David Ri-
poll jueu de Manresa. El 1391 hi havia a Cardona en Jucef de Ripoll. 

Bory
º

uha Russell (1378). El 1329 hi havia a Cardona Izach Russell. 
Jucef Russell o Jucef Abram Russell (1378). 
En el document del setembre de 1391 hi signa com a testimoni en Cres

ques Ma/,et, físic, sens posar d'on és. 

ALT RES JUEUS FORANS QUE INTERVINGUEREN A CARDONA 

Dins el vescomtat o comtat era normal el desplaçament i fins l'establi
ment de domicili provisional a llocs que no eren els propis de moltes perso
nes tant cristianes com jueves. Funcionaris de Cardona eren destinats com 
a col.lectors o procuradors a d'altres pobles del comtat, com personatges 
que tenien el seu origen en poblets els veiem ocupant càrrecs administra
tius o de govern en la seu dels comtes, com els Altarriba, Copons, Aguilar, 
Gibert i altres. 

El mateix esdevenia amb els jueus que vivien a diversos pobles del com
tat, com era Calaf, Castellfollit, __ Tarroja i altres. Durant els darrers anys 
fins el 1391 he localitzat els seguents: 

BonJuha Adret, de Castellfollit (1391). 
Jacob Astruch de Castellfollit, creditor del cavaller Bernat d'Argensola, jun

tament amb Perjeyt Astruch, que seria un familiar seu (1390) 23 

Astruch Bendit, de Castellfollit (1391). 
Vidal Çabara, o Zabara, o Çabarra, fill del mestre Jucef Zabara de Bala

guer (1348), procurador de BonafiUa muller o vidua de Jucef Bonastruch 
Zabara. 

Jacob de Brou de Castellfollit (1348). 
Vidal Çarch o Zarch de Castellfollit (1391). 

22. B C Id. B-XLIII.- A C A, not. de Cardona, 138 i 139.
23. A D S, 4, fT. 15 i 40.
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Jaffi' Cap de Bellpuig, que es trobava en ostatge a Cardona, sota la cus-
tòdia del batlle (1391). 

Astruch Cresques fill de Cresques Perfeyt, procedent de Barcelona (1391). 
Salamó de Fox d'Agramunt (1380) i company de negocis de Samuel Baruch. 
Naçan Ma/,et de Castellfollit (1385), pare de 
Vidal Makt de Castellfollit 
Astruch Rabalya o Rabaylla de Calaf (1385) i el seu fill 
Ferrer Rabaylla de Calaf, col.lector de les taxes de la vila de Cardona jun

tament amb Vidal Malet i Ferrer Conyll (1380-1391). 
En altre lloc posa F. Rabaylla de Castellfollit. 

DOCUMENTS 

22 juny 1353 
U mant Jacob fa procurador al seu germà AstruchJacob per a diferents 

negocis en el vescomtat de Cardona, comptant amb el guiatge que els ha 
fet Huguet, vescomte de Cardona. 

Noverint universi quod ego U mant (o Vinant) Jacob judeus frater As
truch Jacob judei habitantis Cervarie, sciens et attendens Nobilem virum 
dominum Hugonem Dei gratia vicecomitem de Cardona me guidasse seu 
guidaticum infrascriptum michi fecisse una cum dicto AstruchJacob fratre 
meo et Abram Avizmol cum litera sua patenti et sigilo suo meliori cere ru
bee in dorso sigilata, cuius tenor sequitur in hunc modum: «Nos Huguet 
per la gràcia de Déu vescomte de Cardona, ab aquesta present letra, ab 
lo nostre segel major segelada, a bona fe e a bon enteniment, tot frau et 
engan remogent, guia e assegura a vosaltres Struch Jacob e U mant Jacob 
fratres et Abram Aczizell juheu ara sfadant en la vila de Cervera, axí que 
vosaltres amb tot ço del vostre puxats vere anar e star e per tots e sengles 
lochs nostres e a nostra jurisdicció sotmeses, salvament e segúria sens dubte 
de nos e de nostros oficials, e que enguns eccessos ni criminals ho civyils 
per vosaltres ho per lo un de vosaltres dins nostra jurisdicció comesos no 
puxats ésser presos ni acurats ni aclamats. Manam per la present al procu
rador nostre general e a tots e sengles altres oficials nostres que lo present 
guiatge tinguen a observar, lo qual volem qued.ins ací a un mes primer vi
nent e en res contra no hi vinguen, si de nostre grat e amor se confien. Dat 
a Cardona a XX de juny de 1353». Signum U mant Jocob judei predicti. 

Testes R. Gilabert not. et J acme de Seguers, Astruch Cophen et Abra-
hamri Rosset judei de Cervaria. 

(A H C Not. Ramon Rama, «Liber procurationum, f. 86.) 

Solsona, 15 desembre 1373 
Gentó Guatenyó jueu de Cardona, ara habitant a Solsona, amb el consen
timent dels seus amics, casat amb Gentil jueva abans muller de Salamó Izach, 
abans jueu d'Alemanya, reconeix que n'ha rebut el dot. 
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Gentonus Guatenyo judeus ville Cardona nunc habitans ville Celsone, 
de voluntate et assensu amicorum meorum ducens vos Gentilem judeam 
uxorem quondam Salamonis Izach Alamanie Judei quondam, tempore nup
tiarum nostrarum, confiteor et recognosco vobis dicte uxori mee me ha
buisse et recepisse a vobis pro dote vestra dicta uxori mee mille et decem 
solidos barchinonenses temi. Quos quidem mille et decem solidos Barch. 
temi dicti vestri exovarii in alio instrumento nuptiali roborato vocata in ebray
co «cazubba» quod sic incipit in prima linea «Bahamissi Bassabag» et finit 
eadem linea «Gehanu». Ultra Vª linea dicti instrumenti ebrayci incipit «Si
cut Colma» et finit tandem linea «Lemiu guianbe». Confessus fui a vobis 
sumere et recipere pro dote vestra predicta mille et decem solidos ... 

De quibus quidem mille et decem solidos sum bene vestri paccatus pe
nitus inconcusum (o, et concusus). Ideo renuntio ... 

(A D D 29, f. 219v-220r.) 

Abans de 1374 
El secretaris de l'aljama de Solsona i altres jueus de la vila venen a Abram 

d'Albanaç, jueu de Solsona dos llocs en l'escola de Solsona. 

Perfeyt Sulla et Izach Saladí, judei habitantes ville Celsone, nominibus 
nostris propriis et ut secretarii alyame dicte ville, Juceff de Beses, Provin
cialisJuceff, Izach Bonaffos, Perfeyt de Vilafort, Juceff de Albanaz, Scapat 
de Fez, judei habitantes dicte ville, per nos et omnes nostros, presentes et 
futuros in dicta alyama et singulares de eadem; cum hoc etc. vindimus et 
concedimus et vendendo corporaliter tradimus vobis Abram de Albanaz, 
judeo habitanti dicte ville et vestris perpetuo, totam illam integram cadi
ram de duos lochs, et est in scola jueorum dicte ville, sita al cap de la theuà, 
a parte inferiori confrontata en dret lo loch mei dicti Izach Saladi et en dret 
lo loch mei dicti Perfeyt Sullam, cum suis juribus et pertinentiis, induci
mus etc. pro precio centum solidorum barchinonensium. 

Quorum etc. Renuntio etc. dando etc. Et sic promitimus facere, habera 
etc. ob re etc. bona nostra propria, et etiam nos dicti secretarii bona dicte 
alyame. Testes, Guillelmus de Perceriza et Raymundus de Ventayola, scrip
toris Celsone. 

(ADS, 30 f. 6v. Man. de Guillem Martí que no porta data, mutilat). 

(Solsona) 30 agost 1374 

Abram d'Albanaz, jueu de Solsona ven a Perfeyt de Vilafort, ara habi
tant a Cardona, el lloc de l'escola de Solsona, que havia comprat a Perfeyt 
Sul.la i Isach Saldí, jueus de Solsona. 

[ A bram] de Albanaz, judeus habitans ville Celsone, vendo et concedo 
vobis Perfeyt de Vilafort, judeo nunc habitanti ville Cardone et vestris seu 
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quibus volueritis perpetuo quemdam locum in scolajudeorum Celsone, de 
illis duobus locis quos ego emi a Perfeyt Sulla et lzach Saldi, judeorum dic
te ville Celsone ut secretariis alyamie judeorum dicte vile. Et dictus locus 
quod vobis vendo intelligitur quod vos et vestri perpetuo stantes et sedentes 
in dicto loco est in capite versus la teua sedendo remaneat a parte retro. 
Et de predicta venditione induco etc. pro precio decem et octo solides. Quo-. 
rum etc. Renuntio etc. Dando etc. Afrontat autem dictum locum a parte 
dextera sum loco meo ibídem residuo; promitentes facere, habere, etc. sub 
obligatione etc. Testes Franciscus Sola et Raymundus de Ventayola Celsone. 

(A D S 29, f. 304 v.) 

(Solsona) 17 octubre 1374 

Ramon del Mas, de Cardona, fa àpoca a Josep de Beses, jueu de Solsona, 
de cinquanta florins de la quèstia del l'aljama de Solsona, deguda al sub-
col. lector del vescomte. 

Aquesta quantitat equivalia a uns 550 sous. A més dels altres impostos 
que pagava la vila de Solsona, que muntaven a més de 5000 ss., el de la 
quèstia de Solsona seria d'uns 2500 ss., com solien pagar les poblacions de 
la seva categoria demogràfica. Així es pot veure la proporció entre els jueus 
i l'altre gent de Solsona. Sembla que també els jueus contribuïen en les al
tres imposicions. 

Raymundus dez Mas, habitans ville Cardone, confiteor et recognosco 
vobis J uceff de Beses, judeo habitanti ville Celsone, quod de mandat o vobis 
facto per venerabilem Bartholomeum de Mencia, bajulum ville Celsone pro 
nobili domino vicecomite Cardone, quod mandatum vobis fecit ídem baju
lus vigore cuiusdam !itere sibi misse per venerabilem Ffranciscum Riera 
subcollectorem dicti nobilis domini, solvistis mihi et tradidistis quinqua
ginta quinque florenos auri Aragone ad quod fuit factum composito (sic) 
cum dicto subcollectore de quistia anni presentis, quam aljamia judayca si
ve judei Celsone dare tenebantur et debebant dicto domino. Quare renuntio ... 

Testes, dictus venerabilis Bartholomeus de Mensia bajulus predictus et 
G. de Perceriza scriptor Celsone.

(A D S 29, f. 312 v.) 

(Solsona) 17 novembre 1374 

Bartomeu de Mença, batlle de Solsona fa àpoca a Cardona de Cantons 
d'Olius i a Josep de Beses de set lliures per la manlleuta d'un mul. 

Bartholomeus de Mencia bajulus ville Celsone dobilis comini viceco
mitis Cardona, confiteor vobis Cardone de Cantons termini de Olius etJuceff 
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de Beses, judeo habitanti ville Solsone, quod in districtu curie solvistis mihi 
et tradidistis septem libras barch. ex illis quindecim libris dicte monete, pro 
quibus a me manlevastis quemdam mulum Petri de Caselles dicti termini, 
quem ego feci pegnorari ratione cuiusdam tertii mihi pertinentis pro quo
dam retroclamo quod vecitJacob Astruchjudeus ab universitate ville Cel
sone, jurisdictionis ecclesie eiusdem. Renuntio ... 

Testes, ( ... ) Sartor et G. de Mirave Celsone. 

(A D S 29, f. 314) 

(Cardona) 12 novembre 1381 

El metge Perfeyt de Vilafort, metge jueu de Solsona, es contracta per 
dos anys consecutius amb els cònsols de Cardona per a fer-hi el seu ofici. 
Entre d'altres condicions demana quinze dies de vacances per Pasqua i quinze 
més per la festa de les Cabanelles, i que no farà societat amb l'apotecari. 

Perfeyt de Vilafort, judeus phisicus in villa Celsone, ex certa scientia ... 
de proximo elapso festo Omnium Sanctorum ad duos annos continue secu
turos ... afirmo me vobis venerabilibus Petro Giberti et Berengario Luppeti, 
consulibus hoc anno in dicta villa Cardone, pro mi ten tes et jurantes per Deu m 
et eius decem precepta Legis coram me posita et meis propriis manibus tacta, 
quod per totum dictum tempus in dicta villa Cardone morabor et residen
tiam personalem et continuam faciam in ipsa villa Cardone, utendo arte 
et oficio meo phicise, studens meam scientiam et industriam, et visitabo 
diligenter infirmos et pacientes quos infirmare contigerit infra dictam vil
lam et eius terminum, et recipiam ab eisdem salarium justum, idoneum 
et moderatum, et quod infra tempus non recedam a dicta villa, ponendo 
meum domicilium, pro majori vel minori salaria vel coequali pensione in
frascripta, transferam sine licentia et voluntate vestri vel successorum ves
trorum a dicto meo oficio, petita et obtenta, exceptis quindecim diebus quos 
quolibet anno in festo pasche et aliïs quindecim diebus quos anno quolibet 
retineo in festo de les cabaneles, et ipsos dies cuiuslibet festi et anni habeam 
vobis restituere in fine dicti temporis, promitentes etiam virtute dicti sacra
menti per me superius prestiti per totum dictum tempus non habeam, ne
que pactum aliquid seu societatem cum aliquo apotechario faciam, propter 
quod fraus aliquod, dampnum aliquid vel nocumentum evenire possit in
firmis aliquibus vel aliïs habitantibus in dicta villa et eius termino. Vos vero 
et illi consules et clavarius ac jurati dicte ville, qui pro tempore fuerint in 
dicta villa teneamini et teneantur dare et solvere mihi anno quolibet pro 
mercede seu pensione mea cuiuslibet anni utrorumque duorum annorum 
quingentos solidos barch. temi, de quibus hinc ad primum venturum fes
tum Omnium Sanctorum, vel facietis facere mihi securitatem quod com
pensatione impositionis carnium alicuius ciusque impositionis, prout vos 
et ego possimus convenire de dictis duobus annis, dictorumque quingentos 
solid os ... a qualibet mei et eiusdem per dictam petitionem faci en t de ipsis 
solvent et solvere teneatis de tribus in tribus mensibus. 

(B.C. Batllia de Cardona, B-XL,2, f. 12) 
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Cardona, 7 setembre 1391 

Un grup de jueus, la major part procedents de Solsona, desplaçats a 
Cardona formalitzen la demanda d'un préstec a Joan Llobet mercader ciu
tadà de Barcelona. 

Juceff de Bases et Tolrana eius uxor, Astruch Ravalya et Bonafilia eius 
uxor, Izach Gracia et Nina eius uxor, Abraham Almolí et Graciana eius 
uxor, Abraham dalbanaz et Ster eiius uxor, Izach Bonaffos et Bonafilia eius 
uxor, Astruch Bendit et eius uxor Astrugeta, Izach Saladí major dierum 
et eius uxor Bonafilia, Samuel Lavi, Vidal Perfeyt et eius uxor Bonadona, 
Izachjuceff Saladí et eius uxor Regina, David Biona et eius uxor Bonado
na, Astruch Cresques, Salamo de Bases et eius uxor Strugeta, Struch de 
la Cavaleria, Bonsenyor dez Cortal! et eius uxor Bonafilia, Benvenist de la 
Cavaleria et eiux uxor Reginela, Cresques Naschi et eius uxor Vidala, As
ser Gracia et eius uxor Tolrana, Juceff de Ripoll, Astruch Zaporta, Izach 
Abdon et eius uxor Strugeta, Rossell Badoz et eius uxor Bonafilia, Scapat 
des Fez et eius uxor Proensala, Izach Za Sala et eius uxor Blancha et Ffer
rarius Ravalya. 

Nos omnes predicti confitemus et recognoscimus nos debere vobis ve
nerabilijohanni Luppete, mercatori, civi barchinonensi, ducentos quinqua
ginta florennos auri aragonia, ratione mutui nobis gratiose facti. 
Recognoscimuns solvere in primo venturo festo Natalis Domini die adiato, 
indivisus, sine pignoribus, sub pena tertii illi curie ecclesiastice vel seculari, 
sub qua ... Et si contigerit m itere nuntium pro peten da dicta precia vel par
tem aliquam eiusdem, promitimus dare ipsi cautionem pro qualibet die ad 
decem solidos ... Et promitimus tenere hostagium intra V dies requisita ad 
locum Condamine Cardone. Et juramus tenere predictum hostagium per 
Deum et per X precepta Legis. 

Testes, Romeus Za torra, Raymundus de Mirave scriptor dè domo co
mitis cardonensis, et magister Cresques Malet, fisicus judeus. 

(A D S Fons de Cardona, 4, f. 120 ss.) 

Cardona, 19 octubre 1391 

Izach Bonaffós i Bonafilla sa muller i altres jueus abans habitants de 
Solsona i ara de Cardona ratifiquen el deute d'un préstec a Pere Ça Fàbre
ga, mercader de Cardona, de cent trenta-dos florins, a tornar per la festa 
de Carnestoltes. 

(A D S, Fons de Cardona, 4, f. 145) 

ABREVIATURES 

A C A- Arxiu Corona d'Aragó. 
A D S- Arxiu Diocesà de Solsona. 

.A H C- Arxiu Històric de Cervera. 
A M C- Arxiu Municipal de Cardona. 
B C- Biblioteca de Catalunya. 
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NOTICIA D'UN «KETUBA» DEL SEGLE XIV 

· DE L'ARXIU HISTORIC DE MANRESA

per Mn. Josep M. GASOL 

La presència -relativament nombrosa i notablement activa- de jueus 
a Manresa durant els segles XIII i XIV, l'han detectada i poc o molt estu
diada tots els historiadors locals de finals del segle passat ençà: especialment 
Josep Mª de Mas i Casas 1, Eduard Tamoro 2 i, sobretot, Joaquim Sarret
i Arbós 3; també, altres estudiosos i escriptors més moderns 4.

Principal testimoni documental de la important colònia hebraica man
resana en els segles de la baixa edat mitjana són els anomenats llibres dels

Jueus que, en nombre de divuit, forment part del fons notarial conservat 
a l'Arxiu històric de la Ciutat; amb escriptures datades entre 1294 i 1392 
i autoritzades pel notari Jaume d'Arters. Situats discriminadament a part 
de les sèries normals segons notaris, famílies o corporacions i retolats a ve
gades amb un títol injuriós: per exemple, ,IT'ertius liber judeorum Dei ini
micorum» (1310-1313), «Liber judeorum Domini inimicorum» (1319-1321) i 
«Decimus liber judeorum Domini inimicorum» (1327-1329). I, encara més 
i pitjor, il.lustrats sovint amb dibuixos caricaturescos -alguns, francament 
obscens- amb figures de bruixots, sàtirs i monstres infernals; els quals do
narien tema per a un estudi exprés, a cavall de la història civil, religiosa 
i de les arts plàstiques de l'època. Els estadants del Call manresà són altra
ment presents en multitud d'escriptures d'aquells temps i documents diver
sos referents directament o indirecta a la modesta Aljama local. 

No fa gaire i per un venturós atzar, les referències documentals dels jueus 
manresans s'enriquiren amb la descoberta d'un extens fragment de Ketubà, 
al mateix Arxiu històric. Qui va descobrir-lo fou un dels investigadors -no 

L JOSEP Mª de MAS i CASAS, Merrwria histórica de los hebreos y de los arabes en Manresa (Manre
sa, 1883). 
2. EDUARDO T AMARO, Los Judíos en Manresa, in: An iru¡uiry into the sources qf the History qf
the Jewis in Spain (London, 1894) pp. 154-159. ( Agraeixo la comunicació al Dr. David Roman o).
3. JOAQUIM SARRET i ARBÓS, Jueus a Manresa (Manresa, 1917).
4. per exemple: JOSEP Mª GASOL, La història de Manresa explicada als infants, 2ª ed. (Manre
sa, 1975) pp. 60-62; ALBERT BENE T i CLARÀ, Manresa medi.eval, in: Història de les comarques
de Catalunya-Bages. I (Manresa, 1986) pp. 334.
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professionals concurrents assidus de l'Arxiu: el metge i historiador Dr. Fran
cesc Rafat i Selga, el qual, bo i repassant els volums de protocols notarials 
del segle XIV, va trobar-se a les mans un tros de pergamí (de 35 x 44 cm.), 
escrit a la part interior amb caràcters hebreus i orlat parcialment amb un 
dibuix d'inspiració geomètrica a dues tintes. Hom l'havia reutilitzat per a 
cobertes d'un d'aquells protocols. 

Poc després de la troballa, amb ocasió d'una breu estada de l'estudiós 
Eduard Tell a l'Arxiu, comentàrem el fet, arribant a la conclusió que el do
cument susdit contenia part d�l text d'un contracte matrimonial entre jueus 
o, qui sap -ens fou suggerit- de repudi. El mes de juny de 1985, vam 
aprofitar una visita fugaç del professor Moshe Lazar i la Dra. Teresa Alsi
na per mostrar-los aquell fragment d'escriptura hebraica i demanar-ne la 
possible identificació i una transcripció fidel del document. D'antuvi van 
confirmar-nos en aquella apreciació: es tracta efectivament d'un contracte 
de matrimoni. Per la transcripció i traducció superficials que, ràpidament 
i a peu dret, els dos savis especialistes en feren, restàrem informats dels noms 
dels nuvis, dels testimonis de l'acte i també dels padrins que hi intervin

gueren: 
El nuvi era un tal Hanokh ben Hanokh (?) Zabarra ( = Hanoc fill de 

Sabarra); la núvia s'anomenava Reina bat R. Baruk ha-Levi bar Shemmel 
ha Levi ( = Reina -o Regina-, filla de Baruc ha-Levi fill del R. Samuel 
ha-Levi) 5

• 

Figuren, amb nom i cognom, sis testimonis: Yosefua bar Hanokh Cara
vida; Mardekhai bar Yehuda; Meïr bar Yosef ben Zabarra; Eliezer bar Aba
mari; David bar Abraham bar Moshe, i Abraham (?) bar Yosef Shalom. 
Els padrins foren: per part de la núvia, Yehuda bar Hasdai bar Sheari; pel 
nuvi, Youà, bar Shealtiel Adret. 

Val a dir que, en les diverses nòmines de jueus manresans publicades 
en els estudis esmentats, surten freqüentment alguns dels cognoms escrits 
en aquest «Ketubà»: per exemple, els Sabarra ( = sa Barra), Caravida i Sal
tell. La resta, en canvi, no s'hi troba. Però és versemblant pensar que un 
buidat exhaustiu dels 18 manuals notarials de jueus i, també, una observa
ció atenta dels onomàstics que surten en altra documentació de l'època, del 
mateix Arxiu històric, revelaria la presència d'aquelles persones o d'altres 
de llur mateix llinatge en l'Aljama manresana. Una colònia judaica que bé 
devia tenir una certa importància, puix que al Llibre verd de la ciutat hi fou 
transcrita la «reglamentació» que, per als jueus catalans, havien promulgat 
els reis d'Aragó 6

. 

Diverses petites anotacions manuscrites, amb paleografia que sembla 
de finals del segle XIV, a les dues cares del pergamí i no pas referents al 
contingut d'aquest, demostren segurament la seva reutilització com a co
berta d'un volum notarial en el curs de la mateixa centúria catorzena. Així 
la data del document es remuntaria a una època evidentment anterior. No 

5. Copio al peu de la lletra el text manuscrit de l'esmentada transcripció del prof. M. Lazar.
6. AHCM ( = ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE MANRESA) Llibre �rd o «dels
Privilegis», fols. 14-20.
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obstant això, puix que el dibuix de l'orla sembla inacabat, potser ens tro
baríem en presència d'un diploma anul .lat per alguna circumstància exter
na; motiu pel qual, no tenint utilitat pública o oficial, hom pogué fer-ne 
ús com a material d'enquadernació. Es una hipòtesi versemblant, encara 
que només fins a cert punt... En canvi, les signatures que hi figuren ben 
clares manifesten que no es tracta pas d'un esborrany o document inaca
bat; sinó, més aviat, el contrari. 

Quant a la possible identificació dels personatges que el document ma
trimonial esmenta, direm que en una escriptura notarial, de finals d'abril 
de 1280, intervé unJucef Sabarra, fill del difunt Mahir ( = Meïr) Sabarra, 
que podria ésser el pare d'un altre Meïr (Meïr bar Yosef ben Sabarra), que 
signa com a testimoni en aquest Ketubà 7.

Si, com l'estudiós Gabriel Secall afirma, «Les Ketúbot que han quedat 
a Espanya són comptadíssimes», puix que «al moment de l'expulsió final, 
sobrevinguda el 1492, els jueus peninsulars se les emportarien amb altres 
records de la seva llar 8», el fragment que presentem i la troballa que el Dr. 
Rafat va fer, tenen un interès evident per a la història dels jueus catalans. 

7. AHPM ( = ARXIU HISTÒRIC DE PR01DCOLS DE MANRESA) 6: Not. J. Arters
(II cals. maig 1280). .. 
8. GABRIEL SECALL i GUELL, Les jueriM medievals tarragonines (Valls, 1983) pp. 409.
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ELS JUEUS DE CASTELLO D'EMPURIES 
(Breu informe de l'estructura i 

el contingut de l'obra) 
per Miquel PUJOL i CANELLES 

T RES CONSIDERACIONS PRÈVIES 

«Els jueus de Castelló d'Empúries» no pretén altra cosa que ser una apor
tació més als escassos treballs publicats fins avui que d'una manera o altra 
tracten aquest tema. 

Per obtenir la informació bàsica i imprescindible que permeti oferir una 
visió de conjunt, ha calgut buidar amb mètode els gairebé inexplorats Pro
tocols notarials de Castelló d'Empúries a l'Arxiu Històric de Girona per
tanyents al període que va des de 1260 -cronològicament el primer existent
fins a final del segle XV. També han estat consultats els Llibres de Cance
lleria i Reial Patrimoni de l'època del rei Pere III i, sobretot, del rei Martí 
I, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. El treball ha comportat, a més, l'oportu
na exploració del fons documental del Comtat d'Empúries, actualment a 
l'Arxiu de la Fundació Casa Ducal de Medinaceli, a Sevilla. Pel que res
pecta a aquest darrer fons, cal advertir que la Casa Comtal d'Empúries acos
tumava a registrar la seva documentació amb els jueus en alguna de les 
notaries públiques de la seva propietat, d'on provenen els esmentats Protocols. 

En segon lloc, en l'estudi dels jueus de Castelló d'Empúries he intentat 
no caure en el clixé estereotipat, fàcilment intercanviable -com si es trac
tés d'un denominador comú resultant d'estudis indiferenciats- amb qual
sevol altra comunitat jueva del nostre país. Penso que una lectura intel.ligible 
dels jueus de Castelló suposa tenir en compte les excepcionals caraCterísti
ques del Comtat d'Empúries. En una de les recents publicacions sobre jueus 
que inclou els de Castelló, es fa notar, amb encert, el pas que es dóna del 
dret senyorial al dret reial. Però és molt important destacar els matisos 
d'aquest dret senyorial que es diferencia de qualsevol altre conegut, sigui 
-pel que fa referència a jueus- al comtat d'Urgell o al vescomtat de Pera
lada o bé al monestir de Santes Creus. És proverbial la independència amb
què els comtes empordanesos governaven el seu territori enfront del poder
reial. Aquesta actitud de no-reconeixença de cap superior «Comes Impu
riarum non recognoscit superiorem» fou portada fins a l'extrem d'autotitular-
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se, a partir de mitjan segle X, «Comtes per la gràcia de Déu». No és es
trany, doncs, que el seu capteniment suggereixi els atributs de la reialesa. 
Tals condicionaments havien d'afectar forçosament els jueus que coexistien 
dintre els límits de la seva jurisdicció. Així, doncs, mentre la condició jurí
dica dels jueus, dimanada de la doctrina patrística, es presenta a final del 
segle XII clarament enunciada a la Corona catalano-aragonesa -com en 
general a tota la resta de l'Occident- amb la fórmula «els jueus són serfs 
del rei i pertanyen per sempre al fisc reial», els sobirans d'Empúries, per 
la seva banda, no cessen a la pràctica de concedir privilegis i immunitats, 
bo i fent constar que aquells jueus no han depès mai de l'Aljama de Girona 
ni de qualsevol altre lloc, que «fan els seus ritus a Castelló» i que els perta
nyen «tamquam nostros proprios judeos et nobis submissos». També fan cons
tar que la seva protecció és igual que la del rei d'Aragó amb els seus P.ropis 
jueus de les ciutats de Barcelona i Girona. Aquesta potestat fou reconeguda 
pel rei Pere I a les Corts reunides a Girona l'any 1210. En elles s'establí 
el Tractat en virtut del qual el comtat d'Empúries fou agregat a la confede
ració catalano-aragonesa, conservant, però, el comte les regalies i sobira
nia. Respecte als jueus, ho corrobora un segle més tard el rei Pere III en 
lletres datades a Daroca el 30 de desembre de 1337(') i a Barcelona el 13 
de juliol de 1340( .. ), en què ordena al batlle general de Catalunya que res
pecti als jueus dels comtats d'Empúries en l'acció contra els jueus de Cata
lunya, perquè segons les llibertats i preeminències del comtat aquells eren 
exempts de la jurisdicció reial: «Et sub dicta preconitzacione comprehendi 
non debeant neque possunt, nec nostra intentione fuerit nec exultat, judei 
qui in comitatu Impuriarum inclitis Inffantis Petri patrui nostri carissimi 
fuerint populati vel ad ipsum comitatum Impuriarum ex locis nostris vel 
aliïs sua domicilia transferenda, cum juxta prerrogativam, libertates et im
munitates eiusdem comitatus, quem dictus Infans Petrus habet et possidet 
per alodium liberum atqÚe francum». Tal consideració permet, ja d'entra
da, avaluar la importància de l'Aljama jueva castellonina, com a mostra d'un 
dret senyorial que esdevé pràcticament absolut, digne de ser estudiat. 

Finalment, m'ha semblat oportú dedicar un primer capítol o preàmbul 
al Castelló d'Empúries de meitat del segle XIII al final del XV. Crec que 
no es pot fer una història de jueus descarnada del context en què visque
ren. La Vila de Castelló d'Empúries durant aquest període assolí el seu apo
geu. I malgrat l'Aljama posseir característiques ètniques i religioses peculiars, 
i no tenir el Municipi cap dret sobre ella, tanmateix formà part integrant 
de la Vila-comtal en l'època més significativa de la seva història. 

CREACIÓ DEL CALL 

L'estudi de l'assentament dels primers jueus presenta problemes sem
blants als de la creació del primitiu nucli urbà de Castelló d'Empúries . 

(*) ADM, Ampurias, leg. 49, núm. 6276 (pergamí) i núm. 2117 
(**) ACA, Cancelleria, Reg. 862, f. 48 
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Certs indicis, no sense fonament, fan pensar en la presència de jueus 
a Castelló amb anterioritat al segle XIII. 

Una altra qüestió és la de la procedència. Probablement es produí un 
corrent immigratori de jueus esparsos en altres indrets, atrets pel desen
rotllament progressiu de la capital del comtat. Cal tenir en compte també 
les intermitents onades de jueus expulsats de França els anys 1254, 1306, 
1320-1321, que lògicament incrementarien les nostres aljames, entre elles 
la de Castelló d'Empúries. De fet, hi ha una data simptomàtica: l'any 1321 
s'amplia la Sinagoga. 

El primer jueu documentat, ara com ara, és de l'any 1240. En un ins
trument jurídic d<; l'any 931 consta un tal David propietari d'una peça de 
terra a Castelló. Es possible que es tractés d'un jueu, però per aquest sol 
nom hebreu, sense cap altra precisió que el connoti com a tal, no és lícit 
concloure documentalment sobre l'existència de jueus a Castelló en aquel
la remota època. 

Altres noms d'autèntics jueus corresponen ja al 1260, data dels primers 
protocols conservats. A partir de 1263, les notícies són més nombroses. Cal 
arribar, però, a l'últim terç del segle XIII per tenir referències més concre
tes de la comunitat hebrea ja organitzada: l'any 1284 els «secretarii judeo
rum» paguen la qüestia anual el dia de Pasqua. 

La denominació Call apareix per primera vegada en un document de 
l'any 1305, situant-lo a la part est del Puig del Mercadal, a l'àrea limitada 
actualment pels carrers de Sant Pere Baix i Peixeteries Velles. 

Hi ha fonament per afirmar que el vell o primitiu Call no era aquest, 
sinó un altre situat al perifèric Puig de l'Era Mala, a sud-est de la Vila. 

No hi ha cap mena de dubte de l'existència de dos Calls successius a 
Castelló d'Empúries: el vell i el nou Call. Però l' interessant d'aquest fet és 
constatar un moviment d'aproximació vers el mercadal, que constituïa el 
centre neuràlgic de la Vila. Aquest desplaçament de la perifèria a l'interior 
seria motivat probablement per l'afany dels jueus de situar-se millor amb 
vista al seu negoci de prestadors, aprofitant una època de gran tolerància. 

El Call agrupava la major part de les famílies jueves, però són nombro
ses les vivendes de jueus en tots els restants Puigs i barris de la Vila, vivint 
barrejats amb els cristians. 

Passada l'etapa d'expansió i havent disminuït notablement l'Aljama al 
primer terç del segle XV amb el clima de conversions, aquesta es replega 
a l'originari Call vell del Puig de l'Era Mala -l'actual carrer dels Jueus-, 
on sobreviurà fins a l'expulsió definitiva, l'any 1492. (Vegeu plànol adjunt) 

LA PROTECCIÓ DELS COMTES 

Els comtes antecessors de Ponç Hug III -1230- havien atorgat grà
cies i prerrogatives a l' «aljama i secretaris» de Castelló. Això permet re
muntar l'últim terç del segle XII. 

En aquest capítol són recollits i estudiats tots els privilegis, gràcies, lli
bertats, immunitats, guiatges (salconduit), franqueses, etc., concedits pels 
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SITUACIÓ DELS CALLS VELL l NOU 
A CASTELLÓ D'EMPÚRIES 
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comtes d'Empúries i posteriorment pels reis de la Corona catalana-aragonesa. 
Per raons de brevetat, em limito a l'anunci dels següents: 
- privilegi de poder, els jueus de Castelló, fer préstecs amb usura a qual

sevol persona; 
- privilegi de no poder, els comtes, prorrogar el venciment dels deutes

a l'Aljama ni a jueus particulars; 
- privilegi de poder presentar en les causes tan criminals com civils contra

jueus, testimonis jueus juntament amb els dels cristians; 
- privilegi d'indult a favor dels jueus per la transgressió de cobrar més

de 4 diners per lliura (20 sous anuals), segons privilegi anterior dels comtes; 
- privilegi de l'Aljama de poder crear impostos i nomenar quatre jueus

en qualitat de «tassadors»; 
- privilegi de l'Aljama d'elegir «Barurim» ( o «Barorim») «Barurius ( o

«Barorius») ut·est assuetum in Aljama civitatis Gerunde». 
- Etc.
La protecció dispensada pels comtes als seus jueus és constant i es ma

nifesta, a part de la concessió de gràcies i privilegis, en diferents circums
tàncies, com ara amb motiu d'avalots motivats per l'abús de la usura, o bé 
davant ingerències, com la del bisbe de Girona en la coneguda qüestió dels 
vestits, o en front de pretensions de particulars, o bé -i és la més significa
tiva de totes- en ocasió dels fets ocorreguts l'any 1391. 

A vegades aquesta política protectora arriba a l'extrem de crear «con
trafur», com en el cas del rei Martí, el 1406, que en la concessió de certs 
privilegis a l'Aljama contradigué uns privilegis del Municipi que feia poc 
havia jurat. 

La concessió de privilegis per part dels comtes des de l'època probable
ment anterior aJaume I, planteja un dels problemes més suggestius d'aquest 
dret senyorial. 
EL CENS 

A partir de final del segle XIII, disposo d'elements suficients que m'han 
permès confeccionar estadístiques de jueus prestadors, la major part dels 
quals es poden considerar caps de família. Cal, però, advertir a aquest res
pecte, que si bé un bon nombre d'ells es dediquen a l'ofici de prestador, 
no tots ho fan sistemàticament. He tingut ocasió de comprovar l'existència 
de jueus caps de família, dels quals els «Libri judeomm» no registren cap 
mena d'operació de tipus bancari. Per altra banda, no s'han comptabilitzat 
en les estadístiques les freqüents vídues que exerceixen activitats pecunià
ries. Òbviament; tampoc no faig constar els nombrosos jueus passavolants 
que operen a Castelló. 

Nº de jueus 
que fan 

_.fu:!y_ préstecs 

1296 ...... 38 
1303 (?) ..... 32 

1313-1317 .... 81 
1323-1324 .... 75 

Nº de jueus 
que fan 

_.fu:!y_ préstecs 
1339-1341 .... 99 

1352 ...... 61 
1378-1383 .... 93 
1388-1389 .... 70 
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100 --------------------------------------_____ --------

90 __ ----------------________ ------________ ------------

80 ___________________________ _ 

70 ___________________________ _ 

60 ---------------------------- -------------

50 ---------------------------- ------------- ---------

1:_Q ___ _ 

30 ____ --------- ------------- -------------

í!_Q __ _ 

JQ __ _ 

o 

1352 

1296 1303 13-7 23-4 39-41 78-83 
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No tots els jueus que figuren en els llibres de contractes com a presta
dors o que simplement presten, podem considerar-los necessàriament caps 
de família. Probablement un 25 o un 30 per cent de les xifres que he donat 
no ho serien. Així, doncs, aquestes xifres queden reduïdes prudentment a 
dues terceres parts. Partint d'aquestes premisses, si s'aplica el coeficient ge
neralment admès del 4'5, Castelló d'Empúries tenia una població hebrea 
d'una mitjana estable que ultrapassava els 200 individus. Durant els anys 
d'expansió (1339-1341 i 1378-1383) que ofereixen les cotes més elevades, la 
comunitat jueva castellonina assoliria la xifra al voltant de 300 jueus i pos
siblement la ultrapassaria. Si tenim en compte la mitjana de població de 
les diferents Aljames de la Corona catalana-aragonesa, es tracta d'una cota 
no gens despreciable. 

Per altra banda, aquestes xifres tenen necessàriament un caràcter rela
tiu i, per tant, atesa la qualitat de les fonts en què em baso, són merament 
indicatives. En efecte, els «Libri judeorum» usualment sols registren els jueus 
que presten o els que recorren al préstec, però, a més, en alguns casos es 
tracta de llibres fragmentaris. Tanmateix, no es pot negar el valor inestima
ble d'aquestes fonts en ordre a establir una visió global força aproximada 
i, per tant, vàlida. 

La gràfica indica un fort augment entre els anys 1303 i 1313 que asso
leix la cota de 81 jueus que presten. És probable que en aquest creixement 
hagués influït l'onada de famílies jueves immigrades a causa de l'expulsió 
francesa. En canvi, no es veu reflectida en la gràfica la suposada escalada 
dels anys 1320-1321, arran de la persecució desencadenada pels «pastoureaux», 
amb una nova onada immigratòria que explicaria fins a cert punt l'amplia
ció de la Sinagoga nova de l'Aljama de Castelló per aquests mateixos anys. 

La cota més elevada l'assoleixen els anys 1339-1341, a frec el centenar 
de creditors (99 concretament). Per altra banda, l'any 1348 -«tempore mag
ne mortalitatis»-, malgrat que no consti en la gràfica, es produïren nom
broses baixes entre els jueus, com sembla suggerir-ho l'augment de testaments 
atorgats pels jueus en aquest mateix any que arriben a quintuplicar la xifra 
dels anys anteriors. Ho reflecteix clarament el resultat de l'any 1352. 

La cota torna a elevar-se durant els anys 1378-1383, però tot seguit da
valla coincidint amb els anys en què l'Aljama es queixa de no poder supor
tar les càrregues dels excessius impostos i censals, fins al punt de depauperar 
la població jueva que amenaça amb emigrar. 

Els anys següents marquen una forta davallada en què intervenen nous 
factors, entre els quals destaca la política repressiva portada a terme pel pa
pa Benet XIII, amb les consegüents conversions individuals i en massa del 
primer quart del segle XV. Inútilment el rei Martí i la seva esposa Maria 
de Luna intentaran deturar aquest procés inexorable amb nous privilegis 
i concessions. A partir de l'any 1417, la població hebrea queda molt restrin
gida fins al punt que en el transcurs del segle XV tot just pot comptar-se 
una comunitat estable d'una cinquantena de jueus. 

Aquesta corba descendent és comuna a totes les Aljames de les nostres 
terres i, en general, de tots els països de la Corona catalano-aragonesa. U na 
consideració, però, de les cotes mitjanes -per no citar les més elevades-
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de la població jueva assolides, permet reivindicar per a l'Aljama castelloni
na el lloc just que li correspon en l'escala d'Aljames de les terres gironines. 
Hom cita en importància, immediatament després de l'Aljama de la ciutat 
de Girona, la de Besalú. Aquesta apreciació ignora la realitat -almenys 
des del punt de vista demogràfic- de l'Aljama de Castelló d'Empúries. Es 
probable que les restes arqueològiques, ben conservades i de gran qualitat, 
hagin pogut influir sobre la valoració global. Segons el professor Dr. Ma
nuel Grau Monserrat, la demografia jueva bisuldenca al segle XIII és d'unes 
130 persones, arribant a ultrapassar les dues-centes en la primera meitat 
del segle XIV, fins a davallar tot seguit a 160 jueus a la primeria del segle 
XV. Un senzill càlcul comparatiu permet adonar-se que l'Aljama de Cas
telló d'Empúries durant la seva millor etapa -primera meitat del segle
XIV- ultrapassava sobradament la població hebrea de Besalú .

ORGANITZACIÓ DE L'ALJAMA 

Aquest capítol al costat del que tracta del crèdit jueu constitueixen el 
nucli de l'obra, tant per la seva importància com per la seva extensió. 

Únicament assenyalaré que l'eix de l'estudi de l'organització de l'Alja
ma està basat en els tres instruments excepcionals següents: 

- una referència a les constitucions de l'Aljama («Takkanot», estatut) del
comte Ponç Hug IV, confirmades per la seva muller Marquesa; 

- una Auditoria dels comptes de la gestió durant un any dels secretaris
de l'Aljama, amb el detall corresponent a entrades i sortides; 

- tres «Haskkamot» o ordinacions particulars de l'Aljama dictades pels
mateixos jueus. Ressalta l'interès d'aquests tres «Haskkamot» el fet de trac
tar cadascun d'ells aspectes diferents de l'economia de l'Aljama, que a la 
vegada resulten ser en conjunt complementaris. 

El que enumero en primer lloc correspon a mitjan segle XIV, època de 
l'apogeu de l'Aljama. Consisteix en les ordinacions sobre la forma i proce
diment d'imposar cises, talls i subsidis que devien pagar-se a l'infant. Con
té 9 ítems i és redactat en llengua llatina i catalana. 

El segon és de la primera meitat del segle XIV. Exposa les ordinacions 
que una c9missió de jueus va acordar dels impostos o ajudes sobre les mer
caderies. Es un extens document de difícil lectura que publico transcrit en 
l'Apèndix. Es presenta instrumentalitzat en llatí -les fórmules 
protocolàries- i en català -l'articulat-. Conté 57 ítems. A més de les quan
titats variables de l'impost segons els condicionaments i circumstàncies, és 
interessant per les diverses mercaderies i productes alimentaris objecte del 
comerç i del mercat jueus. 

Finalment, un «Haskkamot» redactat en llengua hebraica en un qua
dern original -de la meva col.lecció-. A causa de presentar especials difi
cultats d'interpretació, vaig sol.licitar l'ajuda dels professors Dr. Luis Díez 
i Dr. Josep Ramon Magdalena, del Departament d'Hebreu de la Universi
tat de Barcelona, els quals accediren a fer-me la transcripció i traducció 
en llengua castellana . La versió catalana que ofereixo en l'Apèndix l'he feta 
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sobre la traducció castellana tenint en compte també el text hebreu per 
assegurar-ne la fidelitat al contingut original. Agraeixo als bons amics Díez 
i Magdalena la seva valuosa ajuda. 

Consta de 43 ítems o apartats. El seu contingut són les ordinacions de 
l'ajuda (impostos) de l'Aljama: taxes sobre préstecs, productes agraris, mer
caderies, aspectes hipotecaris i fiduciaris, tot dintre el marc circumstancial 
en què es produeixen; així mateix, declaracions de negocis i de béns dels 
particulars en ordre a la contribució del comú de l'Aljama, exempcions, re
lacions amb els compradors de l'ajuda i amb els secretaris, etc. L'instru
ment ofereix també aspectes lingüístics interessants de l'hebreu amb alguns 
vocables aljamiats, és a dir de paraules estrangeres -en aquest cas catala
nes, 27 en total- escrites amb caràcters hebreus («Le àzim»), com ara: com
tat, barri, albaran, manual comun, nota, vells, renda, compromís, bóta 
coleresa, botatge, botiga, juny, i algun altre que fa referència al nom de mesos. 

Complementen el contingut d'aquests instruments una sèrie de tabes 
de venda a subhasta de variades matèries, com el lloguer de les vivendes, 
la mólta del gra, els deutes, draps, oli, raïms i altres mercaderies. 

Finalment, a més de la documentació citada, aquest capítol recull inte
ressants temes, com per exemple, la intervenció de la comtessa Marquesa 
en l'elecció -procediment a dit- dels secretaris de l'Aljama, i altres qües
tions extretes de diferents documents. 

EL CRÈDIT JUEU 

Com ja he indicat és un dels capítols nuclears de l'obra. 
Les sèries objecte d'estudi analític comparatiu corresponen als anys: 

1290 
1303 (?) 

1305-1310 
1310-1311 
1318-1319 
1323-1324 
1323-1330 
(Lib. J affie 
Revalie et 
filii eius 
Vitali) 

1327-1328 
1329-1330 
1339-1341 
1345-1361 
1350-1353 
1360-1365 
1378-1383 

1388-1389 
1391-1393 

1396 
1397 

1398-1400 
1408-1410 
1411-1415 
1453-1458 
1487-1491 

1492 
( cancel.lació 

total dels 
deutes) 

Una de les qüestions se centra en l'interès objectiu o real dels préstecs, 
és a dir, en els interessos il.legals que els jueus cobraven per damunt del 
20 per cent autoritzat. Hi ha indicis que semblen confirmar la sospita ge
neralitzada que els jueus practicaven la usura abusiva. Una prova que de
mostra haver estat així, almenys en algunes ocasions, la tenim l'any 1325, 
en què els cònsols junt amb altres prohoms irrompen dintre la Sinagoga 
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i afronten amb els representants de l'Aljama acusant els jueus de cobrar 
interessos superiors al 20 per cent. 

L'anàlisi de cada sèrie ha estat realitzada en base al mètode actual que 
parteix de l'esquema bàsic següent: I Préstecs, II Creditors jueus, i III Deu
tors, amb un extens canyemàs de conceptes dintre un ampli marc de divi
sions i subdivisions. S'ha intentat ser el més exhaustiu possible. 

S'hi afegeix un IV apartat que té per objecte l'estudi comparatiu d'en
tre les sèries cronològicament distintes. 

Finalitza el capítol amb les conclusions. En espais oportuns s'inserten 
nombrosos gràfics, quadres, mapes, etc. 

A títol merament indicatiu exposo a continuació cinc conceptes en si 
mateixos prou suggestius per adonar-se del contingut d'aquesta anàlisi. Mal
grat que l'exemple que presento de l'any 1396 no és el més representatiu, 
per haver l'Aljama iniciat feia temps un procés de decadència, tanmateix 
servirà per oferir-ne una idea. 

- Jueus creditors: 66 (57 jueus més 9 vídues = 66) (Compareu amb
els anys 1339-1341: 99 jueus més 9 vídues = 108). 

- Procedència dels deutors: 104 llocs (88 parròquies més 16 llocs = 104 ).
El seu àmbit comprèn, resseguint els quatre punts cardinals, des d'Espolla 
a Verges i de Cadaqués a Vilert. 

- Total préstecs any 1396: 698.
Comparat amb l'any següent cal considerar-lo un mal any. En efecte,

el 1397 s'instrumentalitzen en total 888 préstecs. El gener i el maig sola
ment es fan 137 i 132 préstecs respectivament. Per mesos, ens dóna xifres 
com aquestes: 27 de febrer: 25 préstecs; 8 de maig: 22; 30 de gener: 21; 
15 de maig: 19; etc. De febrer a juliol d'aquest any es produeixen 433 prés
tecs, que comparats amb els 227 préstecs de La Bisbal de febrer a juliol 
de 1325, estudiats per Christian Guilleré, suposen gairebé el doble, en una 
època, insisteixo, en què l'Aljama de Castelló ja havia iniciat la davallada. 

Per acabar, afegeixo aquí una petita mostra de poblacions que sobre-
surten per la quantitat de préstecs durant l'any 1396: 

Castelló d'Empúries 129 Fortià 30 
Vilademat 73 Torroella de Fluvià 29 
Sant Pere Pescador 66 Vila-Sacra 28 
Vilanova de la Muga 44 Vilamalla 24 
Roses 36 Maranyà 19 
L'Armentera 34 Etc. 
Segueixen els restants 93 llocs amb xifres inferiors. 

LES SINAGOGUES 

L'existència de dos Calls successius sembla suggerir la possibilitat de dues 
Sinagogues igualment successives (Vegeu plànol adjunt). 

S'analitza en tots els seus detalls el document episcopal de concessió d'am
pliació de la Sinagoga nova, situada al Puig del Mercadal, l'any 1321. Així 
mateix es fa amb l'instrument d'autorització comtal. 
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També es fa una detallada descripció de l'interior de la Sinagoga, basa
da en dades recollides de nombrosos documents: «Scola hominum judeo
rum», «Scola mulierum judeorum», «Scola infantis», aquesta dintre el clos 
de la dels homes, comunicant amb la de les dones mitjançant una finestra. 
També, de la situació i característiques dels elements comuns a totes les si
nagogues: <IT'heva», «domus» dels Rotlles, corones d'argent per la «Cefarto
ra», llànties, etc. S'ha fet també un assaig de localització dels seients («laca», 
«sedilia») de les famílies principals. Els seients eren objecte de compra-venda 
constant, i per ells es pagaven preus elevats, equivalents a vegades al preu 
d'una vivenda corrent. 

En aquest capítol es fa una nova valoració de les expressions «in opere 
preciosa et nimium sumptuosa» de l'acta d'inspecció de la Sinagoga practi
cada pels comissionats del vicari general Guillem Mariner l'any 1415, en 
vistes a la clausura de la mateixa ( document publicat pel canonge Jaume 
Marquès als Annals de l'institut d'Estudis Empordanesos, vol. 15). No hi 
ha cap mena de dubte que els jueus en el transcurs del temps s'esforçaren 
en embellir i millorar la seva Sinagoga i que periòdicament hi feien obres 
tant pel seu manteniment com per la seva adaptació: una partida de despe
ses de mitjan segle XIV fa constar el pagament de 552 sous m. 5 diners 
per obres realitzades a la Sinagoga. Però, quin valor poden tenir aquí voca
bles com «grandiositat» i «sumptuositat», quan uns dos-cents passos més al 
nord s'elevava la veritablement grandiosa i sumptuosa església parroquial 
de Santa Maria aleshores en plena febre embellidora? Hi ha la fundada sos
pita que l'informe redactat pels inspectors eclesiàstics respon a una flagrant 
exageració dimanada d'un examen condicionat pels prejudicis d'una vo
luntat resolta a clausurar la Sinagoga sigui com sigui. 

Interessant, per altra banda, el contenciós originat l'any 1417 amb mo
tiu de l' inventari dels béns del Call i de la Sinagoga en ordre a la pública 
subhasta. Es tractava de col.lisió de drets de senyoria sobre l'Aljama entre 
Geralda, l'esposa del noble Bernat de Senesterra, per una part, i per l'altra, 
la Ciutat de Barcelona, senyora aleshores del Comtat. L a  sentència fallà 
a favor de Geralda. Aquesta resolució és important, perquè demostra que 
l'Aljama no havia entrat en el bloc dels traspassos a la Ciutat de Barcelona, 
tot i que aquesta havia dispensat presumptuosament els jueus de Castelló 
dels juraments d'homenatge i fidelitat prestats al rei, i haver-los confirmat 
els privilegis, etc., atorgats pels seus anteriors senyors. El senyoriu dels Se
nesterra sobre l'Aljama es manté durant pràcticament tot el segle XV. 

Quan Jaume Riera compra la Sinagoga a Francesc Pera, la converteix 
tot seguit en hostal, aprofitant probablement la seva peculiar estructura. 
L'hostal -ex-sinagoga- es converteix en un lloc adient i sol.licitat per a 
celebrar-hi trobades i reunions d'entitats i gent de certa categoria. En un 
mateix dia -5 d'abril de 1435- acollí, al matí, els preveres-beneficiats de 
Santa Maria per tractar dels seus afers, i, a la tarda, els procuradors dels 
abats de Santa Maria de Roses i de Sant Benet de Bages, per un assumpte 
delicat i secret del monestir empordanès. 

El 4 de maig de 1442, l'Aljama recupera per compra la vella Sinagoga 
situada al Puig de l'Era Mala. 
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SITUACIÓ DE LES SINAGOGUES 
VELLA l NOVA A CASTELLÓ 
D'EMPÚRIES 

1. Església Parroqulal Sta. Maria . 

2. Palau Comtal

3. Plaça dels Homes

4. Carrer dels Jueus

5. Plaça de les Peixateries Velles

6. Plaça del Gra o Nova
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DIV ERSOS ASPECTES DE LA V IDA QUOTIDIANA 

«E los dits juheus se alegren de totes aquellas coses consentides a la dita 
vila e habitants nostras de aquella» (Ítem setè dels Privilegis de la V ila de 
Castelló d'Empúries). 

Normalitat, doncs, i coexistència pacífica entre jueus i cristians durant 
tres segles i escaig. No manquen moments de relacions dificultoses i fins 
i tot d'agressivitat per part dels cristians, motivats sobretot per assumptes 
de caràcter econòmic agreujats per la pràctica de la usura. 

Vesteixen a la seva manera sense distintius discriminatoris. Quant a la 
coneguda intervenció episcopal sobre la vestimenta dels jueus de Castelló, 
els comtes no dubtaran de qualificar-la d'intrusa («ponere faucem in alie
nam segetem»), i manifestaran en una sola frase la seva actitud liberal i as
senyada, quan diuen: «no és lo canvi de vestit lo que fa bona o dolenta la 
persona». La intimació del rei Martí, el 1408 -gairebé un segle més tard
de dur el «cotrum» no fa més que confirmar l'opinió que els nostres jueus 
empordanesos vestien probablement com tothom, sense distincions aparents. 

La vi venda del jueu castelloní posseeix escàs moblatge -característica, 
per altra banda, general d'aquella època-. Destaquen els objectes valuosos 
d'or, argent i pedraria. Abunda la roba, i sembla donar-se, per part de les 
jueves, una predilecció per les prendes de seda amb adorns d'or i argent, 
capells daurats adornats amb perles, etc. 

Detecto el cas insòlit d'un jueu que paga els serveis d'una dona cristia
na -una criada?-. 

Quant a la professió, un recompte minuciós dóna el resultat d'uns 27 
oficis variats. Deixant de banda la pràctica del préstec, que semblaria no 
significar una professió o ofici per la majoria malgrat que l'exercien gaire
bé tots els jueus, hi havia sastres, giponers i pellers; també metges -a ve
gades coincideixen tres metges jueus durant uns mateixos anys-, argenters, 
mercaders, rajolers, traginers, etc. 

El jueu castelloní es relaciona amb totes les persones dels diferents esta
ments, àdhuc amb el clergat i religiosos de tots els convents i monestirs de 
la vila i contrada. Ho fa gairebé sempre per motius econòmics, que és el 
que solen reflectir els llibres i papers. Contribueixen pecuniàriament a les 
obres de construcció que fa el comte o el comú, Molins del comte, Casa 
de les Hores del Municipi, reparació de les muralles, despeses del trasllat 
de l'ós del comte a la ciutat de Girona, etc. Així mateix contribuïen a les 
despeses per als festeigs de la vila. 

Dintre l'àmbit que li és propi, forma part d'agrupacions mitjançant l'as
sociació a diverses confraries, de les quals ens han quedat les següents de
nominacions en la documentació existent: la ,IT'almuthora», «dels malats 
pobres», «de les lluminàries» i la dita simplement «dels jueus», que potser 
cal referir-la a la dels malalts pobres ja esmentada. 

Un tema interessant és el dels llibres. En total he trobat 26 títols dife
rents. D'alguns altres no consta el títol. Es cita un «SCAMOÇ». La majo
ria ofereixen un contingut religiós. La descripció que es fa d'algun d'ells 
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revela el notable valor material dels mateixos -24 lliures 15 sous per un 
exemplar-. J ucef Bonastruch, pare de David J ucef, jueu de Castelló, apa
reix com a escrivà de llibres en llengua hebraica. 

El tema dels llibres hebraics és doblement apassionant, per reflectir les 
tendències religioses dels jueus castellonins. En efecte, l'existència d'obres 
tan oposades com les de RABBENU MOSSE DE EGIPT E, MOSSE BEN 
MAIMON, és a dir, MAIMONIDES, l'impulsor del corrent racionalista 
d'obertura, i de RABBENU SALOMO B. ISSAC, el cèlebre RASCHI, que 
propugnava l'integrisme, permeten suposar-ho. Aquesta darrera posició era 
reforçada pel corrent espiritualista de la CABALA, fidel al TALMUT i a 
la Tradició, tan ben representada a Girona. El fet, doncs, d'haver-hi lectors 
d'obres de tendència racionalista, d'una banda, i integrista, talmudista o 
tradicionalista, de l'altra, suggereix l'existència de dos bàndols de jueus ideo
lògicament oposats. Semblaria ser-ne un fet simptomàtic l'actitud dels metges 
-per la seva condició ideològicament avançats- davant el fet de les con
versions a Castelló, de les quals varen ser les primícies. Interessantíssim te
ma que ara no puc fer res més que enunciar. 
, Es tracten en aquest capítol algunes altres qüestions complementàries.

Unicament diré que els aspectes sòcio-jurídics dels matrimoni i de la famí
lia s'analitzen en base a la documentació que recull el temari següent: Ca
pítols matrimonials («Cahubba», «Cassubba» = «Ketubà» = contracte
matrimonial); el dot -5.000 s., 3.000 s., 1.700 s., 55 lliures ( = 1.100 s., etc.);
restitució del dot («Siyhun»); tutoria; emancipació dels fills; problemes de
cohabitació familiar; provisió de la vídua; «Libellum repudii» («Guech»);
i, finalment, un apartat dedicat al contenciós.

ELS FOSSARS 

Es desconeix l'instrument de concessió d'un fossar propi per a jueus. 
Els documents parlen de dos fossars que probablement serien successius. 

Un d'aquests fossars es trobava en el terreny reservat a l'entorn de l'es
glésia de Santa Maria, a la part nord-est de la mateixa, en l'àrea que ac
tualment ocupa la sacristia vella, junt a la capella del Santíssim Sagrament, 
aleshores no construïda encara. Tenia l'extensió marcada per dos merlets 
de la muralla amb la qual limitava a l'est sobre el Rec del Molí. Probable
ment, aquest fou el primitiu cementiri jueu a Castelló, atès que tenia una 
extensió reduïda, adequada a la població jueva dels primers anys. Tanma
teix, aquesta seria l'excepció a la regla taxativa de Gabriel Secall («Els jueus 
de Valls i la seva època», pàg. 139): «Els enterraments que es feien dins el 
clos o recinte de qualsevol vila, pertanyien, exclusivament, als cristians». 

A l'inici del segle XIV (1308), hi ha referències d'un «cimeterium» jueu, 
situat al Puig de la Milícia, a la zona coneguda pels «Aspres». A partir de 
l'any 1323, apareix denominat «fossatum» o «fossarium» alternant amb «ci
meterium», i confronta a l'oest amb el Rec del Molí, prop d'un antic forn 

de teules. 
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La localització definitiva d'aquest segon fossar jueu, ha estat possible 
gràcies a un document de l'any 1473, en què es descriu una peça de terra 
situada als Aspres junt a la primera Creu de pedra en el camí que va a Sant 
Joan ses Closes, on es diu que limita a l'est amb el fossar dels jueus mitjan
çant el Rec del Molí (Vegeu plànol adjunt). 

L'any de l'expulsió dels jueus -1492-, el fossar és cedit pel comte en 
reconeixement dels bons serveis, etc. a Ausiàs Contreres, veguer del Com
tat, que el parcel.la i posteriorment aliena les parcel.les mitjançant vendes 
o donacions. El 20 d'octubre d'aquest any, el veguer ven una terra dita «El
fossar dels jueus» al notari Bernat Andreu. Cinc anys més tard -1497-
el mateix Contreres fa donació pura i lliura de càrregues al benefici de Sant
Marc de l'actual Pont Vell, d'una peça de terra pertanyent al mateix fossar.

L'única cosa que avui ens resta del fossar dels jueus de Castelló d'Em
púries són unes quantes esteles i lloses funeràries a mans de museus públics 
i col.leccions particulars. En total se'n compten 7, dues de les quals han 
estat transcrites i publicades per J.M. Millàs i Vallicrosa en la Revista «Se
farad» i en el «Corpus» Millàs-Cantera publicat l'any 1956. Les cinc res� 
tants han estat objecte de la interpretació d'estudiosos, entre els quals l'autor 
d'aquestes línies. 

En l'obra a què em refereixo s'analitza i estudia tota aquesta documen
tació epigràfica en les seves característiques materials i formals amb la trans
cripció i traducció. Aquí en limito a oferir-ne solament la traducció, en una 
presentació enumerada de les mateixes purament convencional. 

l. Fragment d'una estela funerària procedent del fossar dels jueus de
Castelló d'Empúries -com totes les que se citen a continuació- avui al 
Museu parroquial. Fou extreta del graó circular de l'Església de Santa Ma
ria, a mà esquerra de la Porta del Carbonar, on havia estat empotrada. Tra
dueixo: «Camina a la seva eternitat. (Any) 170». Correspon a finals de la 
primera desena del segle XV, probablement 1409-1410. 

·2 .  Fragment d'una estela trobada en un enderrocament del carrer Cli
ment. És de l'any 1409-1410, és a dir, com l'anteri�r, pertany al comença
ment del segle XV. Tradueixo: «Aquesta estela funerària és de Manahim. 
Es dirigí a la seva eternitat (any) 170. Descansi i la seva ànima sigui guar
dada al sac de la vida ( eterna)». Actualment és propietat del Sr. Pere Palau, 
de Castelló. 

3. Estela en relatiu bon estat. Tradueixo: «Aquesta és l'estela fúnebre
del savi Rabí David de Cotlliure. Camina a la seva eternitat el mes de Ab 
de l'any 104 de la Creació». És propietat del Sr. Bartomeu Fa, de Castelló. 

4. Estela força ben conservada. Tradueixo: «Aquesta és l'estela de R.
(Rabí) Ahim. Sigui el seu record una benedicció». Propietat actualment del 
Sr. Miquel Teixidor Fa, de Castelló. 

5. Estela entera i força ben conservada de principi del segle XIV. Tra
ducció: «Aquesta és l'estela sepulcral del R. (Rabí) Salomó, fill del nazí R. 
(Rabí) Jucef, príncep de la comunitat jueva. Sigui el seu record per la vida 
eterna. Es va dirigir a la seva última morada el mes de Ab de l'any 5073 
de la Creació». Propietat del citat Sr. Teixidor Fa. 

La traducció de les dues esteles següents correspon a J M. Millàs: 
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6. Estela trobada al Portal de la Gallarda en fer-s'hi obres l'any 1941.
Traducció: «David, Rabí de Cotlliure». Sense data. Segons Millàs la ins
cripció hebraica correspon al segle XIV. 

7. Un fragment d'estela en força mal estat procedent del claustre del
nou convent de Mercedaris de Castelló, on servia de muntant d'un fines
tral. Per la lletra i inscripció, segons Millàs que l'ha transcrita i interpreta
da, es pot atribuir al segle XIV. Traducció: «Estela sepulcral del jove ... 
romanguí en la seva sort a la fi dels dies». 

En aquest mateix capítol es descriu i s'analitza trenta-un testaments de 
jueus des de començaments del segle XIV fins a la meitat del segle XV. 
S'hi afegeixen tres testaments de conversos. Finalment, s'exposa un cas de 
dret consuetudinari sobre enterraments de menors d'edat, que es plantejà 
amb motiu de la sepultura d'una filla d'un convers. 

ANY 1391. UN FET DIFERENCIAL 

Mentre la confabulació antijueva de l'any 1391, iniciada a Sevilla, es pro
pagava arreu de la Península fins arribar a causar veritables massacres a 
Girona mateix, la comunitat jueva de Castelló d'Empúries gaudí de la pau 
i la protecció dispensada per la Casa Comtal. 

L'acció protectora del rei de la corona catalana-aragonesa a la ciutat de 
Girona, exercida pels seus representants, resultava reticent, vacil.lant i pràc
ticament ineficaç. La protecció, en canvi, decidida del comte d'Empúries, 
que sapigué estar al nivell de les circumstàncies, contingué qualsevol possi
ble intent, tant de dintre com de fora de la Vila, d'agressió contra els jueus. 

La Vila de Castelló es convertí en aquesta ocasió en un eficaç refugi 
on s'acolliren nombrosos jueus fugitius. El rei Joan I agraeix al comte l'ajuda 
que aquest havia dispensat als seus jueus que s'havien acollit a Castelló. 
Li demana que continuï protegint-los i, a la vegada, que impedeixi a la gent 
del comtat d'anar a atacar els jueus de la ciutat de Girona. 

El document està datat a Saragossa el 15 de setembre de 1391. 
«Lo rey. Comte car cosí. Molt vos grahim la bona diligencia e cura, que 
havets haguda e havets contínuament en la garda e deffencio dels ju
heus nostres, los quals son venguts aquí a Castelló. Pregam vos, que 
ho vullats continuar e castigar aquells qui dins vostre comtat los volran 
dampnificar, en tal manera, que a ells sia castich e als altres exempli. 
E com haiam ente; que alguns del vostre comtat son venguts algunes 
vegades a Gerona contra los juheus, qui aquí son, ensemps amb altres, 
per dampnificar aquells, preguam e manam vos, que ho fassan cessar 
e punir aquells, qui culpables trobarets, e daçons farets servey, lo, qual 
molt vos grahirem. Dada en Çaragoça a XXV dies de setembre del any 
MCÇCLXXXXI. Rex Johannes. Dirigitur comiti Impuriarum» (*). 

(") ACA. Reg. 1961, f. 117. Publicat també per BAER en «DieJuden im Christlichen Spa
nien I Aragonien und Navarra» von Fritz Baer. Akademie Verlag. Berlín. 1929 (2 vols) (2° 

part), pàg. 688. 
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SITUACIÓ DELS FOSSARS JUEUS 
A CASTELLÓ D'EMPÚRIES 
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CONVERSIÓ I CONVERSOS 

El 19 d'abril de 1279, el rei Pere II obliga els jueus, en les sinagogues 
i durant les solemnitats, a escoltar la predicació sempre que els encarregats 
de fer-la siguin els franciscans. Però aquests, moguts probablement per un 
zel arravatat, no sempre es comporten tan circumspectes i prudents com 
calia. Entre els convents dels franciscans de la Corona catalano-aragonesa, 
objecte de la repulsa del monarca, hi havia el de Castelló d'Empúries. 

El procés de conversió a Castelló arranca, doncs, almenys des de la mei
tat del segle XIII. Els testimonis documentals de conversions d'aquesta època, 
d'haver-n'hi hagut, no ens han arribat. 

Els primers jueus conversos coneguts són de l'any 1372. El procés s'in
tensifica, el 1392, a conseqüència dels fets de l'any anterior. A partir de 1416 
-probablement a causa de la publicació, l'any anterior, de la butlla del pa
pa Benet XIII- s'acceleren les conversions fins a l'esclat de 1417, amb la
massiva recepció del baptisme a l'església parroquial de Santa Maria.

Carles Rahola en el llibret «Jueus de Catalunya» es limita a esmentar 
aquest esdeveniment, basat en una simple nota del Llibre de l'administra
ció de l'obra del temple. Procedent d'una altra font més detallada, puc aportar 
una breu i deliciosa descripció inèdita de la celebració festiva d'aquesta mul
titudinària conversió, titulada «Converssio Judeorum Castilionis». 

«Die Jovis ante festum carnipriviarum XL qua computabatur XVIII 
mensis febroarii anno a natale Domini Millesimo CCCCº septimo de
cimo, divina ordinatione preambula in ecclesia beate Marie Ville Cas
tilionis Impuriarum susceperunt cum devotione maxima et absque ullo 
tumultu sanctum babtisma centum persone et amplius inter mares et 
feminas aljame Judeorum dicte Ville taliter quod residuum dicte alja
me remansit in numero breviori attentis pluribus ex ipsa aljama qui jam 
antea paulatim fuerant babtitzati, ob quod ipsa die Jovis preintitulata 
fuit facturo magnum festum per universam plebem et precessio solem
nis per totam dictam Villam in qua personaliter inter ceteros fuerunt 
Reverendi domini abbates Rodensis et de Rosis et devotus clero in mul
titudine copiosa. Et fuit etiam paratum magnum convivium preciosis 
cibariis cupiosum predictis omnibus ab fidem catholicam sic unanimi
ter conversis in palatio Comitali per multum honorabilem multisque vir
tutibus adornatum dominum Petrum de Sancto Clemente procuratorem 
generalem Comitatus Impuriarum pro insigne Civitate Barchinone post 
deum in dicta sancta conversione principalem, et sumpto prandio, fue
runt in platea hominum cum letitia et magno gaudio anaphilis bene so
nantibus amenitate aeris comoda se prebente et aliis quampluribus 
musicorum instrumentis diversse tripuliaciones et coree stabilite in lau
dem et decorem predicte festivitatis» *. 

(traducció abreujada) 
«El dijous abans de Carnestoltes, dia 18 de febrer de l'any 1417, a l'es
glésia de Santa Maria de Castelló d'Empúries, reberen el sant baptis-

* AHG, Castelló, vol. 538. Notari Pere J acme. 
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me molt devotament i sense avalots, més d'un centenar de persones en
tre homes i dones de l'Aljama de jueus de la dita Vila, fins al punt 
-tenint en compte també les conversions anteriors- de quedar l'Alja
ma més reduïda. Es celebrà una gran festa i solemne processó seguint
el recorregut de la vila entera. Hi assistiren els reverents senyors abats
de (Sant Pere de) Rodes i de Roses, el clero devot i una gran multitud.
S'obsequià els conversos a la fe catòlica amb un gran banquet d'exqui
sits i abundants menjars al Palau comtal a càrrec de l'honorable Pere
de Sant Climent, procurador general del comtat d'Empúries per la in
signe Ciutat de Barcelona. Celebrat el convit, a la Plaça dels Homes
nombrosos músics fent tocar els seus instruments amenitzaren la festa,
en un ambient de gran goig i alegria, i s'hi ballaren danses religioses
i corals en honor i esplendor de la festivitat».
La xifra de més d'un centenar de conversos d'entre jueus dels dos sexes

en aquesta ocasió, no sembla pas exagerada, com es podria despendre de 
notícies d'aquesta mena. El mateix document fa constar, per altra banda, 
que molts de l'Aljama de Castelló havien estat batejats anteriorment. Su
mats, doncs, el centenar i escaig als nombrosos jueus ja batejats, dóna un 
total que s'aproxima als dos-cents, com puc demostrar-ho mitjançant una 
rigorosa llista de conversos que he confeccionat a partir de la documentació 
existent. En efecte, són 142 jueus i 32 jueves, que fan un total de 174 con
versos. De tots ells consta el nom cristià adoptat, però únicament de 67 jueus 
i 11 jueves he aconseguit identificar l'original nom jueu. Dels restants els 
documents només els identifiquen com a «conversus -o neophitus- Ville 
Castilionis». 

A l'entorn dels conversos, es tracten en el capítol altres temes, com ara, 
el doblatge de noms motivat per l'apadrinament; el convers i el tràfic d'es
claus; el vigor dels juraments tant de cristians com de jueus en relació amb 
la conversió; relapses, heretges i excomunicats -a partir de l'any 1323, pri
mer cas documentat d'heretgia-; problemes de convivència entre jueus i 
conversos; ofici o professió de conversos; etc., qüestions que únicament puc 
anunciar. 

DARRERS JUEUS A CASTELLÓ D'EMPÚRIES 

Amb el buit que deixen els conversos, l'Aljama resta molt disminuïda 
«residuum dicte aljame remansit in numero breviori», però no desapareix. 

Alienada la Sinagoga, que ha esdevingut hostal, les famílies jueves es 
reuneixen per als seus ritus i afers en una de les seves vivendes que ofereix 
més capacitat. 

Mentrestant, l'Aljama es reorganitza i recobra l'antiga Sinagoga. El 4 
de Maig de 1442, quatre jueus en representació de tota l'Aljama compren 
a la vídua de Francesc Alfons, com a procuradora del seu fill Francesc Al
fons, mercader de Castelló, una casa que havia estat l'antiga Sinagoga, si
tuada al Puig de l'Era Mala, per utilitzar-la novament com a lloc de reunió 
i de culte. 
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La prova, però, més contundent del fet que no s'ha produït l'extinció 
oficial i real de la comunitat hebrea de Castelló molt abans de l'expulsió 
de 1492, la constitueix l'article setè de les Capitulacions de privilegis de la 
Vila, atorgats abans d'aquesta data: 

«I tem com en la present Vila sia una Aljama de juheus ... que sien franchs 
de totes peyties degudes fins a la present jornada e que sien guiats per 
temps de un any ... excepte deute de Senyor». 
Entre el 22 de Juny i el 2 7 de Juliol de 1492 es fa liquidació total i abso

luta dels préstecs, amb la qual cosa desapareixen definitivament els jueus 
de Castelló d'Empúries. 

ALGUNS ASPECTES COMPLEMENTARIS DE L'OBR A 

- Alguns jueus castellonins destacats:
Mahir Isac, jueu culte. En el seu testament recomana quins llibres cal

llegir i quins no «pro addiscendo scientiam». 
Jucef Mercadell, metge sol.licitat tant per la Casa Comtal com per fa

mílies distingides de la Vila. 
J affia Ravalla o Revaya, notable prestador. 
Duranjacó, que intervengué en una sentència junt amb altres de Giro

na i d'altres llocs. 
Perfecte Bonsenyor, assistent a la cèlebre disputa de Tortosa (1413-1414 ), 

convocada per Benet XIII.

Struch de Céret, procurador del noble Pere de Rocabertí (s. XV). 
- Censals, Violaris i Censals morts.
- Usura. Deutor cristià que no vol demandar jueus que practiquen l'usu-

ra ni denunciar-los al bisbe. 
- Situació precària de l'Aljama en distintes etapes:
1363 Queixes sobre impostos.
1370 «Major pars judeorum habere indigentiam».
1386 La Universitat jueva gravada i opressa pels nombrosos violaris i

censals (Privilegi de reducció atorgat pel rei Pere III). 
1416 L'Aljama no pot pagar càrregues: les conversions en masa l'han 

reduïda notablement; 
- Assumpte de jueus pobres en què intervé el comte.
- Pagaments de l'Aljama de Girona a jueus de Castelló.
- Relació de jueus de Castelló amb jueus d'altres llocs: Girona, Besalú,

Elna, Perpinyà, Narbona, Carcassona, Limoux, Verdun, Agramunt, Bar
celona, Peralada, Peratallada, Ullastret, etc. 

- 1324. El cas d'uns jueus de Castelló que sol.liciten autorització per
anar a residir a Jerusalem. 

- Injúries causades a jueus de Castelló en diferents ocasions.
- Cas d'un jove jueu acusat de còpula carnal amb una cristiana.
- Contenciós: per qüestions d'herències, debitoris, drets de veïnatge, con-

còrdies, sentències, anul.lacions sobre assumptes de marmessoria testa
mentària: 
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-entre jueus particulars i entre jueus i l'Aljama;
-entre jueus i cristians;
-entre jueus i Universitat de Castelló;
-entre jueus i Universitats d'altres llocs.

- Contenciós amb l'Aljama de Girona sobre l'impost per a sufragar la
fortificació de les Illes Medes. L'Aljama de Castelló guanyà el plet. 

- Relació de convivència o millor de bona coexistència entre la Univer
sitat (Municipi) de la Vila de Castelló i jueus: el Municipi subvenciona el 
lloguer de la vivenda d'un jueu. 

- Jueus adquiridors de la imposició (ajuda) del vi del Municipi de
Castelló. 

- Etc.

APtNDIX DOQUMENTAL (dels documents més notables). 
PLANOLS, GRAFIQUES, ESQUEMES I FOIDGRAFIES. 
ÍNDEX CONCEPTUAL. 
ÍNDEX ONOMÀSTIC DE CRISTIANS. 
!NDEX ONOM�STIC DE JUEUS DE CASTELLÓ.
!NDEX ONOMASTIC DE JUEUS D'ALTRES LLOCS.
INDEX DE CONVERSOS.
ÍNDEX TOPONÍMIC.
VOCABULARI DE VOCABLES HEBRAICS (extractats de la documentació consultada).
BIBLIOGRAFIA.
NOTES DOCUMENTALS I EXPLICATIVES
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, ' 

NOTICIA DE LA PRESENCIA DE JUEUS A 
' 

MOIA EN EL SEGLE XIII 
per Francesc de ROCAFIGUERA i GARCÍA 

Als registres notarials de l'escrivania de Moià del segle XIII, conservats 
des del 1287, consta la presència activa de jueus a Moià els anys 1288, 1289 
i 1293. La seva actuació és mÓlt minsa i la seva presència esporàdica coinci
deix en el dia i en el mes: l'onze d'agost. Això fa relacionar-la amb la fira 
que se celebrava a Moià a mitjan agost. 

La fira de Moià té els seus orígens institucionals el 1154, quan el comte 
Ramon Berenguer IV va treure la vila de Moià de la jurisdicció del castell 
de Clarà i la va donar al veí monestir de Santa Maria de l'Estany. Així es 
va culminar un procés iniciat amb la disposició de Ramon Berenguer III 
al seu testament fet el 1130 de donar la capellania de Moià a Santa Maria 
de l'Estany. Per tal d'afavorir la vila el comte va establir-hi mercat setma
nal els dimarts i una fira a mitjan agost. El comte es va reservar el domini 
superior de la vila i, entre altres concessions, va cedir a Santa Maria de 
l'Estany mitja quartera de sal sobre el mercat i el delme del mercat i de 
la fira 1. 

La situació de Moià, a mig camí entre la Plana de Vic i el Bages, la 
seva proximitat al Vallès i la protecció reial, van fer que es convertís en un 
centre del comerç interior que atreia sobretot els pagesos de les parròquies 
i pobles veïns. 

Entre les transaccions fetes aquells dies d'agost i registrades als manuals 
trobem els jueus que exerceixen la seva pràctica habitual, és a dir el préstec 
amb interès. Més que fent el préstec els trobem que recuperen el capital 
o fan gestions per recuperar-lo.

A més de les activitats dels jueus aquests dies els documents donen no
tícia d'un préstec fet el 1280 per Baró Vidal, jueu de Cardona, en poder 
del notari de Moià, Bernat de Vall 2, i de la promesa feta el 23 de juny del 
1293 per Berenguer Morató al seu fill Berenguer i a l'esposa d'aquest, Eli
senda, de pagar 90 sous i els seus interessos a Isaac Salomó, jueu de Barce-

1. FONT RIUS, J: Carta.s de Población y franquícia de Catduiia. !I. Estudw. Apéruiia. Vol. I. 1983.
2. Doc. 6.

321 



FRANCF.SC DE ROCAJ.JGUERA I GARCIA 

lona, abans de la Mare de Déu d'agost i altres deutes que tenia amb dife
rents particulars 3• 

El 1288 Baró, jueu de Cardona, nomena procuradors a Cretó, jueu de 
Vic, i al fill d'aquest, Vidal, per reclamar el que Ramon de Guialec, de 
Tona, i Pere de Pla, de Balenyà, li devien dels 80 sous que els havia deixat 
a Manresa el 1283, que era 55 sous i els seus interessos tal i com conté un 
altre document fet a Manresa el 1283 4. En aquest cas el retard en la de
volució del préstec devia fer recórrer Baró a la justícia de Vic i per això 
nomena procuradors a dos jueus de dita ciutat perquè tots dos o un d'ells 
el representin en la demanda davant el jutge. 

El 1288 trobem Baró Vidal, jueu de Cardona, que ven a en Godencs, 
de Santpedor, i al seu fill Arnau un ase de pèl negre per 110 sous. Els com
pradors prometen pagar dit preu abans de Tots Sants i si tarden més hau
ran de pagar 4 diners per lliura al mes de lucre o interès, el que representa 
el 20% d'interès anyal 5. 

El mateix dia aquest jueu fa àpoca a Bernat de Morages, fill del difunt 
Guillem de Morages, del terme del castell de Calders, de 27 sous que li de
via Arnau Ferrer de Berenguera, del terme de Castellterçol, per document 
fet a Moià el 1280, del �ual era fiador juntament amb Bernat de Solercriat,
també de Castellterçol . 

El mateix dia un altre jueu, Isaac Cap, resident a Granollers, fa àpoca 
de 20 sous a Pere de Bruguer, de Castellcir, un dels fiadors del deute de 
80 sous i el seu interès contret per Elisenda de Castellcir i el seu fill Bernar
dó. Aquest deute havia estat reconegut per dits mare i fill per document 
fet a Les Franqueses el 1279 i a més de Pere de Bruguer eren fiadors Beren
guer de Brostenges i Arnau de Taiadella, també de Castellcir. Entre els tes
timonis d'aquesta àpoca figuren els jueus Josep de Mallorca i Ceroz 
Vidal 7. 

El mateix dia dit Isaac Cap fa àpoca de 7 sous per la mateixa causa 
a Berenguer de Brostenges. Entre els testimonis figura Estrugó, jueu de 
Caldes 8. 

El mateix dia Pere de Bruguer i la seva esposa Arsenda, de Castellcir, 
reconeixen deure a dit Isaac Cap 15 sous que els va prestar i li prometen 
tornar-los a Granollers abans de Nadal. Si es demoren hauran de pagar 4 
diners per lliura d'interès cada mes 9. 

L'onze d'agost del 1293 el sobredit Baró Vidal, jueu de Cardona, fa àpoca 
a Bernat de Morages, de Calders, de 34 sous dels 55 que li devien ell i Mar-
tí de Bosc, de Calders 10.

El mateix dia Baró Vidal fa àpoca a Bernat de Puigamar, que viu al 
mas Guantera, de Sant Pere de Ferrerons, del que li devia, excepte de 70 

3. Museu-Arxiu Comarcal de Moià. Protocols, vol. 4, foli 24 v. 

4. Doc. l.

5. Doc. 2. 

6. Doc. 6.

7. Doc. 3.

8. Doc. 5. 

9. Doc. 4.

10. Doc. 7. 
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sous que li devia juntament amb Pere de Coma, de dita parròquia, dels 
quals en deu 35 i el seu lucre 11. 

Amb aquestes dades veiem que aquests anys actuen a Moià dos jueus, 
especialment Baró Vidal, jueu de Cardona, i també Isaac Cap, jueu resi
dent a Granollers. Les seves estades a Moià més que per fer préstecs nous 
semblen fetes sobretot per tal de cobrar préstecs, alguns d'ells fets amb for
ça anterioritat, els pagadors dels quals eren morosos i fins i tot havien de 
respondre per ells els seus fiadors. Aquests préstecs consten fets a Manresa 
i Les Franqueses. 

El 1288 Baró, jueu de Cardona, que pot ésser la mat.eixa persona que 
Baró Vidal, jueu de Cardona, el qual ja el 1280 actuava a Moià, ha de no
menar procuradors per tal de cobrar un préstec reconegut 5 anys abans. 
El 1289 ha de cobrar d'un fiador un préstec fet el 1280. 

El 1289 Isaac Cap ha de cobrar dels fiadors d'Elisenda de Castellcir i 
del seu fill Bernardó, els quals tenien el castell de Castellcir pel monestir 
de l'Estany 12.

A més del préstec de diners veiem que Baró Vidal el fa de mercaderies 
quan ven a en Godencs un ase de pèl negre per 110 sous, el pagament dels 
quals es regeix per les mateixes normes que el préstec de diners: si no els 
paguen per Tots Sants hauran de pagar 4 diners per lliura d'interès cada mes. 

Aquestes dades coincideixen amb la tònica general dels préstecs fets per 
jueus en aquell temps. Les quantitats prestades no són elevades i el termini 
de devolució és molt curt, tres o quatre mesos, i en aquest període no cons
ta l'interès. Si se sobrepassa el termini, l'interès és de 4 diners per lliura 
al mes, és a dir el 20 % anyal, que era el màxim permès per l' «Statu tus usu
rarum» del 1241 13

. 

APÈNDIX: 

l). 1288, agost 11. 
Quod ego Baronus, iudeus de Cardona, instituo vos Cretonem, iudeum 
Vicensem, et filium vestrum Vitalem certos et generales procuratores 
meos ad petenda debita que mihi debunt, videlicet Raymundus de Guia
lech, de parrochia Sancti Andree de Tona, et Petrus de Plano, de parro
chia Sancti Fructuosi de Balayano, super LXXX solidos cum publico 
instrumento facto per manum Bernardus de Sala, publici notarii Mi
norise, V kalendas februarii anno Domini MCCLXXX tertio, testes 
Raymundus Matei, de termino castri de Tona, et Petrus Generi, eius
dem loci. Quod debent LV solidos cum lucro facto et faciendo, prout 
continetur in instrumento publico facto per eodem notaria IIII nonas 
marcii anno Domini MCCLXXX tertio, testes Bernardus sa Sala, de 
Calderiis; Berenguer de Cailes, de Montbuy; et Petrus de Tressera, de 

11. Doc. 8.

12. Els Castells Catalans. 1970. Vol. II.

13. GARCIA SANZ, Arcadio.: Los in1,ereses en los préstamos de losjudíos de Vú:h duranl,e /,a primera
mitad del siglo XIV AUSA vol. IV pp. 247-253.
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Gaya. Et si forte vos omnes duos procuratores non essetis in placito, unus 
ex vobis obtenuisset pro omnibus in ipso placito vel petitione ad ipsum 
die a iudice asignato. Quod est factum Ill idus augusti. 
Museu-Arxiu Comarcal de Moià. Protocols, volum 2, foli 15. 

2) 1289, agost 11.
( ... ) Godencs, de parrochia Sancti Petri de Auro, et filius meus Petrus
confitemur et recognoscimus debere vobis Baro Vidal, iudeo de Cardo
na( ... ) qui remanserunt ad solvendum de quodam asino de pilo nigro
quem a vobis emimus. Quos dictos CX solidos promitimus vobis solve
re quilibet pro toto ( ... ) festo Omnium Sanctorum sine dilatione aliqua
et excusatione, et in hoc obligamus vobis omnia bona nostra( ... ) et spe
cialiter predictum asinum. Et Fonte predictos denarios non sol daremus
vobis vel vestris ( ... ) 1111 denarios pro libra in mense ad coturn domini
regis. Actum est hoc 1111 idus augusti anno predicto. Testes Romeus Vi
laro, Bernardus de Viladarran, ( ... ) de Vico.
Museu-Arxiu Comarcal de Moià. Protocols, volum 4, foli l v ..

3) 1289, agost 11.
Isaac Cap, iudeus, comorans in villa Granullariorum, concedo et re
cognosco tibi Petra de Bruguerio, de Castro Giro, quod composuisti me
cum ad meam voluntatem super illo debito octuaginta solides monete
Barchinone de temo et lucro eiusdem quos domina Elicsendis de Cas
tro Giro et filius eius Bernardonus scripserunt mihi debere cum publi
co instrumento clauso auctoritate Petri de Rupe, olim notarii
Francadarum pro domino rege, anno Domini MCCLXXIX, in quo de
bito et lucro eiusdem eras mihi fideiussorio nomine obligatus simul cum
Berengario de Brostenges et Arnaldus de Tayadela, eiusdem parrochie.
U nde que pro parte tibi contengente ratione dicte fideiussionis in dicto
debito et lucro eiusdem composuisti mecum ad meam voluntatem ideo
que facio ine tibi de dicta parte tibi contingente in dicta fideiussione
ratione predicti debiti et lucri eiusdem, et de toto dicto debito et lucro
eiusdem bonum et perpetuum finem et pactum et diffinicionem de non
petendo, sicut melius <lici et intelligi potest ad tuum etcetera. Pro qua
vero absolutione et diffinitione concedo a te habuisse et recepisse XX
solidos dicte monete, super quibusquidem a te bene paccatus sum, ex
ceptioni non numerate peccunie renuncio, retentum mihi et meis et solvo
quod principales et alios et fideiussores possim habere actionem ( ... ) ad
residuum predicti debiti et lucri eiusdem ultra illos XX solidos quod
tu mihi solvistis ratione predicti debiti et lucri antedicte fideiussionis.
Testes Simon de Villamaior, Petrus de Dominus Vicensis, Jucef de Maior
cha et Ceroz Vitale, iudei.
Museu-Arxiu Comarcal de Moià. Protocols, volum 4, foli l v.

4) 1289, agost 11.
Quod ego Petrus de Bruguerio, de Castro Giro, et uxor eius Arsendis
concedimus et recognoscimus uterque nostrum in solidum tibi Isac Cap,
iudeus, comoranti in villa Granullariorum, debere ex causa mutui quin
decim solidos monete Barchinone de terno, quos renuntiando exceptio
ni non numerate peccunie et non recepte tibi solvere promitimus sine
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omni lucro in proximo venturo festo Natale Domini, deinde vero dum 
ipsos cum tua voluntate tenuerimus promitimus dare tibi pro lucro ad 
rationem IIII denariorum pro liba in mense. Et ad maiorem firmita
tem habenda iuramus per Deum et eius Sancta IIII Evangelia, mani
bus nostris corporaliter tacta, predicta atendere et complere ut dictum 
est. Et renuntiamus quantum in hiis rationi et consuetudini pro vobis 
in aliquo facientibus. Et ego dicta mulier renuntio sponsalitio meo et 
omni alii iuri prou t facienti. Preterea promitimus vobis quod in predic
to termino, sine omnia missione tua et dampno, solvamus tibi vel tuis 
dictos denarios ut dictum est intus villam Granullariorum. Testes Bo
nanatus de Ulmeto, rector ecclesie de Tarrega, et Simon de Vilamayor. 
Museu-Arxiu Comarcal de Moià. Protocols, volum 4, foli l v. 

5) 1289, agost 11.
Isaac Cap, iudeus, comorans in villa Granullariorum, concedo et re
cognosco tibi Berengario de Brostenges, de Castro Giro, quod compo
suisti mecum ad meam voluntatem super illo debito octuaginta solidos
monete Barchinone de terno et lucro eiusdem quos domina Elicsendis
de Castro Giro et filius eius Bernardus scripserunt mihi debere cum pu
blico instrumento clauso auctoritate Petri de Rupe, olim notarii Fran
cadarum pro domino rege, anno Domini MCCLXXIX, in quo debito
et lucro eiusdem eras mihi fideiussorio nomine obligatus simul cum Pe
tro de Brugerio et Arnaldo de Tayadela, eiusdem castri. Unde quod pro
parte tibi contingente ratione dicte fideiussione ratione predicti debiti
et lucro eiusdem composuisti mecum ad meam voluntatem, ideoque facio
inde tibi de dicta parte tibi contingente in dicta fideiussione ratione pre
dicti debiti et lucri eiusdem bonum et perpetuum finem et pactum et
diffinitionem de non petendo, sicut meliud dici et intelligi potest ad tuum
turoumque etcetera. Pro qua vero absolutione et diffinitione concedo
a te habuisse et recepisse septem solidos dicte monete, super quibis quod
a te bene paccatus sum exceptioni non numerate peccunie renuntio, re
tento tamen mihi et meis et salvo quod contra principales et alios fi
deiussores possim habere accionem et demandam ad residuum predicti
debiti et lucri eiusdem ultra illos VII solidos quos tu mihi solvisti ratio
ne predicti debiti et lucri antedicti fideiussionis. Actum est hoc III idus
augusti. Testes Simon de Villamaiori, Arnaldus de Carneri et Astrugo
nus, iudeus de Calidis.
Museu-Arxiu Comarcal de Moià. Protocols, volum 4, foli 1 v. 

6) 1289, agost 11.
( ... ) tale, iudeus de Cardona, confiteor et recognosco tibi Bernardo de
Morages, filio Guillelmi Morages, quondam, de termino castri de Cal
deriis, quod recepi e te numeran [do] ( ... ) solid os mon e te Barchinone
de terno quos Arnalli Ferrarii de Berengaria, de termino de Castro Ter
ciolo, scripserunt mihi debere cum publico instrumento clauso auctori
tate Bernardi de Valle, quondam, notarii Modeliani, anno Domini
MCCLXXX et eras mihi obligatus pater tuus ratione fideiussionis si
mul curo Barnardo de Solerio Criayt, de parrochia et termino de Cas
tro Terciolo. Unde renuntiando exceptioni non numerate peccunie in
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quibus XXXVII solidos quos mihi solvistis, dono tibi et tuis et cui vo
lueris totum locum meum et ius quod habebamus in ( ... ) debito sicut 
ego ibi habebam, constituens te in procuratorem tanquam vicem tuam 
propriam quod possis petere predi tum debitum ut ego possim ( ... ) pos
sis petere predictum plenius trado tibi predictum instrumentum debi
torium. Hanc donationem facio ut melius dici vel intelligi potest etcetera. 
Et facio tibi perpetuum finem et pactum de predictis XXXVII solidos 
de non petendo. Testes Berengarius Celom; Bernardus de Casanova, fi
lius Berengarii de Casanova; Arnaldus Morages et Berengarius de Ro
chabruna. 
Museu-Arxiu Comarcal de Moià. Protocols, volum 4, filis 1 v-2. 

7) 1293, agost 11.
Quod ego Baro Vidal, iudeus de Cardona, confiteor et recognosco tibi
Bernardo Morages, de Calderiis, quod de quodam debito de L et V so
lidos de capitali et lucro eiusdem, quod tu et Martinus de Boscho, de
Calderiis, debebatis mihi cum publico instrumento, solvisti mihi ad meam
voluntatem tringinta et quatuor solidos Barchinone de temo inter dic
tum capitalem et lucrum in ipsius. Unde renuntio etcetera. Salvo mihi
et meis residuum, de quibus XXX et IIII solidos facio tibi et tuis finem
perpetuum et pactum de ulterius a modo non petendo et apocha de so
luto, salvo mihi et meis residuum. Testes Berenguer de Serra, de Mino
risa, et Arnaldus Morages.
Museu-Arxiu Comarcal de Moià. Protocols, volum 4, foli 25 v.

8) 1293, agost 11.
Quod ego Baro Vidal, iudeus de Cardona, confiteor et recognosco tibi
Bernardus de Pughaemar, qui moratur a za Gontera, de parrochia Sancti
Petri de Ferrerons, quod sum bene a te paccatus de toto debito quod
debuistis mihi usque ad presentem diem, salvo nisi temen quodam ins
trumento de LXX solidos Barchinone quos mihi debebatis et Petrus de
Cumba, quondam, eiusdem parrochie. De quibis LXX mihi restant ad
solvendum triginta et quinque solidos et lucrum eorumdem et non aliud.
Under renuntio etcetera. De quo toto debito facio tibi et tuis finem per
petuum de non petendo a modo et apocha de soluto, salvis mihi et meis
dictis XXXV solidos qui mihi restant ad solvendum et lucrum eiusdem.
Testes Arnaldo Andree, filio Romei Andree, et Arnaldo de Ruvira.
Museu-Arxiu Comarcal de Moià. Protocols, volum 4, foli 26 v. 
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LA LENGUA HABLADA POR LOS JUDÍOS 
DE MALLORCA EN LA EDAD MEDIA 

Mariangeles LOZANO GALAN 
Universidad de Granada 

La lengua hablada por los judíos de la Península lbérica es un tema al 
que se ha hecho referencia de pasada en algunos estudios pero no se le ha 
considerado aún como un problema específico. 

En los reinos orientales de la península es difícil encontrar documentos 
que sirvan para saber qué hablaban o qué lengua utilizaban en un porcen
taje mayor los judíos de todo el am bito catalan. Los judíos siempre han lle
vado el hebreo clasico ( es decir, bíblico) a todos los países donde se han 
asentado, pero normalmente fue una lengua ritual utilizada para el culto 
y para los documentos propios de derecho judío que incumbían sólo a los 
moradores del call. Sabemos así, por ejemplo, que esto se cumplía oficial
mente en Mallorca a partir de la orden de 25 de mayo de 1278 dada en 
Perpiñan por el rey J aime 11, en la cual se autorizaban los documentos de 
matrimonio y testamento redactados únicamente en lengua hebrea ante es
cribanos y testigos judíos, que debían ser admitidos legalmente por cual
quier tribunal ordinario cristiano 1• Años antes, J aime I ordenaba (Lérida, 
15 de septiembre de 1254) que los judíos de Mallorca no estaban obligados 
a comunicar información sobre los documentos preservados en los archivos 
del call 2. Todas estas circunstancias señalan a la lengua hebrea su predo
minio en un ambito reducido, pues, a legislación interna judía. Pero, a su 
vez, la integración de la comunidad judía entre la población cristiana (a 
partir de la conquista de Baleares -1229-1232-), hace necesaria la utiliza
ción de la lengua romance escrita en caracteres hebreos: /,a a/jamía. Este fe
nómeno, al utilizar un vehículo ajeno al código de comunicación empleado, 
la lengua en que se escribe, se puede considerar uno de los mas complejos 
dialectológicamente hablando, pero la historia viene a demostrar que es un 
fenómeno que ha producido resultados fructíferos: lenguas habladas aún 
en la. actualidad como el yiddish, el judeo-español, etc, todas con literatura
prop1a. 

l. PONS, A.: Losjudíos dll R.eino dl Mallmca du.rame l.os ss. Xllly XIV, vol. II, Palma de Mallor
ca, 1984, doc. 8 en el apéndice final. 
2. PONS, op. cit., vol. II, p. 111.
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Ademas, este fenómeno tuvo extensión en los reinos occidentales de la 
Península, así podemos recordar los documentos aljamiados en castellana 
(Real Academia de la Historia) estudiados en el sigla pasado por Fernan
dez y Gonzalez; los aljamiados en lengua arabe estudiados por Millas (Ar
chivo Histórico Nacional) procedentes de Toledo, o los mas recientes de 
Tudela estudiados por Lacave, documentos hebreos con «una parte consi
derable en aljamía, en castellana o dialecto navarro» 3• Pera son mucho 
mas numerosos y significativos en el reina de Aragón, así tenemos: unas 
partidas de cuentas de una judería procedentes de Almonacid (Zaragoza) 
escritas en aljamiada hebraico-aragonés estudiadas por Asín Palacios y Ri
bera a principios de sigla 4; atros documentos de Huesca en aljamiada 
hebraico-arabe (es decir, lengua arabe escrita en caracteres hebreos) $; di
versos documentos en aljamiada de Zaragoza, que se encuentran en el Ar
chivo del Cabildo Catedralicio, en el Archivo Histórico Provincial-Sección 
de Protocolos y en el Archivo del Pilar 6; dos albalaes mercantiles de Tara
zona (Zaragoza), escritos en aljamiada hebraico-aragonés 7; un documen
to de Elche en aljamiada hebraico-arabe 8; un documento latino-hebraico
de Tortosa (s. XIII), su parte en caracteres hebreos (dos líneas) esta en len
gua arabe 9• 

Todos estos ejemplos de documentos aljamiados en el reino de Aragón 
( que se sitúan entre los ss. XIII y XV) nos llevan a suponer ciertas hipóte
sis: a) a partir de un momento inicial en que los documentos de derecho 
privado en los que intervienen cristianos y judíos ( o solamente judíos) se 
redactan en latín y/o en hebreo 10 es natural que surja una necesidad de re
producción mas allegada a la lengua hablada: de la misma manera que se 
iba sustituyendo el latín para redactar documentos notariales, el hebreo, 

3. LACAVE, J.L., SEF 43 (1983) 169-179.
4. ASIN PALACIOS, M.-RIBERA, J. : Manuscritos arabes y aljamiadt!s en la Biblioteca de /ajun

ta ... Centro de Estudios Hcos. Madrid, 1912.
5. BO,SCH VILA, J: «Escrituras oscenses en aljamia hebraico-arabe» HOMENAJE A

MILLAS VALLICROSA, vol. I, C.S.I.C., Barcelona 1954, 95-108.
6. Del documento presuntamente aljamiada de la Catedral dió referencia N. Allony, dele

gada por el Institute of Microfilmed Hebreu Manuscripts de la Universidad Hebrea deJe
rusalén, para microfilmar manuscritos hebreos en España a finales de los años 50, en el
informe realizado por él en 1958 en su sexto itinerario. Millas había estudiada anteriormen
te.los mss. hebreos de este archivo (SEF 2, 1942, 95-98) pero de forma muy vaga y sin trans
cribir el doc. ¿aljamiada?. Del texto aljamiada del Arch. Hco. Provincial se encargó LACAVE,
J.L.: «Pleito judío por una herencia en aragonés y caracteres hebreos» SEF 30 (1970) 325-337.
Millas estudió dos docs. en aljamiada hebraico-arabe del Archivo del Pilar de Zaragoza
(E.R.A.H. 96-2, 1930, 669-684), anteriormente reproducidos por BAER, F.: Diejuden im
Christli.ckn Spanien I. Gregg Int. Publ. Lmtd, 1970.
7. LAREDO, A.1.-BEN MALKA, M.H.-CANTERA, F.: «Miscelanea de documentos frag

mentarios hebraicos» SEF 4 (1944) 39-44 (los que nos ocupan fueron estudiados por Cantera).
8. ROMANO, D.: «Un texto en aljamia hebraico-arabe» SEF 29 (1969) 313-318.
9. MIRET I SANS, J.-SCHWAB, M.: Documents dejuifs Gaiol.ans des XI, XII et XIII siècles

Libr. Durlacher. Paris, 1915.
10. Como los estudiados por GOTTHEIL, J.: «Some spanish documents I. Early spanish
shetarot» J.QR. 16 (1904) 702-708, del s. XI, también los reproducidos por Miret y Schwab,
op. cit. , en los que aparecel} documentos latinos, hebreos y latino-hebreos; o los de UDINA
MARTORELL, F.-MILLAS VALLICROSA, J. M.: «Dos documentos latino-hebraicos del
Archivo del Monasterio de San Pedro de las Puellas de Barcelona», SEF 7 (1947) 123-136.
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que no era la lengua hablada por los judíos en su contacto con la sociedad 
en que vivían 11, va reduciendo su función a los textos rituales y a docu
mentos con fórmulas legales hebreas y arameas prefijadas como los contra
tos de matrimonio o Kêtubbot. El texto aljamiada, es decir, redactada en 
letras hebreas (generalmente cursi vas por tratarse mayoritariamente de do
cumentos privados) y en otra lengua distinta del hebrea, vendría a ser ne
cesario en un momento en que al igual que los escribanos públicos ya no 
entendían el latín, el sofer ordinario no culto no sabe el hebrea clasico, y 
si lo sabe prefiere redactar un contrato de venta de una casa o una cesión 
de derechos sobre una viña en lengua coloquial, en términos familiares que 
resultan difíciles de reproducir en hebrea bíblica; b) podemos establecer por 
los documentos en aljamiada que se conservan, que la población judía del 
reina de Aragón hablaba aragonés o arabe, dependiendo (tal como mues
tran los textos) de que sea una zona interior (arabe) o una zonafronteriza (ara
gonés) -a excepción de los docs. del Archivo del Pilar de Zaragoza, en arabe, 
comprensible al ser de época muy temprana: 1217 y 1223-. Es difícil soste
ner una distinción cronológica entre ambas, pues el arabe se sigue utilizan
do en época en que la dominación musulmana no es efectiva, ya que estos 
manuscritos en aljamiada hebraico-arabe oscilan entre los ss. XIII y XIV, 

pero es significativa que esta lengua se utilice en zonas del interior, del nor
te (Huesca, Barcelona) y de la zona costera (Tortosa, Elche): indica que en 
estas zonas hubo un remanente de población musulmana durante estos si
glos que ayudó a mantener la practica de la lengua entre la población ju
día. También hay que notar que los textos en aljamiada hebraico-aragonés 
son de fecha posterior, se sitúan entre los ss. XIV y XV, por lo que pode
mos asegurar que el romance aragonés se habla sucesivamente despues del 
arabe, en todo caso hay una contemporaneidad en el XIV de ambas len

guas, que se pierde con la desaparición del arabe, pues ya en el sigla XV 
no hay ningún ejemplo de documento aljamiada en tal lengua. Pero, ¿y el 
catalan?. Hasta hoy los textos en aljamiada hebraico-catalan, muestra de 
que los judíos medievales de la zona hablaban esa lengua, son de una rare
za extrema. En los documentos de los ss. XI al XIV estudiados por Millas 
en su obra «Documents hebraics de jueus catalans» 12 proèedentes de diver
sos archivos de Barcelona como en los trabajos de Miret y Schwab, también 
de documentos catalanes entre el XI y el XIV, aparecen nombres propios, 
gentilicios, topónimos y orónimos catalanes transcritos en caracteres hebreos, 
y sobre todo judíos con el nombre catalanizado y también con «En», «Na» 
o «N'» prefijados, así como nombres, apellidos y pueblos cristianos se trans
criben en una lista de deudores del Archivo de la Seo de Barcelona estudia
da por Millas 13• Asimismo, una lista de contribuyentes de la aljama

11. Y es de suponer que ni siquiera entre ellos, por lo que despues veremos, a pesar de tener
un acervo de términos inmutables hebreos con los que se designaban fiestas, instituciones
legales, efectos culturales, alimentos, etc.
12. MILLA.S VALLICROSA, J.M.: Documems htbraics de jueus Catol.ans MEMÒRIES DE U INS
T I TU T  D'ESTUDIS CATALANS, vol. I, fase. 3, Barcelona, 1927.
13. MILLA.S VALLICROSA, J.M.: «Petita llista d'un prestamistajueu» E .U.C. XII (1927)
65-67.
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valenciana de los años 1299-1302, estudiada por Millas 14, a pesar de estar 
en catalan tiene unos breves encabezamientos en aljamiado hebraico-arabe 
con nombres en catalan, y tal como dice Milla.s: «Dites llegendes, malgrat 
llur petita extensió, tenen importància, per la gran raresa de documents 
migevals en dialecte vulgar i ens permeten palesar qualque fenòmen fonètic 
d'aquest a !'ensems que el valor fònic amb què s'empraven certes conso
nants hebraiques» 15. Millas sólo reproduce el documento, pero en esta ci
ta ofrece una de las claves del problema. 

Baste señalar algunos ejemplos como, «Joan», «batlle», «J acme» 16; es
muy poco pero sirve para apreciar que existía una practica de la lengua 
catalana a fines del siglo XIII entre la población judía de Valencia. Antes 
de esta fecha, y en la zona de Zaragoza ( en los documentos en aljamiado 
hebraico-arabe del Archivo del Pilar, ya citados) se pueden añadir otros ejem
plos; en el doc. I de 1217: «Donajacma», «Miquel», «Sant Andreu», «salve
tat», «fur»; en el doc. II, de 1223: «setembre». 

Ademas de estas pequeñas muestras hay cuatro documentos que pue
den contabilizarse como textos en aljamiado hebraico-catalan, a saber: el 
libro «Asientos de moneda» de 1369, un texto en aljamiado hebraico-arabe, 
estudiado por Ramón Magdalena, en el que aparecen nombres de pobla
ciones mallorquinas, y cuya publicación habra que esperar para conocer 
sus pormenores; un testamento de Monzón fechado en 1463, en el que al 
final, la testadora escribe una clausula en lengua catalana con caracteres 
hebreos 17; una carta dirigida a un judío de Cervera anterior a 1485 y unas
«ordinacions» sobre la institución del tesorero de la aljama de Cervera, fe
chadas en 1455 18; finalmente, unas «refu'ot» o fórmulas medicinales del 
Archivo de la Corona de Aragón de los ss. XIV-XV 19

• 

Así podemos seguir deduciendo que: a) aunque hay muestras desde prin
cipios del s. XIII de que los hablantes judíos utilizaban topónimos, nom
bres, ciertos términos, etc., en catalan, los documentos aljamiades que existen 
escritos totalmente en lengua catalana y que prueban por lo tanto, una asi
milación lingüística completa, son tardíos, del siglo XV; b) los documentos 
en aljamiado hebraico-arabe de la zona peninsular del reino de Aragón es
tan asociados siempre con un empleo, indirecto del catalan. Gabe la pre
gunta de si mientras subsistió el arabe vulgar como lengua hablada entre 
la población judía (hasta el s. XIV) existía bilingüismo o sólo se empleaban 

14. MILLA_S VALLICROSA, J.M.: «Un manuscrit hebraic-valencià» B.B.C. 6 (1925) 341-356.
15. MILLAS, op. cit., p. 341.
16. Hay que aclarar que la hebrea, normalmente acompañada de un apóstrofe, repre
senta por lo general la = / / arabe, equivalente a la palatal fricativa sonora catala
na /z/.
17. Citado por Duran i Sanpere en op. infr. cit., p. 132, estudiado por DE B OAÇA, F.A.:
«Note sur quatre documents en langue hebraïè¡ue ... » S.A.S.L.P.0. 17 (1868) 169-202, y con
servado en los Archivos Departamentales de Perpiñan.
18. Ambos documentos en DURAN I SANPERE: «Documents aljamiats de jueus catalans
(segle XV )» B.B.C. 5 (1920) 132-148.
19. En OLMO LETE, G.-MAGDALENA, J.R.: «Documento hebreo-catalan de farmaco
pea medieval» A.F. 6 (1980) 159-187. El documento en principio esta en hebreo, pero la ma
yoría de las palabras son extrañas (griego, arabe, catalan).
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los términos catalanes precisos, impuestos por la comunidad cristiana y uti
lizados por necesidad. En el documento de fórmulas medicinales estudiado 
por Olmo Lete y Magdalena, aparece un caudal importante de palabras 
catalanas reproducidas en caracteres hebreos: «olivera», «api», «acàcia», «es
pàrreg», «bol armènic», «violes», «sucre», «sàndal», «fonoll», «prunes», ade
mas de otras muchas en catalan antiguo. ¿Se relega entonces el catalan 
(mientras permanece el arabe vulgar como lengua hablada) a empleo de 
ciertas terminologías, en ciertos ni veles social es ( científicos, legal es)? Un es
tudio sociolingüístico que pudiera determinar esto es inviable hoy en día 
por la falta de documentos suficientes. 

En la zona no peninsular cl.el reino de Aragón, en las Baleares, conquis
tadas entre 1229 y 1232, el caudal de documentos en aljamiada es mucho 
mas importante proporcionalmente, conservados en el Archivo Histórico 
del Reino de Mallorca. Ya fueron estudiados unos albaranes en aljamiado 
hebraico-arabe del Archivo Municipal de Pollensa por Milla.s y Busquets 20

, 

aquí concluían los autores los siguientes puntos: 
- corrupción del

° 
arabe debido a la influencia del hebreo, 

- vacilación grafematica,.
- fenómeno «imala» ( a ) i),
- asimilación de palabras, especialmente en los numerales,
- supresión de sufijos,
- utilización de partículas de arabe vulgar, 
- falta de representación fidedigna de la vocalización arabe ( en las le-

tras de prolongación). 
Estas características indican: a) que se trata de arabe vulgar, coloquial, 

no clasico; b) que es ademas un arabe dialectal magrebí, explicable debido 
al in tenso comercio de Mallorca con el norte de Africa durante los ss. XIII

y XIV.

En estos albaranes, de 1378, aparecen palabras catalanas como: «agost», 
,�urats», ,�ornals», «setembre». 

De 1385 a 1388 son cinco pequeños recibos de préstamo conservados 
en el Archivo Histórico de Mallorca 21 que, redactados supuestamente en 
aljamiado hebraico-arabe (y decimos supuestamente porque en cuatro de 
ellos hay mas palabras catalanas que arabes), muestran ejemplos como «abril», 
«febrer», «any», «obligats», «març». 

Un «Libre de la Taula», con subscripciones que van desde 1316 a 1318, 
de la sección Real Patrimonio del Archivo del Reino de Mallorca, cuyo es
tudio saldra a la luz en breve 22, contiene 68 anotaciones de cantidades re
cibidas por judíos, con una importante proporción de ellas en aljamiado 
hebraico-arabe, pero, aunque en menor proporción que los documentos mal-
20. MILL.AS VALLICROSA, J.M.-BUSQUETS MULET, J.: «Albaranes mallorquines en
aljamiado hebraico-arabe» SEF 4 (1944) 275-286.
21. Estudiados en LOZANO GALAN, M.: «Algunos docs, enjudeo-arabe ... » M.E.A.H. 34,
fase. 2° (1985) 93-108.
22. JIMENEZ, J.L.: «Subscripciones en hebreo, arabe y judeo-arabe del libro R.P. 446 del
A.H.M.» M.E.A.H. 35 (1986) -en imprenta-. Once de estas anotaciones fueron estudia
das en loc. supr. cit. LOZANO GALAN: M.E.A.H. 34 (1985), 98-101. 
lorquines antes citados , com palabras catalanas salpicadas entre las frases: «senyor», «bad-. ¡· ¡ 23 · · 24 b le», ,9u 10!» , «(la) tau a» , ,�uny», «gener», «maig» , «setem re», etc. 

331 



MARIÀNGELF,S LOZANO GAUN 

Hasta aquí podemos afirmar que el arabe que hablan los judíos de Mal
lorca se mantiene muy tardíamente, y a la vez la asociación con el catalan 
avanza con el tiempo. Pero lo mas significativa son los nombres de los me
ses que aparecen en este «Libre de la Taula», en los que a veces es difícil 
saber (hasta tal punto son irreconocibles) su componente arabe o catalan 
antiguo: 

«novembre», «desembre», «octubre». 
Aunque aparecen en las subscripciones del mismo libro en ant. cat.: 

«deenbre», «dezembre», «huitubri», «uytubris», «noembre», «noembra», no 
es posible explicar estas transcripciones de meses a no ser que la lengua co
loquial hablada por los judíos de esta época en Mallorca fuera un arabe 
contaminada de lengua romance hasta el punto de evolucionar a nuevos 
morfemas. 

La persistencía de la lengua arabe vendría dada por el comercio con 
Berbería, en el que tomaban parte esencial los judíos de Mallorca y tam
bíén por esto sería un arabe vulgar y dialectal norafrícano 25; y si algunes 
textos mas mostraran abundancía de irregularidades como la que observa
mos con algunes nombres de meses, habría que hablar de un «patois», un 
habla dialectal especial utilizada por los judíos de Mallorca (pudíera tam
bién ser el habla de la población morisca) durante el lapso de tiempo de 
los siglos XIII y XIV, casi llegando hasta el XV. Es imposible por ahora 
afirmar taxativamente esto, pero sí hay que poner en conocimiento la exis
tencia de un importante conjunto de documentes en aljamiada hebraico
-arabe del Archivo Histórico de Mallorca puesto a nuestra disposicíón por 
el síempre atento director del Archivo, don Antonio Mut Calafell, que es
tudiaremos en fecha próxima ( a excepción del libro «Asientos de Moneda. · 
1369», fotocopiada por N. Allony y H. Friedman según consta en el Archi-
vo ), a saber: 

- una carta de préstamo, documento suelto, en cursiva hebrea muy des
cuidada, com 26 líneas de texto (recto), 

- un documento suelto, mas grande, de letra mas regular, con 34 líneas
de texto en el recto y 9 en el verso, 

- un fragmento procedente de la encuadernación de R.P. 3379, es una
tira estrecha con 38 líneas de texto (recto), 

- una carta familiar, también en cursiva, com 18 líneas de texto en el
recto y 10 en el verso. 

Esperamos que el próximo estudio sobre estos documentes proporcione 
mas luz sobre lo que hasta ahora es una mera suposición, hipótesis o desco
nocimiento de datos basicos. 

23. LOZANO GALAN, op. cit., 100-101.
24. En CORTES I MINGUELLA: «Un curiós fragment hebreu de l'Arxiu històric «F idel
Fita» d'Arenys de Mar» E.F. 84 (1983) 215-217, aparece «maig». Estos últimos ejemplos en
JIMENEZ, op. cit.
25 .. Ver los apéndices documentales de PONS, op. cit., vol. I y II.
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NOTA SOBRE CREDITS 
DE JUEUS DE GIRONA. 1418-1420 

per Josep M. MARQUÈS 

A l'Arxiu Diocesà de Girona es troba un fragment de registre notarial, 
incomplet al principi, i amb 29 folis escrits, que aporta dades útils a l'en
torn de la vida econòmica de jueus i conversos de Girona entre 1418 i 1420. 
Sembla haver format part dels documents de l'Almoina del Pa, i el conser
vem entre els papers d'aquesta 1. 

S'hi aplegaren unes regestes, fetes per mà de notari, d'escriptures que 
tenien com a objecte liquidar certs censals que gravaven l'aljama de Giro
na. Principals creditors són Berenguer Sabater i el paborde de l'Almoina 
del Pa, sense que s'especifiquin els títols de crèdit d'un i altre 2. L'afer el 
conduïren com a procuradors Bernat Guixart 3 i Miquel Vilar, apotecari 
de Girona. Ells dos, un cop repartits els deutes entre els membres de l'alja
ma, recolliren el 1418 les garanties de pagament, i, un cop satisfets els deu
tes, generalment el 1420, cancel.laren els debitoris. 

Essent incomplet el registre, fins a quin punt és representatiu? S'hi re· 
cullen els noms de quinze persones que, a fi d'assegurar la lluïció de censals 
pendents damunt l'aljama, donaren caucions de naturalesa diversa; hipo
tecaren béns, pignorarén debitors o bé donaren fermances personals. De 

1. S. SOBREQUÉS I VIDAL. Societat i estructura política de la Girona medieval, Barcelona 1975
p. 145 nota 12, dedica unes ratlles a l'armari de l'Almoina del Pa de l'Arxiu Diocesà. D'ell
són aquestes paraules: «Malauradament, l'esmentat armari, per circumstàncies estranyes
a la voluntat dels seus actuals guardians, és pràcticament inexpugnable a la investigació a
causa de la seva mateixa estructura material; cercar-hi un document concret és com cercar
una agulla en un paller, i hom ha d'acontentar-se amb allò que casualment surt de les en
tranyes de la baluerna gegantina». Aquesta situació ha canviat. Els poc més de 8.000 perga
mins de l'Almoina del Pa, del Vestuari i de les causes pies unides són ara regestats, encarpetats 
i totalment accessibles.
2. J. MARQUES CASANOVAS. La Pia Almoina del Pa de la Seu de Girona, III , dins «Revista
de Girona» 25 (1979) 163-173, dóna notícia de vendes de cases fetes el 1416 per jueus de
Girona a l'Almoina del Pa. En apèndix donem notícia de totes aquestes vendes segons els
pergamins de la Pia Almoina. No resulta haver-hi relació entre aquestes vendes i els censals
que calia lluir el 1418.
3. Bernat Guixar consta com a prevere i fundador d'un benefici a Sant Feliu de Girona
en documents sense cota de l'arxiu d'aquesta col.legiata.
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l'afer se'n desprèn una gran diferència de recursos econòmics entre els mem
bres de la comunitat que s'hi esmenten, i, cosa que té més interès, una geo
grafia de l'activitat d'alguns d'ells en el mercat del diner. El prestamisme 
jueu, a principis del s. XV té consistència. 

Limitem el nostre propòsit a una elaboració de les dades ofertes pel re
gistre, deixant per altra ocasió un major aprofundiment. 

REPART IMENT DELS DEUTES 

1. Dalmau Joan, en nom seu i de Jucef Bonjuan i Priçosa, pignorà 67
debitors de 39 deutors diferents, per un total de 142 lliures 10 s., i hipotecà 
una casa de Girona. 

2. Mosse Struch i Dolça, esposos, que es trobaven a Hostalric, s'obliga
ren pels béns que foren de Mosse Cabrit, jueu de Girona, en 13 lliures 4 
s., 3 d. Donaren com a fermança Bonastruc Juceff i pignoraren 7 deutes 
de persones de Crespià, Usall, St. Vicenç de Camós, Serinyà i Galliners. 

3. Manuel de Boria i Comtessa, esposos, residents aleshores també a
Hostalric, reconegueren deure 5 lliures 3 s. No consten les seguretats donades. 

4. Bernat Vidal, convers, mercader, ciutadà de Girona, per si i per la
seva difunta esposa, Bonafilla, reconegué un deute de 366 lliures, 16 s. 11 
d. Analitzem més avall les pignoracions que oferí.

5. Guillem Vidal 4, en nom propi, de la seva esposa Bonafilla i com a
fill i hereu de Bonjuan Vidal, oncle seu, i per les cases que havien estat de 
Lobell Gracià i d'Isaac Bonastruc, que dit Guillem havia heretat del seu 
pare, Vidal Bonet, i del seu oncle, Bonjuan Vidal, s'obligà per 1.065 lliu
res, màxima contribució entre els membres de l'aljama. No es ressenyaren 
totes les seguretats que donà; s'extracten 36 deutes que aportà. Hipotecà 
també les seves cases del Call. 

6. Samuel Cresques, jueu de Girona. Pagà en comptant els 22 sous que
li corresponien. 

7. Samuel Natan, per si i per la seva esposa Tolrana, com a posseïdor
dels béns que foren de Vidal des Mestre, Samuel Perfet, Barbes Vidal i Bon
dia Falcó, i dels que havien estat dels seus pares, Samuel Natan i Goig, s'hi
potecà per valor de 19 lliures, 17 s. 7 d. Gravà amb hipoteca la seva casa 
del call de Girona i donà com a fermençajaume Falcó, ciutadà de Girona. 
El deute fou cancel.lat el 6-IX-1420. 

8. Francesc Gracià, llicenciat en medicina, ciutadà de Girona, i la seva
esposa Clara, prometeren pagar 43 lliures, 13 s., 9 d. per la part correspo
nent als censals sobre l'aljama, en quotes semestrals de 6 lliures, des de 1420. 
Hipotecaren també la seva casa del call. 

9. Francesc Miró, convers de Girona, reconegué el 1418 un deute de 9
lliures, 4 s. 6 d. pels censals sobre l'aljama. Els procuradors Guixar i Vilar 
el desobligaren dels deutes d'Astruga, vídua d'Asdai Torós, jueu de Giro
na, el 14-V-1420. 

4. Essent jueu es deia Bonet Vidal; E. C. GIRBAL, Cmwerswnes dejudíos en Geronay su obispado,
dins «Revista de Gerona» 19 (1894) p. 3 7.

334 
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10. Mossé Bellshom de Blanes, jueu de Girona, reconegué el 1418 un
deute d'll lliures, 6 s. 

11. Jaume Salvat, sastre de Girona, convers, que mentre era jueu es deia
Salvat Jacob, amb la seva esposa Estela, dita abans Ratxel, reconegueren 
deure 10 lliures de les 22 lliures, 15 s. en què havia estat taxat; de la resta, 
hom n'hi féu gràcia. Donà per fermança el seu gendre, Pere Sentmanat, 
i Pere Joan Falcó, mercader de Girona, i hipotecà la seva casa del call, que 
abans havia estat de Bonjuan Bonafós i Regina. Fou rellevat dels seus deu
tes el 1427. 
12. Gabriel de Caralt (també escrit Queralt), en nom propi, i com a hereu
de la meitat dels béns del seu pare, Bonsenyor Samuel, de la seva mare Bo
nafilla i de la seva germana Regina, firmà pagaré de 17 lliures 15 s. Pignorà
6 deutes de persones de Palau Sacosta, l'Armentera, Bellcaire, Vilablareix
i Bordils; i hipotecà una casa del call. Entre els debitoris pignorats n'hi ha
dos de 15 i 14 lliures respectivament, i el més antic data de 1416. Fou deso
bligat el 2-V-1421.

13. Isaac Rimoch i Sara, esposos, junt amb la seva sogra Bonafilla, re
conegueren deure 10 lliures, 7 s., 1 d. Isaac donà per fermances l'esposa, 
la sogra i Nicim i Vinant, jueus de Girona. El deute fou cancel.lat el 
30-IV-1421.

14. Pere des Bosch 5, convers, en nom propi i de Bonafilla, vídua de
Bonjuhan Atzay i de la seva pròpia esposa, Dolça, firmà debitori d'11 lliu
res 4 s. Hipotecà una casa situada al call; el deute li fou cancel.lat el 2-V-1421. 

15. Ramon Mercader, (dit abans Abram Suhayo), convers de Girona,
acceptà deure 50 lliures, 17 s., 4 d, amb data de 7-XI-1418. No consta de 
les seguretats donades; s'alliberà d'obligacions el 1419. 

Dels quinze titulars de béns, nou són dits conversos o porten noms cris
tians; sis han restat jueus. Tots continuen essent solidaris dels deutes de l'al
jama. Destaca el potencial econòmic de Guillem Vidal, amb més de 1.000 
lliures, seguit de Bernat Vidal, amb 366. Les 50 lliures de Ramon Merca
der i les 43 del metge Francesc Gracià també els situen pel damunt de la 
resta dels deutors, als quals es carreguen participacions que giren entorn 
de les 10 lliures. Acreditaren la seva intervenció al mercat del diner, en pri
mer lloc, Bernat Vidal, que pignorà la notable quantitat de 268 debitoris, 
seguit de Dalmau Joan, amb 67, Guillem Vidal, amb 36, Mossé Struch, 
amb 7, i Gabriel de Caralt, amb 6. És evident que la mesura dels seus re
cursos no correspon a la magnitud de l'activitat prestamista; Guillem Vi
dal, a qui es suposen tres vegades més recursos que no té Bernat Vidal, lliura 
un nombre de debitoris deu vegades menor que no aquest. 

GEOGRAFIA I CRONOLOGIA DELS PRÉST ECS 

En el nostre registre consten els noms dels deutors dels jueus i les quan
titats prestades ( alguna vegada il.legibles per deterioració del marge dret 
del paper). No sempre s'hi assenyala l'any en què fou contreta l'obligació; 

5. D'acord amb la font referida a la nota anterior, el seu nom jueu era Bonet Atzay. 
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això sol succeir quan es presenten diversos crèdits contra una mateixa per-
sona, oberts en moments diversos. Directament tampoc no s'explicita el motiu 
d'haver recorregut al préstec; un cert nombre d'aquests, no obstant, no ha 
estat enregistrat a l'escrivania, sinó a la cort o tribunal, i amb gran proba-
bilitat correspon a una execució judicial. 

Heus ací un quadre dels crèdits de Bernat Vidal 

CRÈDITS DE BERNAT VIDAL 

Crèdits Deutors Prés. màx. Prés. més antic 

L'Armentera 10 8 11 11. 
Bellcaire 3 2 

La Bisbal 11 10 11 

Calonge l 1 12 

Canapost 2 2 

Casavells 2 2 

Castell Empordà 12 6 15 

Cinc-claus 2 2 

Corçà 3 3 6 1419 

Cruïlles 29 22 1414 

Esclanyà 2 2 

Foixà 4 3 1414 

Fonolleres 9 7 35 1411 

Fontanilles 3 3 
Gualta 12 10 

Llavià 6 4 10 1414 

Matajudaica 3 2 

Monells 3 3 1415 

Palafrugell 10 9 

Palau Sator 9 9 

Pals 14 11 

Parlavà 4 4 

Peratallada 17 17 12 

Sant Cebrià de Lladó 8 7 1407 

Sant Climent 1 l .34 

Sant Iscle d'E. 10 6 21 1414 

Sant Pere Pescador 2 2 

Santa Pellaia 3 3 1412 

Serra de Daró 14 5 9 1410 

Torrent 9 7 

Torroella de Fluvià 2 2 

Torroella de Montgrí 27 23 

Ullastret 9 7 1410 

Ultramort 6 3 

Ventalló 1 l 

Vilaür 2 2 

Vulpellac 3 3 
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És obvi que les activitats creditícies de Bernat Vidal tenien lloc princi
palment a La Bisbal, Peratallada, Palafrugell, Pals i Torroella de Montgrí. 
Els deutors, amb tot, procedeixen de vegades de poblacions petites: Cruïl
les, Sant Cebrià de Lledó, Serra de Daró; ens remeten, possiblement, cap 
a pagesos en crisi, que no assoleixen alliberar-se dels seus deutes, i en con
trauen de nous. La comparació entre els crèdits i els creditors deixa desco
brir, per exemple, que a Serra de Daró cinc persones han contret deutes; 
a Ultramort, tres persones tenen sis deutes, i a Cruïlles, vint-i-nou deutes 
procedeixen de vint-i-dos deutors. 

Reincidència en el deute; no sols hom continua pagant interessos, sinó 
que hi ha qui en contreu de nous, i per quantitats petites. Les quantitats 
màximes que assenyalem en columna especial són excepcionals; els clients 
de Bernat Vidal sovint li demanen préstecs entre una i dues lliures. I sovint 
tarden quatre o cinc anys a pagar-los. 

Des d'aquest punt de vista estem rpés ben informats sobre els anys en 
què foren contrets els deutes que pignorà Dalmau Joan. 

CRONOLOGIA DELS CRÈDIT S DE DALMAU JOAN 

1399 l 1409 
1400 1410 4 
1401 1411 5 
1402 1412 10 
1403 l 1413 7 
1404 1 1414 9 
1405 2 1415 6 
1406 3 1416 
1407 2 1417 1 
1408 4 1418 6 

La clientela de Dalmau Joan, sense defugir !'Empordà, compta amb 
7 préstecs a Aiguaviva, 7 a Riudellots de la Selva, quatre a Fornells, uns 
altres quatre a Viladesens i tres a les poblacions d'Anglès, Caldes, Corçà, 
Llambilles, la Pera i Sant Gregori. Excepte cinc préstecs que superen les 
5 lliures, els altres seixanta-dos resten al dessota d'aquest límit; els més fre
qüents són d'una o dues lliures i alguns sous. Si quantitats d'aquestes di
mensions restaven impagades durant períodes de cinc a set anys, cal pensar 
en situacions de gran estretor econòmica per part dels deutors dels nostres 
jueus o conversos. 

La darrera observació que creiem pertinent d'afegir, és la d'una certa 
especialització geogràfica dels prestamistes. Dalmau Joan atén peticions de 
diners a l'entorn de Girona; Bernat Vidal s'estén cap a !'Empordà; també 
els crèdits de Guillem Vidal es localitzen a !'Empordà: tres a Bellcaire, quatre 
a l'Armentera, entre els quals en destaca un de 106 lliures concedit a la uni
versitat dels homes d'aquest poble, dos a Palau Sator i dos a Sant Iscle d'Em
pordà. Els crèdits de Mosse Struch, en canvi, com ja s'ha indicat, procedeixen 
de poblacions veïnes de Banyoles. El fet entra dins la lògica de l'activitat, 
més si es té en compte que els contractes es passaven davant notari i, per 
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tant, feien oportuna la coneixença d'aquest i necessària la presència perso
nal del prestamista en el moment d'escripturar els préstecs. 

APÈNDIX. 

Adquisiàons jetJJs per l'Alrrwina del Pa de cases de jueus de Girona 

Data Venedor Objecte preu perg.núm. 
1415-I-8 M. Astruc a

l'Aljama pati 55 s 3565 
1415-I-9 Aljama casa enrunada donació 3564 
1415-I-9 B. des Mes-

tres a aljama casa 27'5 11. 3560 
1416-IV-2 Aljama casa 100 11. 3563 
1416-IV-6 B. des Mestre casa 100 11 3567 
1416-V-20 Astruc Zabarra casa 4911.,lOs 3571 
1416-V-20 Astruc Zabarra dret pas 66 s 3568 
1416-XII-17 Pere des Bosch dret càrrega 44 s 3573 
1417-II-23 Mosse Astruch casa 85 11. 3570 
1421-X-15 Priçosa,vda.Astruc casa 65 11. 3574 

Zabarra 5 s. 
1423-III-18 Salomó Samuel casa 33 11. 3575 
1423-X-7 B. des Mestre casa 56 11. 4031 
1425-V-19 fills Rafael 

Pasqual casa 22 11. 4033 
1427-VI-18 Pere des Bosch casa 150 11. 3579 
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AC TE DE CLOENDA 
PRIMER BALANÇ VALORATIU DE LES 

«JORNADES» 
Dr. David ROMANO 

(Universitat Central de Barcelona) 

Els qui no em coneixem tenen metodològicament dues possibilitats: creu
re'm o no creure'm. Naturalment, també tenen la tercera via, la «virtus 
in medio», és a dir: creure el que vulguin, i no creure el que no els sembli 
bé. Aquestes potser són frases una mica enigmàtiques, aquella mena de frases 
que avui hom sol anomenar impròpiament cabalístiques, i per tant s'han 
d'explicar: s'han d'explicar en el sentit que jo diré sincerament el que pen
so i cadascú és lliure d'opinar el que li sembli més bé. 

Començo en contra del criteri anglès, que diu: «el darrer, però no el 
menys important». Començo, primerament, per les coses que a mi em sem
blen més importants. En primer lloc, i ho he de dir públicament, començo 
parlant de dues persones. «Afortunadament», una d'aquestes persones no 
és present a la sala; l'altra, em sembla que sí que hi és, però com que p,orto 
les ulleres de prop i no el veig massa bé, faig veure que no el yeig. Es la 
meva gratitud a dues persones (i quan dic «meva», penso almenys en la me
va. Qui s'hi vulgui sumar que s'hi sumi, però això queda, com diuen les 
partitures musicals, «ad libitum») que han fet possible la celebració d'aquestes, 
diem-ne -per mantenir-nos dins els textos escrits- ,�ornades». Una és en 
Joaquim Nadal, alcalde de Girona, que «afortunadament» no és aquí. Di
gui el que digui, ell és el pare de la criatura, perquè va ser ell, en el trans
curs de dues converses molt, molt curtes ( tant que si comptem el temps global 
potser arribaríem només als deu minuts) qui va llançar la idea d'aquestes 
reunions. El meu primer agraïment, doncs, per a ell. Això és el que real
ment, sincerament, penso. 

Hi ha una segona persona, que és la que dic que no veig, en Ramon 
Alberch, responsable d'una tasca (i siguem ara generosos lingüísticament) 
més aviat avorrida, responsable a l'ombra de la tasca menys espectacular 
de qualsevol mena de J ornades, una tasca que, per pròpia experiència, puc 
dir que és feixuga i poc reconeguda. Sé que ell ha estat l'organitzador de 
totes aquestes diem-ne Jornades, una organització que vosaltres mateixos 
haureu vist que ha estat prou reeixida. 

És una tasca que també cal subratllar i, en aquest sentit, crec que la 
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meva gratitud envers en Joaquim Nadal i en Ramon Alberch, s'ha d'expressar 
públicament. He parlat dues o tres vegades de ,�ornades», entre cometes, 
i ho he fet així perquè crec que aquesta és una nomenclatura excessivament 
modesta perquè, de fet, això ha estat un Congrés, un Congrés bastant més 
fort del que sembla. T ingueu en com·pte que si sumem el que vam fer ahir 
-tot descomptant els cafès i els descansos- tenim unes set hores de tasca
real referent a la història dels jueus a Catalunya. La importància d'aquest,
diem-ne ja, «Congrés» és que es tracta de la primera manifestació d'un abast
tan gran que es fa a l'Estat Espanyol. Només hi ha un precedent, a Sara
gossa, en unes Jornades que es van fer sobre l'expulsió dels jueus. Aquí parlo
de precedents seriosos perquè hi ha una colla de manifestacions de tipus
més o menys folclòric (unes que s'han fet recentment a Toledo, per exem
ple), que no tenien realment cap mena d'entitat.

Dic «Congrés», doncs, i no pas «Jornades» per moltes raons, que inten
taré referir breument perquè ningú no té ganes de sentir una altra «ponèn
cia», sobretot després de les set hores reals de feina d'ahir. S'han de considerar 
tres fets. El primer fet és la companyonia. L'ambient ha estat molt agrada
ble, des de molts i diferents punts de vista, començant per l'ús de les llen
gües on no hi ha hagut cap mena d'entrebanc, i això ens ha evitat de muntar 
el «tinglado» de les traduccions simultànies: cadascú ha dit el que volia dir 
de la millor manera que ha sabut i en la llengua que ha considerat més 
apropiada. 

El segon punt és la disciplina. He de felicitar sobretot els autors i pre
sentadors de comunicacions per haver estat capaços de mantenir-se dintre 
els límits d'un temps determinat, amb un marge humà de tolerància. I una 
altra cosa important, també dins aquesta disciplina: s'ha d'anotar la pre
sència continuada dels ponents, tot i que avui, per raó d'altres obligacions, 
un de nosaltres ha hagut de marxar córrent. Els ponents han estat presents 
aquí durant totes les hores de les J ornades, fet que és bastant menys fre
qüent del que hom pensa. Aquesta és una realitat que s'ha de dir: una cosa 
és que moralment estiguin obligats a assistir-hi i una altra és que «física
ment» hi siguin. 

Quant al tercer punt, la qualitat del Congrés, es podrien dir moltes co
ses i cadascú deu tenir la seva opinió. De les quatre ponències, n'hi havia 
dues que feien referència a Girona i dues més que feien referència a no
-Girona. Les dues de Girona eren, concretament, les de Christian Guilleré 
i Jaume Riera. Malgrat que totes dues s'emmarquen en un concepte més 
ample que no pas el cas concret de Girona, tenen notables diferències. En 
el cas de Guilleré es tracta del marc gironí en el primer terç (per no dir 
les dècades tercera i quarta) del segle XIV. Ell ha volgut fer l'esforç (que 
és força important, tenint en compte que Guilleré no és un hebraista ni es
trictament un especialista sobre els jueus) d'intentar veure el que havien 
aportat els jueus de Girona al conjunt judeo-cristià de l'època. 

En canvi, en Jaume Riera ha fet un estudi sobre els avalots de l'any 1391, 
referent sobretot a la Corona d'Aragó, i més específicament a Catalunya. 
Es tracta d'un estudi sobre el qual fa molts anys que està treballant i que 
espero que aviat conclourà. En Riera ha fet l'esforç d'intentar explicar el 
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que va passar a Girona l'any 1391, relacionant-ho amb el que va succeir 
a altres ciutats de la Corona d'Aragó. Aquests, tant l'un com l'altre, són 
ja resultats assolits. 

Pel que fa a les altres dues ponen.cies, les de Yom Tov Assis i Asunción 
Blasco, (i aquí torno a fer servir l'ordre convencional alfabètic), aparent
ment sembla que no tinguin unitat. A part de no referir-se a Girona (i en 
història, les classificacions negatives són molt importants), tenen altres punts 
en comú. La ponència de Yom Tov Assis acaba l'any 1325 a Barcelona, men
tre que la d'Asunción Blasco comença justament l'any 1325 a Saragossa. 
Per tant, estem cobrint un període que va des de mitjan segle XII fins al 
segle XV. En un cas, el de Yom Tov Assis, no són encara resultats assolits, 
és un treball «in fieri»; en l'altre, el d'Asunción Blasco, es tracta d'un tre
ball molt més avançat, que té un interès especial per a nosaltres ateses les 
possibilitats de poder-lo aplicar al territori que anomenem Catalunya. 

Evidentment, el model de Barcelona és un model molt concret, meto
dològicament força important pel que representa de ruptura o oposició en
tre els diferents moments i la diferent documentació. En el cas de Saragossa, 
Asunción Blasco s'ha pres la molèstia de presentar un guió -és a dir, l'ín
dex del seu treball no complet encara- que, de moment, ja ha tingut èxit. 

Quant a les comunicacions, no cal que les esmenti totes perquè tothom 
té la llista. El que sí voldria és destacar-ne dues, que tenen una alè geogràfi
cament o temàticament més ample. Una és la de mossèn Pujol, referida 
a Castelló d'Empúries, que ens dóna un exemple molt vàlid per a les terres 
gironines. A més, és un exemple d'una comunitat jueva que no és estatal, 
vull dir que no és reial, sinó senyorial. En aquest sentit, tot i les dificultats, 
hem d'esperar que el llibre es publiqui per poder comprovar què és i què 
hi ha rere aquest model. L'altra és la de Leopoldo Piles, de la Universitat 
de València, que ens ha fet veure la vida de cada dia, la realitat quotidiana 
dels jueus. Ha estat una finestra oberta després del tip d'organitzacions i 
de préstecs que ens hem fet, una anàlisi que em sembla que també té la 
seva importància. Malauradament, la documentació sol ser això que en diuen 
freda i aquí, en canvi, desitjàvem veure una realitat una mica més càlida. 

Els resultats assolits, concrets, són a vegades difícils de tocar. En aquest 
sentit, n'hi ha hagut algun de ben tangible. Un d'aquests és l'oferiment de 
Victòria Mora de fer-se catalitzadora del recull de les representacions grà
fiques de jueus que es trobin arreu, no solament en la Corona d'Aragó sinó 
també en d'altres llocs. Es farà responsable no solament de la representació 
gràfica dels jueus sinó de la recopilació de diferent documentació, referent 
a la manera de vestir, als costums jueus, etc., que es puguin haver reflectit 
en la història de l'art. 

Una altra proposta, aquesta més discutible, és la de fer una recerca en 
el cementiri de Girona. Dic més discutible perquè, evidentment, hi ha qui 
pot pensar -és un criteri- que es tracta d'una profanació, com qualsevol 
mena de recerca feta en un cementiri. El problema es planteja greument 
perquè avui existeixen grups de la mateixa religió contraris a l'excavació, 
entenent que es tracta d'una profanació. En aquest sentit, ningú no pensa 
això quan es fa un treball sobre una necròpolis egípcia o babilònica, tot 
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i que la profanació de tombes es produeix exactament igual. La diferència 
és que investigar un cementiri cristià és una profanació per a la gent que 
encara professa la religió cristiana ( o catòlica, a vegades), i investigar un 
cementiri jueu és una profanació donat que existeixen jueus. Però la meva 
qüestió és una lluita contra el temps: la «profanació» si no es fa voluntària
ment, amb interès científic, tard o d'hora es farà «involuntàriament», quan 
es vulgui edificar cases o especular sobre els terrenys. Aleshores es profana
ran els cementiris sense cap profit, des del punt de vista científic. Llavors 
ve el dilema: o els profanem voluntàriament amb resultats, o deixem que 
els profanin involuntàriament, sense resultats. És una qüestió de conscièn
cia: si jo no penso ser l'excavador, la meva consciència queda exempta. Evi
dentment, és una actitud còmoda per fugir del problema, però, és clar, el 
problema hi és. 

Hi ha uns altres resultats potser menys tangibles. Un d'ells, per exem
ple, el del call de Girona. Aquest és un tema important i alhora difícil. Ara 
ho dic de paraula, però també ho he afirmat per escrit, i encara que no 
crec gaire en allò que els «scripta manent», sí estic segur que els «verba vo
lant». Estic convençut que l'antic barri jueu de Girona era on ara es troba 
l'anomenat call. El que no em veig capaç d'assegurar de cap manera és que 
una casa concreta sigui o no jueva, o que la casa del senyor tal sigui la casa 
on va viure Lleó Avinay o qualsevol altre jueu, perquè tots hem vist cons
truir massa coses. Penseu que a Toledo, el problema és exactament el ma
teix, però Toledo té un avantatge: no hi ha documents. Per tant, tothom 
s'ha d'acontentar amb dir: aquest és el barri jueu. I res més. Tenen la sort 
de tenir una sinagoga segura. L'altra, jo no estic segur que ho sigui, però 
una és segura. Afortunadament (o malauradament) no hi ha documents 
perquè la gent es pugui atrevir a dir: «aquí vivia el senyor tal o el senyor 
tal», i per tant, poden estar molt més contents, conservant una memòria 
col.lectiva i no pas una memòria individual. 

B�, una altra qüestió força interessant (i en aquest cas utilitzo la parau
la «BE», no com a «Modus dicendi» sinó com a afirmació taxativa) és haver 
r,osat de manifest els mètodes i les tècniques de treball que hem fet servir. 
Es interessant, sobretot de cares al jovent. J o lamento, de totes maneres, 
que el jovent no hagi pres part més activa, tot i que ho entenc perquè tots 
hem tingut vint i vint-i-cinc anys. El jovent ha tingut la possibilitat de com
provar una cosa que jo vaig dir el primer dia. Ni tan sols els ponents no 
estem d'acord en les tècniques i els mètodes de treball, i cadascú de nosal
tres ha exposat les seves teories (amb més moderació o amb més violència) 
segons el seu criteri particular. 

Crec que és molt important que s'hagi fet veure que existeixen unes fonts 
documentals que, simplificant, anomenem ,�ueves» i «cristianes». S'han de 
tenir en compte ambdues i el seu conjunt ha de lligar, ha de ser un tot cohe
rent, s'han de contrastar per veure exactament quina és la realitat del que 
podem saber. Tot plegat ha quedat ben clar, per exemple, quan en Guilleré 
ha dit el que podia fer amb els documents de Girona i quan Mossèn Pujol 
explicava el que podia fer amb els de Castelló d'Empúries, o quan Asun
ción Blasco explicava què li donaven els documents de Saragossa, o quan 
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Yom Tov Assis deia el que li oferien els documents de Barcelona, els perga
mins o la documentació notarial. És a dir, és molt important que tots hagin 
fet veure una documentació diferent, un tipus de material diferent i a més, 
una manera diferent d'enfocar els problemes. 

Finalment ja acabo. Encara no arribo als vint minuts i em sembla que 
ja està bé, després de les sessions que ara en diuen maratonianes, que d'al
tra banda és un adjectiu molt bonic. 

Torno a repetir el meu agraïment a en Joaquim Nadal i a en Ramon 
Alberch, agraïment que faig extensiu a tots els assistents amb l'esperança, 
però, que la pròxima vegada que ens tornem a trobar parlem ja de Con
grés i no de Jornades, un «Congrés d'Història dels jueus a Catalunya», en 
el que la participació sigui molt més activa. 

De totes maneres, felicitacions per la resistència en les sessions i, a més 
a més, per les manifestacions d'ajut i recolzament expressades a la sala ma
teixa, i «off the record», en acabar las reunions, pensant en el que hem vol
gut fer durant aquestes Jornades de dos dies sencers més l'anex que tenim 
aquest matí. Gràcies a tots vosaltres. 

Dr. Joan Miró. Estudi General de Girona 

Bé, us demanaré un petit grau de resistència més, i el procurarem fer 
molt suau, com a comiat d'aquestes Jornades per part de l'Estudi General 
de Girona, és a dir, del que volem que sigui la Universitat de Girona. No 
us demanaré que decidiu entre creure'm o no creure'm perquè a l'hora de 
la veritat, lluny d'aquesta lògica, sempre apliquem un procés més complex, 
i potser perquè la meva intervenció no anirà pel camí de fer cap mena d'apor
tació o resum. 

Sí, en canvi, que vull contribuir als agraïments, especialment l'agraï
ment a la vostra assistència i al treball realitzat durant aquestes Jornades 
que, pel que ha dit el Dr. Romano, ha estat profitós. A la vegada, també 
m'agradaria comprometre-us a tornar, a tornar com estudiosos dels jueus 
de la Corona d'Aragó per realitzar alguna vegada unes Jornades, un Con
grés, un Simposi, sobre la visió global del que han estat els jueus a Girona, 
on no caldria oblidar que la ciutat no és només un barri sinó un entrellat 
de relacions, de connexions entre la població cristiana i la població jueva. 
Amb això tindríem una visió global de totes les aportacions, de tots els as
pectes científics a l'estil de com s'entenien les ciències experimentals en aquell 
moment, d'història, d'art, de filosofia, de pensament, etc. 

I en aquest sentit, com a comentari final, potser haureu pogut adonar
-vos, vosaltres, que sou historiadors, dels canvis que s'han produït des d'aquel
la època a la ciutat i de la persistència dels costums. No existeix, per exemple, 
una discriminació que podríem anomenar d'ordre sanitari (prohibint a un 
sector de la població la manipulació dels aliments) sinó que ara la impossi
bilitat de tocar els aliments s'ha estès a tota la població. Per tant, la discri
minació ha desaparegut en un sentit de prohibició total, de la mateixa manera 
que han desaparegut els enfrontaments, discussions, diferències d'opinió, 
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etc. Hem de tenir en compte, però, que aquestes diferències formen part 
de la vida científica i de la vida d'una ciutat i que les diferents maneres 
d'enfocar un tema són les que ens · poden fer progressar i avançar. 

Per tant, no us faig un comiat sinó que us dic, com diuen algunes can
çons, «a reveure». Us esperem tant com a visitants de la ciutat, com a estu
diosos que poden venir a la Universitat de Girona per contribuir a la formació 
dels nostres alumnes. Com a estudiosos que pensin tornar a Girona per re
petir un Congrés en el que es facin aportacions de recerca que permetin 
entendre millor una època de la nostra història. Gràcies, doncs, una vega
da més, i a reveure. 

Dr. Joan Puigbert. Ajuntament de Girona 

Em toca de cloure, en representació de l'Ajuntament, aquestes Jorna
des que s'han celebrat durant dos dies i escaig. Quan abans d'ahir s'inau
guraven, l'alcalde deia que tenien dos objectius bàsics, que ens havíem 
proposat des de l'organització, des de l'Ajuntament. Un objectiu primer és 
que els estudiosos es plantegessin el tema i que fos beneficiós per a ells, en 
definitiva, que avancés el coneixement de la realitat jueva de la ciutat de 
Girona. Però no només de la ciutat de Girona, sinó de la comunitat jueva 
del conjunt català. Per tant era un objectiu diem-ne pur, un objectiu cientí
fic, de progrés en el coneixement d'aquesta realitat social que va existir a 
Catalunya en l'època medieval. 

Però hi havia un segon objectiu, i per això es feia a Girona. Es tractava 
de forçar una mica el coneixement científic, sobre unes bases certes, de la 
realitat de Girona, de la realitat jueva de Girona, i, per tant, en definitiva, 
establir uns criteris per aconseguir la promoció d'aquest record, d'aquest 
patrimoni, d'aquest llegat històric. 

Pel que hem sentit, sobretot en el resum que ha fet el Dr. David Roma
no, em sembla que els dos objectius s'han aconseguit, i d'això, l'Ajunta
ment (i quan dic Ajuntament en definitiva vull dir la ciutat) se'n sent satisfet. 
Se'n sent satisfet perquè s'ha acomplert l'objectiu del coneixement científic 
de la realitat jueva a la ciutat i en el conjunt català, i perquè aquest treball 
ha significat la col.locació d'unes bases reals sobre les quals poder poten
ciar el patrimoni rebut, en aquest sentit, de l'existència de la comunitat jueva 
a la ciutat. 

Només per acabar, doncs, manifestar aquesta satisfacció i manifestar, 
també, el desig que la seva estada aquí hagi estat realment útil, plaent, sa
tisfactòria i que s'emportin un bon record, de tal manera que, com deia 
el director del Col.legi Universitari, el record de la seva presència els porti 
una altra vegada a estar entre nosaltres en un futur pròxim. 

Dir també, que evidentment, prenem el compromís de publicar les po
nències i comunicacions, per tal de donar continuïtat al treball fet aquests 
dies. Per tot plegat, doncs, moltes gràcies i fins aviat. 
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