
El quadern dc comptes dels bancs de la sinagoga de
Perpinyá de I'any 1402

EdwrdFeliu

eüt

[E! trebelt de traduceió de! do€ü¡nent i d'ide&tiilceció dels isdividus és aeabat,
perd, eorn a article per E publ¡ear o difondrg aq¡Iest TEXT és encara
PR.AVIS{ONAI. &I*rca una infrsduceió" : aei seltrir diverses coses sohre
¡'¡nterior d€ la sinagoga, ta disposieié, orie*tació i de*on:inacié dets lrsnas, etc.l

t [rm.082.a2]t

Abram de Caslarz
Lloc 3 del banc3 (10): 4s 6d

Item, el mateix, en la segona venda.
Lloc I del banc 9: 5s 9d

Ítem, pagá a En Bonseayor Malr: 2s 2d
Lloc 2 del banc [...]: 4s
Lloc 5 del banc I I de la secció de les dones:a 2s

l. Fragúents hobats a les cobertes del Ltibre d'Apoques de I'any 1421 qu€ es

conserva a l'Arxiu Históric de la Ciutat de Girona. Signes convencionals emprats en
la raducció:
< > Lletres inüsibles, o parciahnent il.legibles, peró que es poden deduir
ldgicament.

[ ] Mots explicaüus afegits pel tmscriptor.
[...] Espai sense text, o llefres totalmant il.legibles.
( ) Llehes visibles, perd de l€chrra dubtosa o incomprensible.

2. Esmentat eom a conseller de t'aljama de Perpinyá el l4l2 (BAER. Die Judea
p. 78é), com a jutge vers 14ll-1416 (N-^R"Í, Iwenraire-sommaire, p. ?22). Fteura
també eo la talla de l4l3-1414 O,oEB, (Taille>, p. 66).

3. En hebreu: s@al banc', bmcada', generalment de fi¡sta, on poden seure
diverses persones. l¿ taducció & s$sal per 'seient' es presta a f¿lses

interpretacions, car pot fer peisa¡ en soi€nts o cadires individuals (fiis¿bt), i no
devia ser pas aixó. Aquesls bancs es dividien en un cert nombrg de meqomot,'llocs',
en el sentit de llocs o espais per ser¡re. La diferéncia entre els dos mots hebreus,
safsal i hise es veu clarament en l'exposició dtn problema que reporta el TB 8dv4
Qamma l0la.

4. Eom fa servir, tot al llarg del document, fes abrreviatures per a indicar la part
de la sinagoga on es posaven les dones: iryb, nytr i u)iltl. Indiquen indiferentment
el mateix lloc €n tots els casos: Me:eta ha-nalim, 'de la seccié de les dones', Be-
'ezrat ha-noiim, h la seccié de les <lones', i ne-ha-noiin 'de les dones', que és la
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El seu deute es de l6s 6d
Pagá a En Lleó: 4s 6d
El seu deute resta en lOs ld

el 15 de febrer pagd 4s
el 25 de maig paga 2s
el 3 de_maig pagá 3s 7d

Cancel'lá'
Abram Saltell6

Lloc 2 del banc 8: 4s 6d
El seu deute és de 1ls

Lloc 6 del banc (12) <de la secció de les doneg: [...]

2 FIB.o82.b'l

Abram Issac de Monbauló [= ¡4so¡6o¡61t
Lloc 5 del banc 25: ls lld

Item, el rrateix, en la segona venda
Lloc 1 del banc 28: ls

El seu deute és de 2s lld
Pag¿alditEnLleó: ls
El seu deute resta en ls I ld

el 6 de febrer pagi 4d
l'l-1 d'abril pagá 5d

Astruc HayimÜ
Lloc 6 del banc 23: 3s 6d
Lloc 6 del banc I l: 2s I ld

Ho pagá tot al dit En Lleó

3 trrB.os5.b1

Astruc de Besaldun [: Besafti]e
Lloc 1 delbanc 2: l3s 9d
Lloc 3 del banc I l: 5s 7d
Lloc 3 del banc 20: ls 7d
Lloc 5 del dit bauc: ls 6d
Lloc 2 del banc 3 de la secció de les dones: 4s 3d

més utilitzada. l¿ secció de les dones dins d\ma sinagoga era anomenada des

dñi$: keneset Sel ha-naiint, Sinagoga de les dones'; dqtÍ la sclmla judearun o
escola de les dones dels textos medieJals, que es refereix a um sinagoga qu€ tenia
una secció ben delimitida per a les dones que hi anaven.

5. En molts casos els compt€s r-eflectits en aquesta transcripció no quadren,
perqué hi ha llehes amb valor numéric que han desaparegut del tot o llnies en les
quals el text sha esvalt completament

6. L'any 1401 participá, amb alt¡es membres de I'aljama, en la compra de l'qiuda
del vi julc (CATAFAU, daltell Vegen), doc.4).

7. Montbolé és un mimicipi del Vallespir.
8. La seva vlú¡a consta en la talla de 1413-1414 O,oEB, (Taille>, p. 66)
9. Apareix com a cr€ditor de diversos jueus de Perpinyá I'my 1390 (ElvfERY,

<Scholaro, p. 40). L'any 1410 ja era mort, cat el seu fi[ B€trvenist Ashuc,
encareg¿ una ldpida a tres picapedrers de Baixás per a cot'locar damunt la seva
tomba (VIDAI" ¿er Juifs,p. 120,ffi73 = C¿ls, 2, p. 91, nota 80)
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ftem, el mateix, en la segona venda
Lloc 3 del banc 3: 13s 9d
Lloc 3 del banc 2l: ls 6d
Lloc 3 del banc 3 de la secció de les dones: 4s lOd

El seu deute es, entre tot, de 2lliures [...] 7d
Pagd a En Lleo de Barbasbe:ro I lliura 6s 6d
Resten I lliura ód
Pagá també a Lleó de Barbastre (20)

el 18 de maig de 4021t pagá aJ sobredit 6 [...]
Asser Issacl2

Lloc2delbanc5: 5s 6d
Lloc 3 del banc 7: <lP 8d
Lloc 6 del dit banc: ls 2d
Lloc [...] del baac 10: 6s

Item, el mateix, en la segona venda
Lloc 2 del banc 3: lls 3d
Lloc <4> del banc 5: [...] 7d

El seu deute és de entre tot: I lliura 10s 2d
PagialditEnLleó lOs
El seu deute resta en I lliura 2d

el 8 de febrer pagd 4s
el 30 d'abril paga 3 s

, el 17 de rnaig pagá a Gracian 4s 7d
Item 4s

Asnuc Jucet'3
Lloc 4 del banc 19: ls 6d
Lloc 6 del banc 7 de les dones: ls 6d

ftem, el mateix, en la segona venda
Lloc4 delbanc 16: 2s 10d
Lloc 3 del banc de fusta que mira a la porta de I'Alianga: ra ls 4d

El seu deute és de entre tot 7s 2d
Pagd al sobrcdit 2s
El seu deute resta en 5s 2d

I'l de febrerpagá ls 4d
I'l d'abril pagi ls

El nombre de persones que hi ha en aquesta pdgina és de tres i llur
deute puja a 2 lliures 5s 5d

Bendit Salamé, Samiel Alfaquim, Saltell Abram Veguerrt, F"o"t
Bonmacipl6

10. Figura a la talla de 1413-1414 (LoEB, <Taillo, p. 70.
11. Les dues lletres que podrien indicar l'any ---*i es tacta realment d'um t¿u i

rma bet, com em penso- són molt descolo¡ides. Si la meva tra¡scripció és corf€cta,
lany 1402 s'adiu prou bé amb les dades cronológiques i biográfiques de molts dels
iddividus que fignen en aquest document

12. Podria ser, bé que és una simple hipótesi, fill d'Issac Asser, la vfdua del qual
ñgura en la talla de 1413-1414 (LoEB, (Taille>, p. 69.

13. Consta en la alla de 1413-1414 (LoEB, <Taillo, p. 67).
14. Elnhebreu: Maqom 3 me-s$sal e.¡ panaw leletah ha-berit



4 [HB.08s.a']

Astruc MilhaulT
Lloc I del banc 8 de les dones: 2s 3d

Ítem, el mateix, en la segona venda
Lloc 14 del banc 2 de la secció de les dones: 3s

El seu deute és de 5s 6d
l'1 de febrer pagá ls 4d
el 5 de marg pagá ls 3d
el 6 d'abril pagn ls 4d

.el 8 d'abril pag¿ l<s> [...]d
Aron Calottó

En la segona venda
Lloc 3 del banc 13 de la secció de les dones

¿l costat d'Ab'ram Vidal 8d
El seu deute és de 8d

el 12 de febrer pagd 8d i cancel'ld
Abram Bonafós

Lloc (25) del banc 29: 2<s> <6d>
En la segona venda

15. La grafia hebrea d'aquest nom ('rt))tt) pemet de tmscriure'l com a Vigrer,
Viguier, Veguier, Viguer (<vr?trira). Malgrat qu€ els documents llatins escriuen
gairebé sempre Veger, cosa qu€ pot emmenar a pronunciar, incorr€ctament, la ge
com a consonart fticativq la pronunciacié correcta €ra Veguer, com es pot veure en
un documeút llaf de l4l8 (CATAFAU, (Sallell V€99D, doc. 33 bis) i en I'existéncia
d'¿questa fofma entre cristians en t€rres occita¡ro-catalmes. Era un nom dut tambe
per cristians (Ph. DAILEADER, De vrais citot ens: Vilence, métnoíre et iden é dans
Ia communaaté médié¡ale de Papignan 1162-1397,Püptry| 20A4, p. 245). Saftell
Abram Veguer i Saltell Veguer són la mateixa persona-, que sigPa amb aqu€st darrer
no¡q com a secretui de I'a{i¡ma, en totes les págines del noste docum€nt llevat
d'aquest¿ Era fill d'Abram SalSell Veguer i pare de Abram Saliell Veguer (aü i nét
compartint el mateix nom segons la tradició jueva). Va ser secr€tr¡ de I'aljama en
diverses avinenteseg €ntre elles I'any 1¿102, i e.n anys anteriors i posteriors. Per les
dates d€ls documents de 1,t02, podem deduir que deixi el cirrec dé secretari a la fi
del m€s d'agost de 12102, qum comengá el nou anyjueu de 5163 del calendari hebreu
(CATAFAU, 6alte[ Vegen. doc. 45 de 17 de novembre de 1402, en el qual ja no és
secretari). Pertanyia a ma de l€s famJlies més importants de Perpiny¿" dedicds a la
medicina i al préstec de diners, i pa¡ticipant activament en les activitab de la
comunitat Figuen en la talla de 1413-1414 (,m, <(Taillo, p. 72). Hi ha algunes
dades més sobre aquests Vegu€r en: I. ALTERAS, <dewish physicians il southern
France dwing the l3th and the 14th cenüries>, Jewish fuarterly R*iew
fFiladélfia], 68 (1977-78), p. 210.

16. Es anomenat també Ferrer Bomacip en el *agment 3l i en documents
llatins. Eren els quúe secrea¡is de I'aljama de Perp¡ny¿ l'my 1402 (CATATAU,
(Saltell Vege'), doc. 7), que signen al peu de cadascrma de les pigines d'aquest
quadem.

17. Astruc Milhau ja era difunt en el moment de la talla de 1413-1414, car hi
apareix la seva hereva (I"oEB, (Taille), p. 67).

18. Nom no gens ñequent Hi ha rm Jucé Calot que üviq pel que sembl4 a
Cotlliure en 14\3-1414 (LoEB, (Taille), p. 70; ErGRy, <Wealrhr>, p. 80, nota 8).
Zrmz I'inclou €nhe els noms de jueus europeus (AlNz" Nanen d* hden, p. 57).
Nhi havia t¿mbé a Nomandia (Gross, Goilia Jadaicap. 6Ur.

3d



Lloc 6 del banc 16: 2s <1d>
El seu deute és de 4s 7d
<Pagá aF damunt dit En Lleó: 2s
<Resten> 2s 7d

el 8 de marg pagá ls
.el 4 de maig paga [...]s

Asser Maih''
Lloc 2 del banc 9: 3s 4d

En la segona venda
Lloc 4 del banc 9: 4s 6c

El seu deute és de 7s lOd
el 6 de febrer pagd I s [...]d
el 21 d'abril pagi 6d

Ahot fgenrrarn de¡ En l,leo de Cabestanf0
Lloc 8 del banc 2: ls 9d

El seu deute és de 1s 9d
el 2l d'abril pagá i cancel'ld

Almawt [vídua de] Cresques de Gabiá2r
Lloc 4 del banc 13 en la secció de les dones: ls

El seu deute és de ls
el 6 de febrer pagá i cancel'lá

El nombre de persones que hi ha en aquesta pagina és de sis i llur
deute puja a l7s 4d.

Bendit Salamó, Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

s [IIB.081.D"]

Abram de Caldes
Lloc 4 del fuc29: 2s

El seu deute és de 2 [...]
el 9 de marg pagá ld

19. Pag¿ la talla de 1412 com a habitant de Vilafranca de Conflont
(sf iArzurLLE& (conecta>, p. 22).

20. L'any 1384 era ü dels geslors de l'aljama (BAER, Dre Juden, p. 567) i
continuava essent-ho el l39l (ib{derL p. 555), i encara el 1407 NIfl.AL, Les Juifs, p.
125, n¡¡a 126 = Calls,2, p. 95, nota 134). Es expllcitament secrretari de I'aljama en
un docum€nt de 1410 (CATAFAU, (saltell VegeD, doc. 24). L'any 1390, en
representacié dbn grup de set jueus, denrmciá al rei el comportment dbn canüador
de Perpinyá que es refusava a tornar-los per separat els diners que li havien deixat en
üpósit (The Jews in the Crawn of Aragon Regesa of the Cartas Reales. Part II:
132&1493, Jerusalem, 1995, p. U4, &c. 1206). Veg. també: GRoss, G¿lü¿
Judaicqp.548.

21. Gabid és ma variant fonétics de Gabian, poble del departament de lErau.
La n fu¡al desapareixia en la pronunciacié de cert€s contrades occitanes i. encara
mes, catalanes; avrri és muda en to! el Ll€,Írguadoc (ALBÉRT, Grumdiea occitans,
Barcelona i Tolos4 Instihrt dlEsn¡dis Occitans i Institut d'Estudis Catalanss 2000,
facslmil de la segona edició de 1976, p. 32r. Cf. BAFR, Dte Juden, p. 723, on, en rm
document de 1395, apaúeix un Jacob de Gqvia, úetge de Perpinyi que aleshores
üvia a Figueres.
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Alnanat lvídua dej Hasday Tourosz
Lloc 7 del banc I de les dones

per mitjd de Mosse (xr:) 6s
El seu deute es de 6<s>

Alnanat fvíún del ¡¿¡ d6 gilam¡nya23

Lloc (21) del banc I de les dones: 2s 6d
Astruc Sescaleta

Lloc 3 del banc 25: ls
Ítem, el mateix, <en la segona venda>

Lloc 5 del banc 2l: 2s ld
El seu deute és de 3 [...]
Pagá a [..1
Resta [...]

el 8 de febrer pagd l7d
el 6 d'abril pagá 8d
el 16 de maig pagá 8d

Abram Vidal
Lloc 8 del banc 12 de les dones: ls6d

Írcm, el mateix, en la segona venda
Lloc (10) del banc I I de les dones: ls 2d
Lloc 12 del banc damrmt dit [...] 8d

El seu deute és de 3 [...]

El nombre de persoaes que hi ha ea aquesta pigiaa és de cinc i llur
deute puja a 15s ld

Bendit Salamó, Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

6 [HB.08l.at]

[manca el nom]
Lloc 7 del banc 6 de les dones: 2s 7d
Lloc 6 del baac 30: 2s 6d
Lloc 1 del banc de fusta que mira al sud: 5s
Lloc 2 del banc (21\: 2s 6d

El seu deute és, entre to! de: 12s 7d
Pagá a En Lleo: 2s 7d
Resten lOs

el 20 d'abril pagá 8d
el 8 de maig pagá 8d

22. Deu ser l'Adday T¿úoq que era un dels vint consellers de I'aljama de
Perpinyi I'any 1380 @mu, Die Juden, p. 487).

23. Deu ser la vldua de Davl Vidal de Vilamanya, que I'any 1393 manllevd
diners al metge convers Honont de Bonaft per tal de poder mant€nir els tes fills
menors d'edat que aleshores tenia (Er{ERt <New Lighb, p. 33ó, ltem 2é). Dos
d'aqussls fi s podrien ser Vidal i Issac Davl que ñguren com a propietaris de
seients en el nostr€ quadem de comptes. El topónim Vilamanya sembla ser una
variant de Vilamala, poblet de l'Alt Empord¿ (CoRoDn¡Es, Ormmastian, vol.8,p.
29 i47)



[...] pagd 8s 4d

[manca el nom]
Lloc 7 del banc (1): 7s
Lloc 9 del banc de I'Alianga:24 5s

El seu deute [d'ella]:x 9s
Pagá al sobredit: 3s
Resten 6s
Paeá i cancel.lá

[...]ndif6 
-

Lloc 22 del banc 2: 5s ld
Lloc 19 del banc 2: 5s ld

El seu deute [d'ella]:
Pagá al sobredit 5s
Resten 5s 2d
Pagá ensems amb les despeses de la comunitat

t...1
Lloc I del banc 13 de les dones: ls
Lloc 3 del bnc 13 de les dones: ls

[...] marg paga 6d
Resta I s

El nombre de persones que hi ha en aquesta pfuina és de quatre i llur
deute puja a 1 lliura 2s 2d

Bendit Salamó, Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

7 il{8.083.b-l

Almanot [vídua de] Issac Deulosal Bofill
LIoc I del banc I I

per milid d Astruc Sescaleta: 3s 9d
Pagá al sobredit: 2s
Resta I s 9d

el 6 I'abril paga i cancel'lá
Ester de Girona''

Lloc 5 del banc 12 de les dones: 3s 4d
iter¡ el matei¿ en la segona venda

Lloc 5 del banc (13) de les dones: 3s

24. En hebreu Maqon 9 ne-s$sal ha-berit. Es podria tractar del bmc en el
qual, per la seva posició dins la sinagoga o per alguna singularitat, es duia a terme la
circumcisió dels infants (berit nild).

25. El nom que manca en aquesta entrada és probablemelrt el d'üna vídu¿.
26. Es hacta hmbé d\¡na dona ¡rer les formes morfológic¿ment femenines

d'alguns dels mots d'aquesta anotació, probablememnt una vídua, el marit de la qual
es deüa dir Bendit de segon nom.

27. Silvia Planas documenta una Ester de Gimna casada amb Salomó Samuel
de Perpinyá, i n'explica les circumstáncies frmiüars segons es desprenen d'un
Gstament de 1,,107 (Silvia PlANAs, r<Elsjuets de Girona i els de Perpinyd: Relacions
internes de dues comuüit¿b bessowsrr, en:. Perpignan: Lhistoire des Juifs dans Ia
ville, Perptnyá.2003, p. tA).



Pagd 2s al sobrcdit
El seu deute [d'ella] resla en 4s zld

el 8 de febrer pagd ls
el 6 dabril pagá 8d
el 25 d'abril pagi 8d

@
Alnaiat [vr&náel Issac Albac#8

Lloc 6 del banc 12 de les dones: 2s 6d
el 8 de febrer pagá 8d

Abram Momefe
Lloc 4 del banc 25: ls ld
Lloc 1 del banc 26: 2s

t...1
Pagd al sobredit: ls
Resten 3s

t...1

8 [-18.083.al]

Al nanat lviún def Vidal Elf o

Lloc 3 del banc 19: 2s
El seu deute [d'elLa]: 2s

Astruc Lleó31

28. Issac Albacar devia pmcedh de Navarr4 que és hlnic lloc on fiobem algms
individus amb aquest nom a la segona meitat del segle xnr (J.CARRAsco ¿t ¿¡., ¿¿s
judíos del reino de Na'arra, Pamplona" Gobiemo de Navarr4 D€partamento de

Educaciól y Cultura 1998, vol. 3**i , lndex: Albacm\. Es, a I'origen" rrn nom
d'ofici: bover', 'armenter'. La grafia hebrea que apareix en el noshe llibre de

comptes (]Npl)N) reflecteix exactament la del mot erab cor€sponent JL¡Jl, que

té aquest sentit. Abunden els noms dbrigen árab en I'onomástica jueva de Navarra"
testimods d'altres temps en qué el contacte amb la lleirgua i la culnüa ar¿bigr¡es

havien estat moft €srets. No fora estrany que la frmllia d'Issac Albacar se n'anés al
Rosselló aran de les desgrácies que patiren els jueus navarresos a mitjan segle xv.

29. Momet es una vaiant d€ Mameú/Mam6rt, nom dtn sant provengal @isbe de

Viena del Delfinat en el segle v), qu€ es conserva en alguns topdnin* Va ser

utiliEat també per alguns jueus provengals i catalans (a les aljames de les comtrques
del nord: Perpinyá, Girona, Peralada, Ttrro€la de Montgd, Castelló dEmpúries, la
Bisbal dlmpordá) talment com en el c¡s de molts altres noms romdnics. Cal evitar
de pensar que té algrnra relació anb el nom de Mahona" perqué no en té cap. No he
pogut dacumentar Abram Momet enlloc més.

30. Ely/Ell (= Elies) apareix sovint en documsnb llatins i catala¡s sota la
forma Aly/Alí, que demosFa vacil.lació ea la gmfia de la vocal neutr¿ a/e ( SERoR,

Noms des Júifs, p, 9697: BURNS, Js¡rr in the ,ntmial anltare, p. 99). EsúTit en

hebreg la prinera lleta és rma ¿l€fQ)R). Seria absurd de pensar que té r€s a veure

amb el nom nrab All que s'escriu amb una ayin (-L), i lo era emprat pels jueus

catala¡s. Un Jucé Ali era conseller de I'aljama de Perpinyi l'any 1380 i 1384 (BAÉR.

Die Jude4p.488 i 5ó6); un Bonfi Vidal All figura a la talla de 1413-1414 (LoEB,
<Taille>, p. 67); nhi havia d'alaes a Puigcerdá.

31. Era mstgg fifi de Ll€é Juoé, ambdós üviel encaa I'any 1414. Aquel any,
la ñlla de Ll€ó Jucé, anomenada Regin4 vfú¡a d€ Vidal Asauc de Besalú, malalta
de glhola, deix¿ tots els seus béns al pare, perqué, si moria, aquest pogués mantenir
el seu fill d'rm mes, Jafud¿, fn$ que tingués catorze anys. Asft¡c Lleó sign¿ el



Lloc 3 del banc 2 de les dones: 2s lOd
Íten! el matebq en la segona venda

Lloc 3 del banc 13

per mitjá d'Issac Samson: 4s 8d
El seu deute és de 7s 6d

Astruc des Cortal3z
Lloc 8 del banc 21 (...) 6s 9d
(....)
Lloc 6 del banc 30: 2s 4d

Pag¿ lal sobredit]: 8d
Resten 8s

Issac Samson33
Lloc 3 del banc 3: 6s 6d
Lloc I del banc 11: ls6d

Pagd al sobredit: 4s
Resten 4s

9 [H8.078.a'z]

Eftai:m Salamó
Lloc 12 del banc 13: 2s
Lloc l0 del banc 12 de les dones: ls

Ítem, el mateix, en la segona venda
Lloc 2 del banc 14: 2s
Lloc 5 del banc (26): 8d

Pag¿ al sobredit 3s [..,]
Resúen 2s [...]

Eliau
Lloc 5 del banc ló: 2s

Ítem, el mateix, en la segona venda
Lloc 5 del banc 17: 2s
Lloc 9 del banc ll: ls[...]

Pagá al sobredit ls [...]
Resten 4s [...]

Astruc Zarc3a
Lloc 4 del banc 30: 2s 5d

El seu deute és de 2s [...]
Abram Asmies Cabrif 5

documont com a testimoni (EI!{ERY, 6cholar$, p. 4142; ldem, <Wealthn, p. 81,
nota 14; veg. també: AITERAS, dewish physicians>, p. 210.).

32. Era fill de Bonadona i de Salamó Bonsenyor des Cortal. com diu
explicitament un docum€nt llatl de compravenda de 1404 (El,cRy, <Scholars>, p.
36)

33. 'Issac' duu una ¿lefinicial e¡ aquest cas, que afecta la seva posició en lbrdre
alfabétic hebreu. Signa cada rma de les p¿gines <te la talla de 1413-1414 g a
certificar-ne els comptes (veg. LoEB, <Taille>, p. 70, pr€Nreú en consideració les
remfiques dE GRY, <Wealth>, p. 80).

34. L'any 1395 compr¿ a Lleó Jucé, metge de Perpiny¿, tots els dr€B dlm deute
de 15 lliures que aquest rcnia d'un ma¡rimoni cist'ri de Ribesaltes (El,renv,
(Scholar$, p.4l).
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Lloc I del banc 24: 3s 5d
ÍteÍL el damunt dit en la segona venda

Lloc I del banc (27): 3s 3d
Pagá al sobredit 3 <s> 5d
Resten 3s 3d

El nombre de persones que hi ha en aquesta p¿gina és de quatre i llur
deute puja a 13s 3d

Bendit Salamó, Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

r0 FrB.078.b'l

Issac Bofill
Lloc 5 del banc 5 de les dones: 3s
Lloc 6, del ditbanc: 2s

Ítem, el mateix, en la segona venda
Lloc 12 del banc 2: 2s4d
Lloc 4, del banc de fusta que mira al sud: 2s 4 d

Pagialsobredit 2s
Resten 7s 8d

Bendit Salamó36

Lloc I del banc l: 10s6d
Ítem, el mateix, en la segona venda

Lloc I del banc 2: 7s¿k
Pagd al sobredit: 3s
Resten l4s lOd
Pagá ensems_arnb les despeses de la comunitat: l4s lOd

<Bon>judes Gracian"
Lloc 4 del banc 8: 4s lOd
Lloc5 delbanc l0: 2s2d
Lloc I 1 del banc I de les dones: 4s 4d
Lloc 12 del banc 2 de les dones: 2s2d

Ítem, el mateix, en la segona venda
Lloc 5 del banc 1: ls
Lloc 4 del banc 13: 4s 8d

Pagá aI sobredit I lliura 3s 6d

35. Const4 taot ell com la seva muller, en la talla de 1413-1414 (LoEB,
<Taille>, p 66. fu també, segurament, I'Abnm Adiuses (per Asnies) Cabrit que
aDareix en un documeat d6 l4l0 rel¿tiu ¿ la venda dél comote de la clavaria .

36. Éx rm dels qude signants de cadascuna de tes pagines d'aquests compt€s.
L'any 1380 era secretari de I'alimn (BAER, Dr:e Juden,p.487), Nera encara, o una
alta vegad4 l'any 1393 (CATAFAU, (Saltell Vegen, doc. 2) . Esnentat com a árbihe
en el cas d'una baralla que hi hagué I'any 1381. ente Bofill Astn¡c i Jacó Davl,
anbdós de Perpinyd ND.N-, Les Jaifs,p. I18, noh 55 : Calls, 2, p. 89, noa 6l),

37. Era un dels gestors de laljama lany 1411, bé que pots€r no n'er4 en aquella
dat4 secretüi (BoACA (Qu¿tre document$), p. 174). L'any 1390 c¿sd la seva filla
Boneta amb Issac Cab¡it. Boneta morl sense descendéncia I'any 1416 i Bonjudes
Gracian recuperi la m€ilat del dot que ella havia portat al matritnoni @trcnv,
<Scholaro, p. 32-33).
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Resten 16s 3d
el 22 de febrer pagá 4s
el 2 de marg pagi 2s
el 30 d'abril pagá 4s
el 17 de maig pagd 6s 3d

Pagi i cancel.lá

El nombre de persones que hi ha en aquesta pagiaa és de tres i llur
deute puja a I lliura l8s 8d

Bendit Salamó, Samiel Afaquin, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

11 [HB.086.a"]

Bonafos Pater3s

38. Era conseller de I'aljama I'any 1407 (Vn.AL, L"s Jufs, p. 125, nota 126 =
Calls, 2, p.95, nota 134), de la qual fou també conseller un Juce Pater l0y l4l2
("BAER. Die Judea p. 786). Devi€n ser segufament parents. la seva üdua figura a la
talla de 1413-1414, i aixl matek el seu fiü Vidal Rovén (LoEB, (Taine), p. 68 i p.

70). El nom Pater és forga estran¡ bé que no insdlit. Millás el tra:rscriu ?ataf en els
documents M )onm (dels anys 1194 i 1216) dek seus D¿anerrrr hebaics de
jueus catalans. Tot ñ creuro que es deüa utliEar en les commitats jueves

asque,nazites, car n'apmeixen alguns, sota la grafia Peter, en els cercles dels
tossafistes del nord de Franga (ZnNa Die Nanen, p. 59), el mós ftmós de tots
essent P€t€r ben Josei, mort pels creuats a Carenta& deixeble de B¿sban i de rabl
Tam (N. CoLB , the Jews in medieval Normandy: A social and intellectual hisfory,
Cambridge University Press, 198, p.23-245; cal prescindir de les explicacions de

GRcÁ,s, Go ia jadaica, p. ó3ó, sobre lbrigen d'aqü€st p€rsonatge), No sé per quins
camins anibaren aquests Pat€r a P€rpiny4 p€ró deüen passar per Narbon4 on hi ha
un Pd€r a la primeria dsl segle )trv. Dahr¿ band4 H. J. Zimmels (Jgn, 48 (1957),
p. 5l-52), €Nr comontu la forma'Petef dels documents antics, suggerl la idea
escabellada qrre calia llegir P¿br i enúendr€'l com rm norn personal; A. Scheiber
(ibiden, p. 306307\ confrme, perü, que és la forma Peter la que pareix en molts
docum€nts m€dievals llatins i hebreus com a nom de jueu. Segons el meu parer, el
nom de Pater que aparek a l'aljama de Perpi¡y¿ era lm mot s€guramert oxíton, la
qual cosa feia que la prinera vocal fos pronunciada neuta (Petér > Patér). Aquesta
neufAlizaciü que és molt antig4 provocava (i pmvoca encara) moltes confusions
en la grafia d€ts mots afecbts: mercat/macat, ter€r/tarer, e!c. (P. D. RAsIco, E/
catald afiic, Gimnq CCG Edicions, 2006 p. 7Q amb referéncies especlfiques
rosselloneses; J. ANGIADE, Gronmaire de faniten Prls, Editions
Klincksiech 1977,p.9&99. Pel que fa a I'etimologia del nom, em pe,nso que podria
venir del mot hebreu perar, lninogénif @.BRowN, S. R DRWE& C. A. BPJccs,l
Hebrew and English leicon of the Old Testament, Oxfo¡d, reedicié de 1968, p.
809). No c¡ec que la p¡onunciació paroxítona d'aquest mot biblic fixada pels
masoretes influls en la pronmciació oxltona que suggercixo per al nom que ryareix
en el noshe documenQ. Cal&ia explicr, perü, en aquesta hipólesi etimológic4 la
preséncia dlm desconcertant Pe¡er cristi¿ €n m document de Vic de lany 948 (A.
FABREGA I GRAU, ¿4?rotldtri de la cnebal de Bocelana, vol I: Documents dels
anys 8,14-10@, Barcelo¡4 195, p233). Finalmont, em p€rmeto diassenyalar que la
coincidéncia del mot hebreu 'petet', convertit en nom propi, amb la forma modema
de Pere €Nr ang¡¿s és u¡a font dlncomprensions p€r al leclor d€s?revingut que el
troba en texios no hebreus. En realitaq el nom mglés que aciualment és Peter era
?ereVPeircs/Piers' a l'época medieval (M. D. DAvls, Hebrew Deeds of Engltuth
J¿ws, l¡ndres, I 888, doc. I I , 22, 29, 50, del s€gle )(m).
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Lloc 8 del banc 24: 4s
Lloc 5 del dit banc: 4s 4d
Lloc 6 del dit banc: 4s 4d

Ítem" el mateix, en la segona venda
Lloc 2 del banc 25: 5s [....]
Lloc I del banc 3 de les dones: 5s 3d

Pagd l4a 8d
Resten I s 8d

el 12 de febrer pagá (3s)
el24 d'aúil em pagd a mi: 5s 3d

Boaz Carcassoní3g '
Lloc 2 del banc 24 de les doaes: 5s I ld

El seu deute és de 5s I ld
Bondia Camig4

Lloc 3 del banc 30: 2s
El seudeute és de 2s

Barzelay Menahem
Lloc 7 del banc 28: ls lOd

[...] 1s t...ld
<Bofi>ll Vidal El<y>at

Lloc 2 del b[...]: 5s
Lloc 5 del banc 2: 5s 8d

El seudeuteés de lOs 8d
Pagá al sobrcdit 5s
Resten 5s [...]

Probablement cal inserir aquí el petit fragment que ha estat reprodnít
fotogrdficament amb elfragment 3 [HB-0851]:

... i llur deute puja a I lliura 4s

39. És a dh, Boaz de Carcassona I¿ seva üdua consb en la tall a de 1413-1414
0.oBB, (Taille), p. 67). Deu ser el Boas Salamé Carcassonl que apreix en un
docum€nt de l¿103 en relació amb el cobrament duns deutes amb la intervenció de
Saltell Veguer (CATAFAU, <Saltell Vegen, doc. 4l). Apareixen uns Carcasson{ a
Barcelona elr una quetub¿ de I'any 1390, que, a més, semblen estar relacionats amb
Perpiny¿ (J. RIERA t SANS i F. UDIN I MARToRELL, <rEls documents en hebreu
conservats a I'Arxiu de la Comna d'Aragó>, Miscellonel Btcinonensia @ccelona),
49 (1978);p.29-30.

40. El nom Canig és, originiriament el duna nombrosa ñmllia de jueus
navarr€sos (J.CARRAsco a al., Los judlos del reino de Navana, vol. 3i*t , índex:
Cfuttiz). Peñ seb troben en alhes llocs, com ara a Santa Coloma de @eralt (G.
SFCALL, ¿d comunitat hebrea de Santa Coloma de Queralt, Tarragona" 1986 p.
I I l-1 t2; J. M. LroBEr I It¡RrEulA, d"a concessió de la llibert* a un esclau jueu
(1450)>, Tanid Q0042005), p. 6l). El non Camig és esoit ol).D en les
ordinacions de Ti¡dela de 1305 (J. L. [.AcAvE, Los juilíos del reino de Novarra
Doatnerax hebreos 1297'1486. Pamplona, Gobiemo de Navar4 1998, p. 30),
peró Ytof, en €l present document de Ia sinagoga de Perpinyd. tsondia'és el nom
romdnic antic que va ser h€braitzd posbriorment en Yom Tov, o Jentó/J€n¡ou €n la
transcripció romanitzada que aparek en els documents en cerles regions (LAcAvE,
Kerufu, p- 54-57, on es veu que el nom Yorn Tov dels documents hebreus
esdevenia Gentó en els docum€nts tom¿nics).

41. Figr¡ra a la iella de 1413-1414 (I"oEB, <Taille>, p. ó7).
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Bondia Boniaca2
Lloc 5 del banc 9 de les dones: 4s
Lloc [...] del banc (l l) <de les dones>: 2s ld
t...1

El seu deute és de 6s <1>d
Bonafbs Mossé Alfrquim

Lloc 6 del banc [...]
Item" e1 damunt dit, en la segona venda

Lloc 4 del banc 2: 4s 6d
Pagá al sobredit 5s
Resten 4s 6d

Bofill Astruca3
Lloc 3 del banc 4: 3s 3d
Lloc 4 del banc 5: 5s
Lloc 6 del banc 19: 2s
Lloc 1 del banc 8 de les dones: ls
Lloc 2 del dit banc: 6s 9d
Lloc 6 del banc (3) de les dones: 4s 9d

Iten¡ el mateix, en la segona venda
Lloc 3 del banc 5: 3s 7d
Lloc 4 del barc 6: 5s 3d
Lloc 6 de la colum¡ra del centre: 4s 9d
Els dos primers seients que son prop de la porta de I'Alianga:

l ls [,..]d
El seu deute és de entre tot: 2 <lliure9 8s 4d

Bonjuda Alfacquim>
t...1

Probablement cal insertr aquí el petit fragment que ha eslat
reproduit fotogrdficament amb el fragment I [HB-085.a'J:

@
Lloc [...] del banc 6, que és el cap [...]
Lloc 2 del banc 5 de les dones [...]

Ítem, el mateix, en la dita velda
Lloc 7 del banc 9 [...]
Lloc 2 del banc de fusta.

42. Fou secretari de I'aljama I'any 1415 (EtGRv, <Scholan>, 37).
43. Morl vers 1408 Nn.¡J4 Les Jaifs, p. ll8, not¿ 55 = Calls,z, p. 89, nota

61). Pare del metge Bonafós Bofi¡l Asbuc, que apareix en diversos documents de les
primeres décades del segle xv i que es converti al cristianisme I'any l4l8 amb el
nom de Gabriel Catdla @rcnv, <Scholars>, p. ,t6; I. Ar,TERAS, déwish
pbysicians>, p.2l l).

zt4. Figura a la talla de l4l3-1414 (LoEB, (Taille>, p.67).

IJ



t4

El nombre de persones que hi ha en aquesta pigina és de quabe, i llur
deute pujaa [...]

Bendit Salamó, <Samiel Alfaquim> [...]

13 trrB.o74.b1

[manca el nom]
Lloc 3 del banc 2l: 4s 6d

Pagi a Lleo de Barbastrea5

el 23 d'abril ls, i cancel'lá

[text al costat de I'anterior]
Pagi a Lleo de Barbastre 3s

el (6) de febrer
Pagi a Lleó de Barbastre 6s

el 16 d'abril
Bonaskuc Jacó de Nernse [: Nimes]4ó

Lloc 4 del banc 9: 4s 4d
ftem, el matei5 en la segona venda

Lloc 5 del banc 5: 5s [...]
Lloc 5 del banc 3 de les dones: 4s 3d

Pagá al sobredit: 3s 8d
Resten 9s I ld

el 6 de febrer pagi 1s
el 24 de febrer pagá ls
el 7 de marg pagd ls
el 3l de marg pagá ls
[..J ls
el2l d'abril paga 9d
a la primavera pagá ls 9d

Barzelay Franc
Lloc 7 del banc 29: ls 4d
Lloc ll del banc 18 de les dones: 10d

El seu deute és de 2s 2d
Benvedst Bonet

Lloc 8 del banc 8: 2s 6d
Lloc 3 del banc 8: 5s 3d
Lloc 3 del banc 12: 4s 5d

Ítem, el mateix, en la segona venda
Lloc 2 del banc [...]: 7s 4d
Lloc 2 del banc [...]: 4s ld
Lloc (8) del banc (8): 2s 7d

Pagá al sobredit En Lleo: 12s 2d
Resten l4s

45. Apüeix per prim€r¿ vegatla e,r el fragment 3.
46. Era secretad de l'aliana I any 1415 (Ei,rERY, 6cholars), p. 37).
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El nombre de penones que hi ha en aquesta pagina és de quabe i llur
deute puja a I lliura 16 s ld

Bendit Salamó" Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

14 [H8.074.at]

<Bonjudes Ca¡cassoní>47
t1t...t
Lloc 3 del banc I l: 2s ld

Íterl el mateix, en la segona venda
Lloc 4 del banc 9: 5s

El seudeute es de 14s3d
Bonjudes de Besaldun [: Besalú]

Lloc (9 ) del banc 3, el compr¿ Astruc Milhauo"
i el deixá al dit fill, anomenat Borjudá: 5s 6d

Lloc 6 del banc 4: 4s
Lloc 4 del banc 2 de les dones: ls 8d

iten¡ el mateix, en la segona venda
Lloc I del banc 5: 4s
Lloc 4 del banc 4: 4s 3d

Pagd al sobredit 2s
Resten l7s 5d

el l8 d'abril pagá 4s
Bonsenyor Mair

Lloc 2 del banc 20 de les dones: 2s ld
ftenr, el mateix, en la segona venda

Lloc2 delbanc2: 2s2d,
El seu deute és de 4s 3d

Baron Bonafós
Lloc 2 del banc [...]: 3s 6d

El seu deute és de 3s 6d

El nombre de persones que hi ha en aquesta pagina és de quafe i llur
deute puja a I lliura l7 s 5d

Bendit Satamó, Samiel Alfaquin, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

l5 [{8.73b21

Boniac Carcassoní
Lloc 3 del banc (9): 3s 6d

El seudeute és de 3s[...]
Bonjudes Bellslrom

Lloc 7 delbanc 24: [...]

47. El nom es pot d€duir per les restes de llehes que apreken en la part
superior del docum€nt, aom que confrmat pel fet figurar en la talla de 1413-1414
(Loee, <Taille>, p. 68).

48. Vegeu el frapent 4 de més amunt
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Item, el maüe¡q en la segona venda
Lloc 2 del banc 25: [...] 6d

Pag¿ aI sobredit 3s [...1
Resten 3s

Bonjudes Mosse
Lloc 6 del banc Q2): I...19d

Item, el mateix, en la segona venda
Lloc 4 del banc 30: 2s

Pagi al sobredit: 1s
Resten 2s [...]

Bonafos Vidal Bofill
Lloc I del banc (16): [...]
Lloc 4 del banc 18: [...]
Lloc 7 del banc 2l: [...]

Itern, el mateix, en la segona venda
Lloc I delbaac 17:, 4s2d
Lloc 5 del banc 1l: ls4d
Lloc 3 del banc 22: 4s 7d

Pagi aI sobrediÍ 9<p 10d
Resten 9s [...]

el 16 de febrer pagá 3s
el 6 d'abril pagd 3s
també pagá 3s
Cancel'ld

El nombre de persones que hi ha en aquesta pagina és de quatre i pur
deute puja al l8s 5d

Bendit Sala¡nó, Samiel Alfaquia Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

16 [HB.073at]

<Bon>macip Astrucae
Lloc 5 del banc 3 de les dones: 3s 4d

Ítem, el mateix, en la segona venda
Lloc 7 del banc 25: [...]s 4d
Lloc 5 del banc f..l <de les dones>: 3s

El seu deute és de lls 8d
Pagd ensems amb les despeses de la comunitat: I ls 8d
Cancel'lá

Bofill Bonjudes
Lloc 7 del banc 16: 3s

Ítem, el mateix, en la segona venda
Lloc 7 del banc 8: 3s

Pagá al sobnedit: 3s

Resten 3s

49. Nome¡at conseller de I'aljama per l'Infrnt Joan l'any 1384 (BAF& Dre
Juden" p. 566-567). L'my 1401 particip¿, amb altres membres de l'aljam4 en la
compra de I'ajuü del vi juTc (CATAFAU, <Sallell Vegen, doc. 4).



<Bon>astruc Ferrissaul5o
Lloc (3) del banc (17): 3s
Lloc 8 del banc 2 [...]
Lloc 12 del banc 2 de les dones: 2<s>

Ítem, el mateix, en la segona venda
Lloc 3 del banc [...]
Lloc 4 del banc [...]

Pagá al dammt dit 4s
Resten 10s [3?]d

[...]anfot Saniel
Lloc8delbanc2l: ls4d
Lloc 2 del dit banc: ls
Lloc.(l1) del banc I I de les dones: ls 6d

<Item>, el mateix, en la segona venda
Lloc (10) del banc 12 de les doaes: [...] I ld
Lloc l1 del banc 13: [...]s 3d

El seu deute és de 6s

El nombre de persones que hi ha en aquesta página és de quatre i llur
deute [...]

Bendit Salamó, Samiel Alfaquin¡ Ferrer Bonmacipsl

r7 w.o7e.*l

Bellshom Vidal [...]
Lloc 5 del banc 4: [...]s 3d

Bonadona des Cortal
Lloc (15) del banc (4) de les dones: 3s

El seu deute és de <3s>
Bonet Cohen

Lloc 7 del banc 25: ls5d
El seudeute és de ls [...]

Gmcian Bonjudes
Lloc I del banc 9: 5s

item, el mateix, en la segona venda
Lloc 4 del banc [...]: [...]s ód

Pagá al sobredit ls 6d

[...] 8s 2d
el 6 de marg paga [2?]s
el t...1 abril [...]
el 30 d'ab,ril pagá [...]

50. És la transcripció més qiustada a la grafia hebrea prxtlt-lg) d'aquest nom en
aquest fiagment bé que aparek en d'altres grafies i hanscripcions. Bonastn¡c
Ferrissaul figura a la talla de 1413-1414 (LoEB, (Taillo, p. 67). En el fi-¿pent 35
hi ha un Salamó Ferrissol O¡l¿rD)

51. Manca la signafirra de Saltell Veguer en aqu€sta p¿gina.

t7
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el 17 de maig [...]
Davl (Issac Boniac)

Lloc I del banc [...]
Item, el matei¿ en la segona venda

Lloc [...] ls 6d
Pagi al sobredit 2s

Davi Jucé de Monpeslier [: Ir4oo*O"ttt'
Lloc 13 del banc 2 de les dones: 3s

El nombre de persones que hi ha en aquesta pig"a es de sis i llur
deute puja a I lliura lOd

Bendit Salamó, Samiel Atfaquim, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

18 FrB.079.brl

Dayot Mosse53
Lloc6delbanc 16: 2s6d
Lloc 4 del banc 30: 3s

Ítem, el mareix, en la segona venda
Lloc [...] delbanc 17: 2s6d

Pagd al sobredit 5s 2d
Resten 2s 6d

Deulosal Jucés
Lloc 4 del banc [...]: [...] 6d
LIoc 5 del banc 22: 2s 6d

item el damunt dit en la segona venda
Lloc 4 el banc 2l: ls6d

Pag¿ a¡ sobredit: 3s 6d
Resten 3s

Duran de Melgoir [: Melgor, Melguell]s5

52. En el frapent 2l apareix una vldua de Davl Jué de Monqeller. Tot i
algunes dificultats, la lectura és pmu segura en ambdós fragments. No sé si es fracta
d'una invenemblant drDlicitat o bé sén dos personatges diferents sota un mateix
nom.

53. La seva üdua figura a la talla de 1413-1414 ¡mam€nt mb altes membres
de la frmília Dayot Cresques, Vidal Mossé; aquest drler, Mossé Dayot, era un
dels seus fills (LoEB, (Taille>, p. 68; EI,fERY, (Wealtb), p. E2). No sé si es pot
identiñcar amb el conflictiu Mossé Dayot que apareix en el llibre de comptes de
Juc¿f Zabara publicat a Tanid 5 (2004-2005), p. 97. El nom Dayot aparei¡., s{na
divenes grafies (Dayhotus, Dehotus, Deot, eúc.) en terres franceseg occit¿nes i
catalanes en els segles )tr-xw. En el noshe document la grafia ambé permetria
llegir Diat o Deor

54. Apafeix a la raua de 1413-1414 (LoEB, <Taille>, p. 68).
55. Hon pot srposar algun pa¡enliu enfe aqu€st Düran de Melgor del nostre

documsnt i el 'Durand Deuslossal, fill de Deuslossal de Malgm" que amendi per
tres anys un seient de la sin¿goga de Caste[ó dE¡npúries I'my 1381. No fóra estrmy
que stagués traslladat a Perpinyá en ma data posterior hdetem¡nÉd¡ (Nd. PUJoL i
CANELLES , <Sinagogues medievals de Castelló dEmpúries>, Atmals de I'Institut
d Esndis Enpordanesos lFig¡¡eresl, 24 (1991), p. 72)
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Lloc 3 del banc 5 de les dones: 2s 8d
El seudeute és de 2s8d

Deulosal Menahem
Lloc 6 del banc 13 de les dones: 8d

<El seu deute és d*: 8d
Duran Salamies56

Lloc 3 del banc 23: 4s 3d
Íten¡ el mateix, en la segona venda

Lloc 3 del banc 6: 5s

Paga al sobredit: 4s

t...1
Resten 5s

pagá ls 8d

El nombre de persoaes que hi ha en aquesta página és de cinc i llur
deute puja a l3s

Bendit Salamó, Samiel Alfaquir¡ Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

1e tr{B.079.b1

Vidat Astruc de Nemse [: Nines]s?
Lloc 2 del banc 2: 13s ld
Lloc 10 del banc 1 de les dones
Lloc 1 del banc 9 de les dones: 5s 7d

Ítem, el matei¿ segona venda
Lloc 7, [...]: 9s,fd
Lloc 6 del banc de I'Alianga: 4s 8d

Pagá al sobredit I lliura2s 3d
Resten l4s 9d
ftery" paga al <clavari>:s8 9s

Vidal Leon"
Lloc 20 del banc 3 de les dores: 5s 10d

En la segoaa veada
Lloc 20 del banc 2 de les dones: 5s ld

El seu deute és de lOs lld

56. Era conseller de I'aliama I'any 1407 Ntor't-, Les Juifs, p. 125, ll.ota 26 =
Calls,2, p, 95, nota 134) i continuava €ssent-ho l'any 1412 (BAE& Die Judm, p.
786). Els anys 1415-1416 nbra secretari i clavari @rm.v, <Scholars>, p. 37;
ALART, Irventai¡'e-sommaire, p. 222). A{úefu. a la talla de 1413-1414 (I-oEB,
<Taille>, p. 69)

57. Consra a la rall¿ de 1413-1414 (LoEB, <Taille>, p. 73).
58. En hebreu: gov é. Cf. BAER" Díe Juden, I, p. 630 (doc. de la reina Violant de

1 39 l): <clavari, en ebrayc appellat gove>
59. Transcric 'Leon' en aquest cas i en €l dlssac Leo4 poqué la grafia hebrea

conserva la nun final, cosa que pot indica¡ un origen familiar de terres
llenguadociales, on la n es conservava. En canü, tra¡scric 'Lleó', que apareix amb
més freqüénci4 quan la gnfia hebrea no conserva la n final, la qual cosa indica que

el nom era pronunciat segons la fonétic¿ catalana. D'aquri que fos essrir també 'L¿o'
en documents llatins i catalms, per Íacil'lacié en la gnfia de la vocal neutra e./a.
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el 15 de febrer paga ls
el 8 d'abril pagá 2s
el 20 d'abril pagi 8d
el 30 d'abril pagd 2s 2d
el 12 de maig pagá 2s
Cancel'lá

Vidal de Vilamanyafl
Lloc (1) del <banc> [...]: 2s 9d

<El seu deute és d* 2s 9d
Vivas Bofill6r

Lloc 7 del banc (30): 2s 4d
ftem, en la segona venda

Lloc 5 del banc 22: 4s ld
Lloc 3 del banc de fusta: 2s (4)d

Pagi 4s 6d
Resten 4s 3d

Vidal de Cocliure [: Cotlliure]
Lloc 5 del banc 22: 3s l ld
Lloc 5 del banc 8: ls ld
Lloc 12 del banc 13: 1s

El seu deute és de 6s

El nombre de persones que hi ha €n aquesta página és de cinc i llur
deute puja a 4 llir¡res l8s 8d

Bendit Salaúó, Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

20 [H8.079.a']

fRestes de lleres, de les quals es pot deduir el que segueix]

[...] del banc 2l : 4s 4d
En la segona venda

[...] del banc l1r:^4s 3d
<Vidal> de Cas<lar>"'

Lloc 2 del banc 6 de les dones: ls lOd
Lloc 8 del banc 25: 4s

Pagd al sob'redit ls 9d
Resten 4s ld

Vidal Bonamic
Ltoc 5 del banc 12 de les dones: 3s

En la segona vanda
Lloc 3 del baac 16: ls lOd
Lloc 2 del banc [...]: [...] 8d

Pagd al sobredit 3s

60. Veg. fragment 5 pel que ft a Vilamanya.
61. Apareix a la talla de 1413-1414 (LoEB, (Taille), p. 73.
62. Devia dir-se Vidal, perqué, en l'ordre alfabdtic, el seu nom 4@eix entre dos

altes Vidals.
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Resten 2s 6d
FagimBonfilln

Lloc [...] del banc 14: [...]s 9d
Lloc f.l del banc [-..]: ls 4d
Lloc 5 del banc 1: 5s ld
<Lloe 4 del banc 15: [...] 9d
<Lloc... del> banc de I'Alianga: [...]

El seu deute és de 8s 5d

[...] <a>tud¿64
Lloc 8 del banc [...]
El seudeuteés de 2s [...]
[...] <abriF 2s 8d

fRestes de lletres, de les quals es pot deduir el que segueix:l
<E1 nombre de persones que hi ha en aquesüa página es de [cinc] i llur
deute puja a [...] lliures l3s >

<Bendit Salamó, Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip>

2l [18.073 a'z]

Hanot lwgmdel Abram de Caldes
Lloc 7 del banc 12 de les dones: ls 6d

El seu deute és de ls6d
Cancel'li

Atmanat [vídua de] Daví Jucé de Monpeslier [: Montpeller]6s
Lloc [...] del banc 2: ls 9d

El seudeute és de ls9d
Issac Leon6

Lloc I del banc 22: 8s 6d
El seu deute és de 8s 9d

lssac Daví de Vilamanya
Lloc 3 del banc 1: [...]s
Lloc 9 del banc [...] de les dones: [...] 6d

En la segona venda

63. Consta que Fagim Bofill era co¡seller de l'aljann de Perpinyd" en un
document de 1380 (BAER, Dte Juden, p. 488) i en un de 1403 (CATAFAU, (Saltell
Veguenr, doc. l9). Lany 12108 ja era mort (EMER! <Scholars>, p 37; lden¡
(Veuves), p. 565, nota l8). fagim' és la transcripció romanitzada de Hayim que
apareix a vegades en teri¡ori calalA o occitá. El més normal, psrd, és que Hayim
sigui assimilat a Vides', 5/idal' o Vives'. En un testament de 1273 aobeo,
curiosament que un Bonissac Fagim institueix hereus universals els seus fills Vitalis
Bonissac i Fagim Bonissac (BURNS, "/¿lrs in the notar¡al a¿lture, p. 8G81; ElvRY,
Jews of Perpigna p. 135), cosa que galesa les dificultats que poden sorgir en la
interpretació de noms i genealogies. A l'Aragó, a Navarra i a Castell4 en camvi, em
corrent la transcripció de Hayim sense g¿ircbé cap afteració del nom hebreu.

64. Podria ser, pea'la posició alfrbética del nom, que es tractés de Hayin
Jafudá, que apareix en la talla de l4l3-1414 C-oeb, (Tailte), p. ó9).

65. Vegeu la nota a'Daví Jtrcé de MonSellet' del fragúeú 17
66. Figura a la talla de 1413-1414 (LoEB, (Taille)), p. 69).
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Lloc 7 del banc 22: [...]s 2d
Lloc I I del banc de I'Alianga: [...]s 6d

Pagd al sobredit lOs
Resien l4s

t...1
el 6 de marg pagá I ls
<el 18 d'abriF pagá: [...]s 6d
<el 28 d'abrD pag¿: [...1

Jacó Boniac
Lloc 6 per mitji d'Astruc de Besal<dun>: lOs
Lloc4 delbanc 7: 1s 9d
Lloc I del banc 10: l5s
Lloc 7 del banc 2 de les dones: 5s 2d
Lloc 2 del banc 11 de les dones: 2s 4d

En la segona venda
Lloc 2 del banc I [...]: 6s
Lloc 3 del banc 14: 2s
Lloc I del banc 8: 2s 1d
Lloc 8 del banc de l'Alianga: 5s [...]
Lloc 5 del banc de fusta: 2s6d

El seu deute és, ente tot de 2 lliures 5s 64 dedults 7s del
lloc I del banc 10 de la primera venda, en qué els secretaris
anteriors el deixaren a En Mossé Vidal per la suma de 8s

El nomb're de persones que hi ha en aqu€sta p¿gina és de cinc i llur
deute puja a 3 lliues 1ls 3d

fRestes de lletres dels noms dels signants habituals]

22 pn.or.bl

Jentó [Yom Tov] Jafud¿67

Lloc 5 del banc 8: 4s lOd
Lloc 3 del banc 22 de les dones: 4s
Lloc [...] del banc [...] <de les doneg: 4s ld
Lloc 5 del banc [...] <de les done>: 3s (2)d

<En segona venda)
Lloc [...] del banc 13: 4s 8s
Lloc 2 del banc [...]: 5s 6d
Lloc I del banc ll: 2s ld

Pagá en dos pagaments: l8s {...]
Resten 10s 5d
Pas¿al clavad:6 9s

Jacó Astruc&

67. Figura com a jueu de Perpinyi en un document de 1399 (EreRy,
<Scholan>, P. zl4)

68. Er hebrerx gové
69. Era secretari de l'aljama l'any 1407 (VDAL, Les Juifs, p. 125, nolz 126 =

Calls,2,p.95,rca 134). Figura a la talla de 1413-1414 (LoEB, (Taill€), p. 70).
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Lloc 6 del banc 12: 5s 2d
En la segona venda

Lloc 4 del b¿nc l: 5s ld
Pag¿ al sobredit: 5s
Resten 5s 3d
Pagá i cancel.li .^

Jucef Cresques de Cabanes'"
Lloc 2 del banc 16: 3s
Lloc I del banc 20: 3s

En la segona venda
Lloc 2 del banc 16: 3s 10d
Lloc I del banc 2: 3s

Pagá al sobredit: 6s
Resten 6s lOd

Issac Salamó NassanTl
Lloc 1 del banc 19: 2s 4d

En la segona venda
Lloc 6 del banc 8: ls [...]d

Pagi al sobredit: 2s 4d
Resten ls 4d

Jucé Bonastruc
Lloc2delbanc2l: 4s

Pagá i cancel.ld

Bendit Salanó, Samiel AlfaquinL Saltell Veguer, Ferrer BonrracipT2

23 W.074.*l

t...1
Iten¡ de la segona venda

Lloc 6 del banc 13: ls
Jucé Mossé Cohen

Lloc 7 del banc 20: 2s
Ítem en la segona venda

Lloc [...] del banc 21: 2s

[...] (G¿bi¿)
Lloc 2 del banc 24: 3s

<Ítem en la segona venda>
Lloc 2 del banc 30: 2s ld

Jucé Mossé?3

70. Figura a la talla de 1413-1414 ([.oEB, (Taiüe), p. 70). Cabanes és
probablement el poble d'aquest mm del municipi rossellonés de Sant Genls de
Fontanes, al sud de Perpinyi

71. Apareix a la talla d€ 1413-1414 (I-oEB, (Taille)r, p. 70). El nom Nassan
reflecteix la pmnunciacié de Natan entre els jueus.de I'edat miqiana en t€rritori de
llengua cat"lana. I¿ tau medial (€ntre vocals) o final era pronunciada essa

{ahmayls, artarós, sabds, quessubd, etc., apar€ixen aixi en molts documents de
notmis cristians).

72. Maüca I'anotació del deut€ total d'aquest¿ página
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Lloc I del banc [...]: 1s 3d
Ítern" en la segona venda

Lloc 4 del banc 8: ls 8d
Lloc (9) del banc 9 de les dones: 2s 3d

Jacó Samson
Lloc 5 del banc 24: 3s 7d

El nombre de persones que hi ha en aquesta página 
'fu 

de cinc i llu¡
deute puja a l6s ld

Bendit Salamó, Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, Ferrer Borunacip

24 ü{8.074.b'l

f r/4
t...1

<LloP 4 del banc 28: [...[s 5d
<Lloc> [...] del banc 11: 2s 6d
<Lloe I del banc 30: 6s

Pagd al sobredit: ls ld
Resten 8s 6d

t...1
<LloP 5 del banc (29): 2s
<Lloc> 9 del banc 12: ls

Pagdalsobredil ls(6)d
t...1
Resten ls 6d

t...1
<Lloc> I del banc 13 de les dones: 8d

El seu deute es de <8d>

t...1
<Lloe l0delbanc2:. 3s4d
<LloP 3 del banc 17: 3s ld

Paglalsobredit 3s(5)d
Resten 3s [...]d

<Pagd i cancel'lá>

<El nombre de pe¡sones que hi ha en aquesta pagina és de quatre i
llur deute puja a l5s lOd

< Bendit Salamó>, Samiel Alfaquin¡ Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

25 F{B.oS6.b'zl

[...] de Cabal [...]75

73- Un Ju€é Mossé, metge, habitav¿ a Tuir l'any l4l0 (VD.AJ-, Les W,p.77 =
Calk,2,p.65).

74. Manca el tos de ñagment qüe conlenia la columna dels noms
75. Deu ser Fobablem€nt Jucé de Cavalhon, que era un dels secretaris de la

comunitat I'any l4ll (BoAQA (Quaae documents), p. U4; LoEB, (Taille), p. 75;



Lloc I del b¿nc [...] 2s ld
Item, el mateix, en <la segona venda>

Lloc [...] del banc (18): 2s ld
Pagá i cancel'li

Lleó MaIr Cohen
Lloc [...] de_lbanc 25: I s 6d

Mestre Lleó Juce'o
Lloc 4 del banc 5: 2s
Lloc I del banc 12: 6s
Lloc 2 del banc 7 de les dones: 2s
Lloc 4 del dit banc: 2s 9d

tem" en la segona venda
Lloc (2) del banc 19: 2s
Lloc [...] del banc de fust¿: 2s [...]
Lloc 6 del dit banc: 2s [...]

t...1
<LloP 5 del banc 3: 8s [...]
[...] de les dones: 5s

26 IHB.086.atl

1...1"
<Lloc...>

Pagd al sobredit: 2s
Resten 2s

T¡
1...t

<Lloc...> del banc 14: ls6d
<Lloc...> del banc 14: ls6d

El seu deute és de 3s

t...1

IJART, IrMentaire-sommaíre, p. 722; veg. també GRoss, Gahia judaica, p- 538-
540).

76. Era fll d'Astnrc Ll€ó, nadiu de Perpinyd que l'my 1372 s'establl a
Carcassona. L'any 1394, qum els jueus foren expulsats del reialme de Frang4 Lleó
Jucé tomá a Perpinyá, on probablement havia nascu¿ i hi féu rn paper forga
important en la gestió dels afers de la comunital L'any 1,101 participd, amb altres
membres de I'aliam4 en la compra de I'ajuda del ü¡rlc (CArAFAU, <Saltell Vegen,
doc. 4). (Eb esmentat com a conseller de I'alima el novenbre de 1412, en la lletra

-en qué Benet ru demani a les aljames catalmomagoneses que enviessin
representants a la disputa de Tortos4 qu€ comengaria el febrer de 1413. El 1414 es

converl al cristianisme amb el nom de Lleonard Benet. El seu fill, que també era

metge i es deia com I avi, Asrn¡c Lleó, abandonn Perpiny¿ vers l4l5-l4ló. Morl el
febrer de 1418 (E¡ mRt (Scholtrs>, p. 43-45; ídem, <Wealtb>, p.81, nota 14;

ALTERAS, <rJewish physician$, p.2DAB\.IÉS ñ?duccions d'obres médiques que

Lleó Jucé (o Jucef de Carcassona) va fer i les intoduccions amb qué les €ncapgah
són importants. Veg.: L, GARCIA-BALLESIER, L- FEPüq E. FELIU, dewish
Appreciation of Foüteenth-Cenh{y Scholastic Medicine), Os,rir, Second S€ries, 6
(1990), p 85-117, on vam publicar, en hebreu i ang¡¿s, la introducció amb qué Lleó
Jucé va encapgalar la seva traducció hebrea de la Praaica super wno Almonsoris de
Gemrd de Solo (M. STEn¡scrü.¡EDE& Di¿ hebrdischen Übersetzungen, p.794-798t
E. IIENAN, ¿¿s écrrvditts juifsÍrmqais du nf siécle,Ptis" 1893,p,77G'778)

77. Manca el tos d6 fag4ent que conenia la coft¡mna dels noms

25
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<Lloc...> del ba¡rc 13: 3s
<Lloc...> del banc 15: ls 6d
<Lloc...> del banc 14: 2s 9d
<Lloc...> del banc 16: 2s ld

Pagá al sobredit: 4s 6d
Resten 4s lOd

t...1
<Lloc...> del banc 25: 3s 8d

El seudeute és de 3 [...]

27 ft{8.078.b21

Mosse Duran
Lloc I del banc 8: 5s 10d
Lloc 6 del banc 2: 4s
Lloc 16 del banc 20: 2s 5d

Ítem, el mateix, en la segona venda
Lloc 7 del banc 4: 8s ód
Lloc 6 del banc 2: 2s

El seu deute és de I lliura 2s
Mossé Lleó CoheJs

Lloc 3 del banc 2: 2s
Lloc 5 del banc de fust¿: ls lld

El seu deute és de 3s I ld
Mosse Vidal Vives?e

Lloc 3 del banc 26: 2s
Lloc I del banc l: lOs
Lloc 4 del banc 19: ls 5d
Lloc 17 del banc 2: 5s 6d

El seudeute es de 18s[...]
Mosse Jucé Rovén8o

Lloc 5 del banc 12: 4s6d
Lloc I delbanc2l: 9s2d
Lloc 4 del banc 4: 4s 4d

De la dita venda
Lloc 5 del banc 9: 4s 2d
Lloc I del banc de fusta: 5s 8d

Pagd al sobredit: I ls
Resten I I s

El nombre de persones que hi ha en aquesta página és de quatre i llur
deute puja a 2 lliures l6s

Bendit Satamó, Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, [...]8r

78. Figura a la talla de 1413-1414 (LoEB, <Taille>, p.7l)
79. Apareix en la bansmissió d\m docum€nt notarial I'any l40l (EI'GRY,

<Scbolaru, p. 34)
80. Figura a la ralla d€ l4l3i14l4 o,oEB, (Tailo), p. 71)
81. El nom de Ferrer Bonrncip nohi és ono és visible
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28 [IB.078.a']

Mossé Jacó de Nemse [: Nimes]
Lloc 4 del banc 13: 2s 5d
Lloc 5 del banc 7: 2s

De la segona venda
Lloc 4 del banc 14: 2s 5d

Pagá al sobredit: 4s 5d
Resten 2s 5d

Mossé Asser
Lloc 4 del banc 4: 4s 6d

El seudeute ésde 4s 6d
Mossé Abram Cabrit

Lloc 2 del banc 27: ls
Lloc 6 del banc de fusta: 2s 8d

El seu deute és de 3s 8d
Mossé Leví

Lloc 2 del banc I l: 4s 2d
Ítem" de 1a segona venda

Lloc 6 del banc 9: 4s
El seu derfe és de 8s 2d

Maimon Astruc
Lloc 6 del banc 8: ls6d
Lloc 18 del banc 2 de les dones: 6s

El seu deute es de 7s 6d

El nombre de persones que hi ha en aquesta pagina és de cinc i llur
deute puja a I lliura 6s 3d

< Bendit Salamó, Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip>

2e trrB.os3.f l

Mardohay de Grassap
Lloc 20 del banc 18: 2s
Lloc 3 del banc l7:. 2s 6d

De la segona venda
Lloc 5 del banc 19: 2s
Lloc 3 del banc (6): 2s 6d

Mossé Elys
Lloc 6del banc [...]: 5s
Lloc 2 del banc [...]: ls 4d
Lloc4delbarc 1: 6s6d

De la segona venda
Lloc 2 del banc 8: lsSd

82. Figura a la talla de 1413-14 t4 (Loee, <Taille>, p. 7l).
83. Hi ha un Ely Mossé a la talla de 1413-1414 (I0EB, (Taille>, p. 66), que

podria ser el mateix.
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t...1

t...1

Lloc 3 del banc 18: 2s
Mossé Astuc Cohen8a

Lloc I del banc 7: 5s 6d
Lloc 4 del banc de fusta: 2s I ld

Mossé Vides85
Lloc 2 del banc l8: 3s

30 FIB.083.b'l

[...]tu
<LloP [...] del banc 26: 8s
<LloP [...] del banc 29: 2s 6d
<LloP [...] del banc 8 de les dones: ls 7d
<LloP [...] del banc 30: 2s 6d

Pagá al sobredit 4s 6d
Resten 2s 6d

ttt...1
<LloP 8 del banc 12: ls 8d

El seu deute és de ls 8d

<LloP 3 del banc 5: 5s 5d
<LloP 1 del banc 6: 1s 6d
<LloP 12 del banc 6: 4s

Pagd al sobredit: 3s
Resten 7s I ld

el 12 de febrer pagd 2s

<LloP 2 del banc 23: ls9d
<Lloe 4 del banc 7: 3s 8d

Pagdalsobredit ls9d
Resten 3s 8d

31 |118.081.a2]

Ferrer BomacipsT
Lloc 2 del banc 23: 6s [...]

De la segona venda

84. Segons Loeb (LoEB, <Taille>, p. 7l) es deia tambá simpl€ment Mossé
Asfruc i era €l €lava¡i de la comunitat

85. Metgg membre de l'aljama de gran cabal, que encara vivia I'any l4l5
(EI4ÉRY, (We¿fb), p.81, nota 15; I¡EB, <Taille>, p.7l; ALTERAS, dev/ish
physicians), p. 213).

8ó. Manca el tos de fragment que contenia la columna dels noms
87. Cal pensar que el Ferrer Bomacip d'aquesta entrada i el Ferrer Bonmacip,

un dels quatre signants de cada pngina d'aquest docum€nt, sén el maeix indiüdt¡"
que seria aquell Ferrer Bonmacip, jueu de Perpiny{ amb qui Ramon Sampsé,
missatger dels jurats de Girona havia de tractat de diverses qü€stions l'any 1414
(G€mma ESCRIBAi Mari¿ Pila F\,t@, Documets dels jaars de Girona, 1124
1591 Girona: Aimtament de Girona, 1992,p.275).
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Lloc 2 del dit banc: 7s (2)d
El seu deute és de l3s 2d
Pagd ensems amb les despeses de la comunitat: l3s 2d

Cresques Ferrer de Se¡rseiirní [= Sant Sadurní]oo
Lloc 5 del banc 3: 4s7á
Lloc 4 del banc 23: 3s 9d
Lloc 5 del dit banc: 3s 5d
Lloc I del banc 4: 3s 2d

De la segona venda
Lloc 3 del banc 24: 6s
Lloc 2 del banc de fusta: 2s 7d

Pagá al sobredit: lOs 6d
Resten 8s I ld

Caracosa Samielse
Lloc 7 del banc 19: 2s

El seu deute és de: [...]s
Cresques Duran de Melgor

Lloc 4 del banc l0: 3s

Lloc I del banc 3 de les dones: 3s
Lloc 6 del banc 22: 4s3d
Lloc 4 del banc l0: 2s 6d

En segona vendaio
El seu deute és de <l2s> 9d

Cat¿lanael
Lloc [...] del banc 12: 3s

El szu deute és de 3 s
Pagá al sobredit: ls ztd

El nombre de persones que hi ha en aquest¿ página és de ci¡c i llur
deute puja a I lliura 18s 6d

Bendir Salamó, Samiel Alfaquino, Salt€ll Veguer, Ferrer Bonnacip

88. La üdua de Cresqües F€rrer apareix a la hlla de 1413-1414 (IoEB,
<Taille>, p. 68). El poble de Sant Saduml és probablement el Sant Saúrlni de
l'Heura del Baix Enpord{ no sembla pas haver-hi cap alna possibiütat
d'identifi cació d'aquest topdnim.

89. Era alqximista, El rei Joan, que sempre nantingué bones relacions amb
alquimistes de tota casta, li permeté d'exercir I'art de I'alquímia aneu ds les seves
ler¡es: ...awuendo sttpplieacioni quorundanfantilitum et damesticow nostroram
in favoren tui, Cmacosa SamuElis, judei ville P*piniani, qud nos intercedentiun,
concedimus tiü quod absque Alicaius pene in 'wsu possis et valeas ortem alquirnie
ubique terrarum nütrarum aepqili (A. RUBIó Y LLUCE Doarments per I'historia
de la crltara caalma míg-eval,Brcnlm,Institut dEstudis Catalans, 1921, vol. tr,
p. 3,16, doc. 357, datat a P€rpiny¿ el 5 d'abril de 1396). VDAI. Les Juifs, p 50:
Calls, 7, p, 49 i BAE& Die Juden, p. 452, prlen d\n Samiel Caacosa com a
secreari de I'aljama de Perpinyá lany 1368 i 1373 respec'tivament Potser €ra el pare
de Caracosa Samiel. R. PA'rAt" Ihe Jevish Alchemists, Princeton University Press,
1994, p- 235-237 , cmfon els dos en un sol personatge.

90. No hi ha cap anotació visible sota aquests ep{graf.
91. Podria ser la dona de Salamó Cat¿l¿, que ñgura com a vldua en la talla de

1413-1414 (LoEB, (Taille>, p. 72).
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32 FrB.08l.b'l

Cresques Macip Cohene
Lloc 1 del banc 30: 3s 5d
Lloc 2 del dit banc: 2s 9d
Lloc I del banc 5 de les dones: 4s
Lloc 6 del banc 24: 3s 4d

El seu deute és de 13s 5d
Cresques de Monfort [: Montñrt]e3

Lloc 5 del banc 22: 3s 3d
Lloc 6 <del dit banÉ: 4s 6d
Lloc 6 del banc 13: 5s

El seu deute és de <12>s 9d
Cresques Alfaquimea

Lloc I del banc 23: l2s
Lloc 2 del banc 25: ls
Lloc 3 del banc l: 7s

Lloc 3 del banc 4: 4s ld
Segona veada

Lloc 5 del banc 24: 9s
Lloc 4 del dit banc: 3s 9d
Lloc 4 del banc 1 de les dones: 6s ld

Pagáal sobredit 1ls
Resten 1 lliura 5s 4d

el [...] de febrer pagá a Lleó de Barbastre: 2s
el 16 d'abril pap a Lleo de Barbastre: 6s [...]
pagd a Lleo de Barbastre: 8s

92. Figura a la Alla de 1413-1414 (I¡ra, (Taillo, p. 68).
93. Montfdrt formava part de la Fenolleda antigameng avui pert¿ny al

departament de lAude. Sembla que el nom complet d'aquest home era Cresques
Salamó (LOEB, (Taille), p. 68; EIúERY, (Wealtb, p. 80, nota I l).

94. Probablemen¡ era fill de Dol94 muller de Bonafós Alfaquin, i havia nascú
el 1360 (EwRY, <Vewes>, p. 5ó2). L'any 1407 €ra rm dels consellers de laljam4
de la qual fou seuetari en difereots períodss (en CATAFAU, (Saltell Vegen, doc. 24,
és un dels sectearis en un document de l4f0). L'any l4l8 ja era cristi¿ (ibldem, p.
28); üüa encara el 1428 (VDAL, ¿ss Juifs, p. 125, noaa 126 - Calls, ¿ p. 95, nota
134; E¡vGRy, (Weahb), p. 82: ldem, (N€w Lighb, p.333, ¡ot^ 22). Esmentat per
Alart els anys l4ll-1416 cm a procurador d1m jueu de Peralada amb relació a la
vend¿ de certess cases del call de Perpinyd (ñ-¡'RT, Irmerúaire-sonmaire,p.222)i i
també per lreb (I.oee, <Taillel, p. 68). Cresques Alñquin apaeix també com a
prestador en diversos documents de la darrera década del segle )üv, coqiuntament
amb ü Profiat Duran, convertit el 1391 sota el nom dtlonorat de BonaG, i del qual
esdevingué procurador el l,l0l (E\ERY, <New Lighb, p. 333 i 336-337). Dic de
passad4 repetint el que ja he dit en altes llocs, que, segons el meu parer, aquest
Proñat Duran no és el Profiat Dr¡raq autor de la ñrnosa gramática hebrea Ma'zsa
Efod {sobre aquest darer punt, vegeu: E. FELTU, (Profiat Duran: Al tehi ka-
avotekho, Cal/s [Tánega], I (1986), p. 53-77). El metge Honorat de Bona Fe, o/rn!
Profia Durm, apareix a Tudela I'any 1407, sota el nom dTlonorat de Buena Fe @.
LERoY, (Le Grand Rabbin de N¿varre JosefOrabuen4 l39Gl,lól), en: C. BARRos
(éd), Xudeus e cowersos na Historia Adas do Congresso Internacional Nbadsvia
I4-17 de oatabro de 1991, Santiago de Compostel4 1994, vol, ¿ p. !59).
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el 10 de maig pagi al sobredit 5s

Rovén Sescola
Lloc 4 del banc 24: 4s Id

Segona venda
Lloc 4 del banc (21): 5s 4d

Pagi en dos terminis: 5s 2d
Resten 4s 3d

Rovén Jacó, oreg ['teixidor]
Lloc 2 del banc 8: ls6d

Segona venda
Lloc 6 del banc l8: 2s

El seu deute és de 3s 6d

El nombre de persones que hi ha etr aquesta pdgina és de cinc i llur
deute puja a 2 lliures l9s 3d

Bendit Salamó, Sarniel Alfaquirq Saltell Veguer, Ferer Bonmacip

33 lHB.oSs.a'zl

[...]e5 Astruc Bomacip
Lloc 8 del banc 22 [...]
Lloc del banc 3

Lloc del banc 22%
Paga al sobredit [...]s
Resten 14s

Samiel Jacó de Nemse [: Nimes]e7
Lloc 7 del banc 22 [...]

Segona venda
Lloc 16 del banc 2 de les dones:4s ld

Pagi al sobredit 3s
Resten [...]s

Salamó Momet de CabanesYó

[...] del banc 6: [...]s 8d
<LloP 4del banc 2: [...]
Lloc 2 del banc 10 de les dones [...]

Segona venda
Lloc 26 del banc 7: [...]
<Lloe (6) del banc 21: [...] ld
<LloP 18 del banc 2: 9s 2d

95. El nom que manca és, probablement, Samiel. Samiel Asfi¡c Bonmacip (el
nostre document diu tanmate¡L Bomacip) figura a la talla de 1413-1414 (oun,
<<Taille>, p. 72). Un Samiel Bonmacip era secretari de I'aljama I'any 1412 (BAER,

Die Juden,p. T8ó), Pot s€r €l mateix individu €n tots els casos.

9ó. Manca el número del banc en aquesb darrers dos casos, probablement per
descuit..

97. Figura a la talla de 1413-1414 (I¡EB, <Taille4 p. 72).
98. Sobre el topdnim Cabaneg veg la nota con€spon€nt en el fragment 22;

sobre el nom Momet la que hi ha en el fragment 7.
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Lloc 4 del banc (6): ls ld
Lloc 3 del banc de ftsta: 3s [...]
Lloc 2 del banc de fusta: 2s 3d
Lloc 3 del segon banc de ñrsta: 5s 10d
Lloc 4 [...]: 2s ld
Lloc 5 [...]: ls l0d
Lloc 6 [...]: 2s 3d

Pagá al sobredit 10s

Resten I lliura 14s 3d

[...] Ashuc de Besaldrm [: Sssab¡ee
Lloc 4 del banc 16: 3s I ld

El seu deute és de 3 <9 l ld

<El nombre de persones que hi ha en aquest¿ pdginD és de quatre i
llur deute puja a I lliura 16s [...]

Bendit Salarnó, Samiel Alfaquim, Salt€ll Veguer, F<errer Bonmacip>

34 FrB.085.b'l

[...] Bedósrm
Lloc 6 del banc 15: 3s

Lloc I del banc 8: 5s 8d
Lloc 2 del dit banc: 3s [...]

Segona venda
Lloc I del banc 18: 5s [...]

Pagá en dos terminis: l4s 5d
Resten 5s I ld

Samiel Rimoclol
Lloc 6 del banc 18: ls 2d

99. El nom que manca ha de ser Samiel o Sal¿mó.
100. Bedós apareix en els documents histórics amb diverses grafies: Badoz,

Bedoz, Badós, etc. El nom qu€ manca en el nosüe document ha de ser, a causa de
lbrdre alfabétic, Saniel o Salamó. Hi ha justament dos Bedés 

-Sal¿mó 
Bedés, el

vell, i Salamó Salamó Bedós, el jove, segurament pare i fill- a la talla de 1413-
1414 (LoEB, <Taillo, p. 7l). Tanrbé nlf hagué a Girona a Puigcerdá i a la Seu

dUrgell (sobre els d'aquesta danera locAlitat, on aniba¡en a la primera meitat del
segle :cv, procedents d'alguna locAlitar del Llenguadoc o de l'Ariej4 veg.: C.

BATLLE, (Notlcies sobre els jueus de la Seu dUrgell Els Bedoz (1336-1348)),
Urgellia (la Seu dUrgell), l0 (1990-1991), p. 375406). Bedós és u nom occitá"

corront al L¡enguadoc, que significa 'quec'. No fóra estrany qu€ el sobrenom hagués
esdevingü el cognorr d'algunes famflies jueves i cristianes (veg F. MlsTRAr, ¿oz
uesor dóu JElibrige. s.v- Bedos).

101. Els Rimoc forcn un llinatge de metges i rabins originaris de Fraga (J.

SALLERAS, <L'aljama de jueus de Ff?,ga>>, Tamid 6 (a006.mOT, en premsa) que

trob€m escampats per terres lleidahes i aragoneses ja a la prim€ra meiht del segle

xII, enhe €ls quals hi hagué el conegü metge i po€úa Astsuc Rinoc' que es converd
I'any 1414 amb el nom de Francesc de Sant Jordi. Perü hi hagué algun Rimoc a
Girona (EscRBA-FRAco, Docwmene dels jueus de Girona p. 235) i a Perpinyd"
com demostra el present document.
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Lloc 5 del banc 13: [...] 8d
De la segona venda

Lloc 4 del banc 18: ls 2d
Lloc 6 del banc 19: ls4d
Lloc 2 del banc 13: ls 2d

<Ha pagaf> en dos terminis: 3s
<Resten> 2s 6d

Salamó Daví102

Lloc4delbanc2l: 4s4d
Lloc 3 del banc 30: 2s 9d
Lloc 5 del dit banc: 2s 6d

De la segona venda
Lloc 4 del banc 22: 4s lOd
Lloc 6 del banc I I de les dones: 3s

Lloc 7 del dit banc: 3s

El nombre de persones que hi ha en aquesta página és de tres i llur
deute puja a l9s 3d

Bendit Satamó, Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, Fener Bonmacip

35 tliB.082.b'?l

Salves Rogetlo3
Lloc I del banc [...]
LIoc [...]

Salamó Ferrissoll@
Lloc 2 del banc [...]
Lloc 4 del banc [...]
Lloc 3 del banc [...]
Lloc 5 del banc [...]

En segona venda
Lloc 3 del banc [...]
Lloc 6 del banc [...]

36 [HB.082.a']

t...1
t...1

Pagá al sobredit I lliura 5 sous [...]
Resta I lliura 3s 9d

102. Figu¡a a la talla de 1413-1414 (LoEs, (Taillo, p.72).
103. I¿ seva dona figura a la taille de 1412-1414 o,oEB, (Taile>, p. 72),

ensems amb Samiel i Bonafos Roget (ibídem, p. óE). Tant Salves (i també Salvat)
com Roget €ren, i sén encr4 ¡oms románics freqt¡ents en terfes occitano-catalanes.

104. Un Bonastuc Ferrissol figura en el &ap.ent 16 de més amunt i en la talla
de 1413-1414 (LoEB, (Taillo, p. 67). El nom, tamH sota la forma Fenussol,
sembla haver estat corent en les terres del Rosseüó i el Llenguadoc..
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item pagá al clavari,r0s que li n'estengué una ipoca,l06 del
deute que li deüa per ordre del prebost'"' una lliura 3s
gd.l08 

-

Cancel'lá-

t...1

t-..1
El seu deute és de 7s ld

el 3 de marg pagi 4s

37 []rB.080.brl

f ll@

t...1
Pagá en dos terminis: 8s 9d
Resten 8s 2d

t...1

t...1
El seu deute és de l5s
Írcr¡ pel seu lloc, 8s, que és el lloc 10 del banc 9, de

I'AIianga
Liquida pagant a la comunitat l4s
El seu deute resta en 9s 1 ld

t...1

t...1
El seu deute és de ls lOd

t...t
t...1

El seu deute es de 8s 5d
t...1

t...1
Pagá al sobredit: ls
Resta ls lOd

38 [F8.080.ar]rro

$amisl Se¡di¿l ll
Lloc 5 del banc [...]
Lloc 3 del banc [...]

Segona venda
Lloc 5 del banc (25) [...]

Salamó de Morel

105. En hebreu: govL
106. Mot catal¿ escr¡t en lletes hebrees.
107. En hebreu: ha-paqid-
108. L'expressió hebrea d'aqu€sta anotació és molt tosca; pob€r caldria

ent€Ndre-la altram€nt peró no sé con.
109- Manca la columna dels noms i dels seients. Sembla ser la part esquerra del

fragment 39.

I10. Sembla ser la llista de noms i llocs de la p¿rt dreta del Aagment ¿10.

lll. L'any 1412 era consefer de I'a{iama (B¡ffi" Die Judet, p 786).
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Lloc 2 del banc 2[...]rr2
Lloc 3 del banc 12 [...]

Item, segona venda
Lloc 2 del banc 29 [...]

Salamó Astruc Duran
Lloc 6 del banc 2l [...]
Lloc 12 del banc 9 [...]

Segona venda
Lloc 2 del banc 30

saltell Zarclr3
De la segona venda

Lloc [...] del banc 30

[...] d aixd el seu pare [...]
Samiel Daví

Segona venda
Lloc 3 del banc [...]

Salamó Maih
Segona venda

<LloP [...]

39 ü{8.084.b1

Salamó, ltazant t4

Lloc 6 del banc [...] ..-
Lloc 8 del banc 1[...]"'
Lloc 9 del dit banc [...]

De la segona venda
Lloc 7 del banc 22 [...]
Lloc 6 del banc de fusta t...1
Lloc 7 del banc 12 de <les dones> [...]

Samiel Astruc Bofillr 16

Lloc 2 del banc 2[...]r17
Lloc 6 del banc 3 [...]
rbe+g¿el$ane9{-d

He passat la ploma damunt d'aquest lloc perqué ja ha estat
enregistrat amb els deutes

Lloc [...] del banc 9 [...]

112. IIa de ser un nrlmero superior a 20.
113. Hi havia ma ñmiüa Zarc establerta a Barcelona des de molt antic,

possiblement des del soge xI- Aquest Satt€ll Zarc de Perpiny¿ devia tenir-hi algrma
relació de ptrentiu, peré no I'he pogut documentar enlloc més.

114. Aquest Salamó devia exercir el cár¡ec de huot, és a dir, presidia les

cerimdnies religioses i tenia algunes alües responsabilitats (veg- E- FELru, (Quatre

notes esparses sobre el judaisne medievabr, Tonid,2 (1998-1999), p. 116), peró

hazan ¡o qr el seu nom, Apareü també a la talla de 1413-1414 O¡EB, (TaiI€>, p.
72)

I 15. IIa de s€r ui núm€ro sup€rior ¿ 10.

116. Deu ser el mateix que I'any 1389 manlleva diners al prestador Pmfiat
Duran (EMERY, ((}.{€rv Ligh$), p. 336)

117. IIa de ser m nrlmero superior a 20.
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Lloc 6 del banc 3 [...]
Samson IssacllE

De la segona venda
Lloc 7 del banc 8: 1<* [...]

Salamó (Cad...stria)
Lloc 6 del banc 22 [...]

De la segona venda
Lloc (l) del banc 30 [...]
Lloc 4 del banc 1l de <les done* [...]

Salamó Catalirte
Lloc 6 del banc 24 [...]

De la segona venda

t...1

El nombre de persones que hi ha er aquesta pfuina és de cinc i llur
deute puja a I lüura [...]

Bendit Salanó, Sarniel Alfaquim, <Saltell Veguer, Fener
Bonmacip>

40 IFIB.084.al

[...] 
t'o

El seu deute és de 8s lOd
Pag¿ al sobredit: 3s 8d

t...1
El seu deute és de 5s [...]d

t...1
El seu deute és de 5s

El seu deute es de ls

El seu deute és de 3s

t...1 4d,t2l

41 IHB.o8o.bt]'22

S¡miel Alfaquimlr

118. Samson Issac figura a la lalla de 1413-1414, ensems arnb el seu fill Issac

Samson (LoEB, (Taillei, p. 72).
119. A latalla de 1413-1414 apareix la se üdua (I,oEB, (Taille>, p.72).
120. Ivfanc¿ la columna dels noms i dels bmc.
121- Resta de lletres pertanyent a la suma de les operacions d'aques frrtl.
122. Els fragments 4l i 42 són restes d'rm foli que devia anar entre el 36 i eI39.
123. Samiel Alfrquim era metg€, com el seu pare Bonanasc Cresques

Alfaquiq i un important gestor de I'allama de Perlinyá, de la qual fou secretari
l'any 1393 (CATAFAU, <Saltell Vegen, doc. 2). N'era encara, o en fou rma altra
vegada, I'any 1415 (BAER. Die Juden, p. 555 i 722; ElvrERY, <rScholas>, p. 37). De
1403 a 1409 visqué a Saragossa Sembla que després de l4l5 va ser llinic me18€

t...1

t...1
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Lloc 7 del banc 1: lls [...]
Lloc 2 del banc 3: 6s [...]
Lloc 6 del banc 3: 4s [...]
Lloc 2 del banc 20: ls [...]
Lloc 2l del dit banc: 6s [...]

Segona venda
Lloc 7 del banc 2: lOs [...]
Lloc 2 del banc 2l: 2s [...]
Lloc 2ldel banc 2: 5s [...]
Lloc 1 del banc 12: 2s [...1
Lloc [...]^.

Salamó Pesad'"
Lloc 9 del banc [...]
Lloc 5 del banc 14: [...]

42 [H8.080.a]

[Petit fragment que només diul

Pagá al sobredit: 7s
El seu deute és de l9s 8d

jueu de Perpinyá (ENGRY' dewish Physicians>, p. 129 i 133). Figura a la talla de

1413-1414 (LoEB, (Taille>, p. 72).
124. Salamó Pesat habitava Perpinyd I'any l4l4; la seva casa atoftava en part

amb rma propietat de mestre Lleó Jücé (EMERY, <Scholaru, p. 42). Essent un nom
no gaire corr€nt, em pormsto d'incloure aqul la informacié qu€ he ¿plegat sobre
alguns individus que ltavien dur A Girona, per exemplq bé que en una data inc€rta,
hi va haver un poeta litúrgic, Issac ben Jafudd, que es deia t¿mbé P€sat (ZUNA

Literanrgeschiche der synagogalen Poesie, B,erl{ra, 1865, p. 481). A millan segle
xn apareixen diversos Pesat a Marsella comerciejant amb el nord d'Afiica (LoEB'
(Négociants), p. 7G77), i a Manüsca- També figuren a Vic en documents de mitjan
segl€ xm (I. OLLICH I CASTANYER, (Aspectes econdmics de I'actiütat dels jueus de
Vic, segors els 'Libri Iüdeorum" (12661n8t >t, en:. MisceLldnia de T6tos
Medievals,3 (1985), p. 105). L'any 1335, un Salomó ben Abmbam ben Pesat sigta
com a testimoni sn .'n¡ qüefi¡b¿ tobada entre uns protocols notarials de I'Arxiu
Panoquial de Santa Colorna de Montbui (BLAsco OR¡LIANA IU.; MAGDALENA

NoM DE DÉu, J. R, (Una futubbó méñif- catalana de Santa Coloma de Montbui
(sigJo )üvD en: "/udaísmo hispano: Esndios en memoria de José Luis Laccve Riatu
RotúERo, Elena [€d]. Madrid:, 7002, vol- 2, p. 582. A la primer¡a del segle )(Iv, els
Pesat eren una d€ les vuit ññflies principals de I'aljama de Tudela (ensems amb els
Camig, els Falaquer4 els Orabuena i alhes) que haüen de donar llur aprovació a les

ordinacions de Ia comrmitat abans que aquestes poguessin enfar en ügor (BAER,

Historia de los judíos en Ia España cristíana, Mafrid. Altalena, 1981, p. 176). Els
Pesat ja eretr a Navarra a Ia primeria del segle xl (8. LEl.oY, La Navarre au Moyen
lga Parls, Albin Michel I 984, p. l I 3) i nhi haüa en tenes sfagonesfs (The Jews in
the Crotwt of Aragon: Cartas Reales,Il, p. 7, on un document de I'any 1328, pada
d'Issac Avenpesat de Damc¿). El testimoni més antic dlm Pesat és, tanmateix, el
que trobem en: A. FABREGA I GRAU, Díplonüarí de la Cdedral de Ba'celona, vol.
I: Doclonents dels avys 844-1000, Barcelona" Capl¡ol Cat€dral d€ Barcelon4 1995,
doc. 220, p. 434436, a qué Aur'uci4 €n el testament que féu I'any 992, €smenta
lalou que tenia a santa Eul¿lia de Provengar¡q el qual havia comprat a div€rsos
hebreus, entre elk, Pesado, ebreo. No sé, tanmdei)q qlin devia ser l'origen i
I'expansié d'aquesta famllia i les seves diverses branqu€s.
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43 [H8.080.a]

[Petit fragment del marge inferior d'un fi.rll, que podria ser el del
fragnent 7l

el I d'abril pagá: 8d
I'l de maig pagá: ls 4d

El nombre de persones que hi ha en aquesta p¿gina és de quatre i llur
deute puja a l0s

Bendit Salamó, Samiel Alfaquim, Saltell Veguer, Ferrer Bonmacip

44 [H8.080.b1

[Petit fragment del marge inferior d'un ftfl, que podria ser el del
frapentSl

Almamt lvídrndel Vidal Samielr25
Lloc 3 del banc 18 [...]

Ítem, la sobredita en la segona venda
Lloc 2 del banc 16: ls 10d

Resten [...]
[...] marg pagá 2s 4d
Cancel'ld.

El nombre de persones que hi ha en aquesta pagina és de cinc i llur
deute puja a I llit¡ra 3s lOd

t...1

Llista onomlstica

Abram Asmies Cabrit 9
Abram Bonafós 4

125. Es deia Regin4 i apareix com a üdua de Vidal Samiel i tutora dels seus

fills en un document del 25 d'agost de 1402 (CATATAU, (Saltell VegeD, doc. 44).
Vidal Samiel fou un dels singulars de taljama que s'adregi al rei Joan a la primeria

de 1392 demanaút-li que els jueus <le I'aljama" temorosos dels avalotadon, es

poguessin aplegar en el castell de Perpinyá. L'abril de 1394 encara nhi havia (BAE&
Die Juden p. 693; E. FELru, (Sobr€ la lletra que llasday Cresques adreg¿ a la
comuaitat jueva dAvinyé parlmt dels avalots de l39l>, Tqnid, 5 (2004-2005), p.
2W-210t.
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Abramde Caldes 5
Ab¡am de Caldes, Sogra de 2l
Abram de Caslar I
Abram Momet 7
Abram Saltell I
Abram Issac de Montboló 2
Abram Vidal 4, 5
Aron Calot 4
Asser Issac 3
Asser Mafr 4
Astruc de Besalú 3,2l
Astruc des Cortal 8
Astruc Hayim 2
Astruc Jucef 3

Astruc Lleó 8
Astruc Milhau 4, 14
Astruc Sescaleta 5,7
Astruc Zarc 9
Baron Bonafos 14

BarzelayFraac 13

Barzelay Menahem I I
Bellshom Vidal 17

Bendit Salamó l0 (és ua dels quatre signants de cada pagina)
BenvenistBonet 13

BoazCarcassoní ll
Boñll Astruc 12

BofillBonjudes 16

Bofill Vidal Ely I I
Bonadona des Cortal 17
Bonafés Cresques Alfaquim 12
Bonañs Mossé Alfaquim 12

BonafósPater 1l
Bonafós Vidal Bofill 15

Bonastruc Jacé de Nimes 13

Bonastruc Ferrissaul 16
BondiaBoniac 12
gsadi¿ Qamig 11

Bonet Cohen 17

Boniac Carcassoní 15

Bonjuda Alfaqüm 12

Bonjudd" fill d'Astruc Milhau 14

Bonjudes Bellshom 15

Boqludes de Besalú 14

Bonjudes Carcassoní 14

Bonliudes Gracian l0
Bonjudes Mossé 15

Bonmacip Astruc 16
Bonsenyor Mait I, 14

Ca¡acosa Samiel 3l
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Cafalana 3l
Cresques de Gabiá, Víduade 4
Cresques Duran de Melgor 31

Cresques Alfaquim 32
Cresques Ferrer de Sant Sadumí 31

Cresques Macip Cohen 32
Cresques de Mondort 32
Daví (Issac Boniac) 17

Daví de Vilarnany4 Vídua de 5

Daví Juce de Montpeller 17

Daví Juce de Montpeller, Vídua de 2l
Dayot Mossé 18

Deulosal Juce l8
Deulosal Menahem 18

Duran de Melgor 18

Duran Salamies | 8

Efr¿im Salamó 9
Eliau 9
Ester de Girona 7
Ferrer Bomacip [sic] 31

Ferrer Bonmacip (és un dels quafe signants de cada pagina)

Gracian 3

Gracian Bonjudes 17

Hasday Touros, Vídua de 5

Hayim Bon-fill 20
Issac Abram, Muller de 7
Issac Albacar, Vídua de 7
Issac Bofill l0
Issac Davl de Vilamanya 2l
Issac Deulosal Bofill, Vídua de
Issac [,eon 21

Issac Salamó Nassan 22
Issac Samson 8

Jacó Astruc 22
Jaco Boniac 2l
Jacó Samson 23
Jentó [Yom Tov] Jafudá 22
Jucé Bonastuc 22
Jr¡cé Mossé 23
Juce Mossé Cohen 23
Jucef Cresques de Cabanes 22
Lle6 1,2,3,4,6,13
Lleó de Barbastre 3, 13,32
Lleó de Cabestan¡ Germana de
Lleó Jucé, Meshe 25
Lleó MaIr Cohen 25
Mardohay de Grassa 29
Maimon Astruc 28
Mossé Abram Cabft 28



4l

Mosse Elí 29
Mossé Asser 28
Mossé Astn¡c Cohen 29
Mossé (Cau) 5

Mossé Duran 27
Mossé Jacó de Nimes 28
Mossé Jucé Rovén 27
Mossé Levl 28
Mossé Lleó Cohen 27
Mossé Vidal 2l
Mossé Vidal Vives 27
Mossé Vides 29
Rovén Jacó, oreg [Teixidor] 32
Rovén Sescola 32
Salamó Astruc Duran 38
Salamó Catalá 39
Salamó de (Cad... shia) 39
Salarnó Daví 34
Salamó Ferrissol 35
Salel¡..ó, hazan 39
Salarró MaIr 38
Salamó Momet de Cabanes 33
Salamó de Morel 38
Salamó Pesad 4l
Saltell Veguer (és un dels quatre signarits de cada página; anomenat,
peró, Saltell Abram Veguer en el ñagm.ent 3)
Saltell Zarc 38
Salves Roget 35
Samiel Alfaquim 4l (és un dels quatre signants de cada página)
Samiel Astruc Bofill 39
Samie(?) Astnrc Bomacip [sic] 33
Samiel Bondia 38
Samiel Daví 38
Samiel Jacó de Nimes 33
Samiel Rimoc 34
Samson Issac 39
Vidal Ell, Vídu¿de 8

Vidal Astruc de Nimes 19

Vidal Bonamic 20
<Vidal> de Cas<lar> 20
Vidal de Cotlliure 19

Vidal de Vilamanya 19
Vidal Leon 19

Vidal Samiel, Vídua de 44
Vivas Bofill 19

Noms el primer element dels qtmls és il'legible:
[...] Bedós 34

[...] Astruc de Besalú 33



[...]anfot Samiel 16

[...] <a>tuda 20

[...] cabi¿ 23

[...] de Cabal [...] 25

Nombre total de noms inclosos en aquesta llista: cent cinquanta

Topónims (inclosos els que són origen de gentilicis)
Barbastre (3, 13), Besalú (3,14,21,33), Cabanes (22,33), Cabestany
(4), Caldes (5,21), Carcassona (tl, 14, l5), Caslar (1, 20), Cotlliure
(19), Gabi¿ (4), Girona (7), Grassa (29), Melgor (18, 3l), Milhau (4,

l4), Montboló (2), Montfbrt (32), Montpeller (17,21), Morel (38),
Nimes (13, 19,28,33), Sant Sadumí (31), Vilamanya (5, 19,21)

Dades estadísliques

Bancs dels homes
| 1,2-2,3-3,44,s,7-7
2 1-r-r, 2:2, 3, 44, 5, 6-6, 7, 8-8, 10, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 1...1

3 3-3,2-2,9,5-5,6-6-6,[...]
4 1,3-3,44-4, s,6,7
s 1,2,33,4-44,5
6 1,2,3-3 44, r2, t...1, t...1, t...1
7 1,3,44,5,6,26
8 t-t-I,2-2-2,3, 44,5-5,6-6,7-7,8-8
9 t-l,2,3,444,5,6,7,1...1
t0 1,2,3,44,5,L..1
1l l-l-1,2,3-3-,5,6,9
t2 t-1,3:J,5,64, 8, 9-9, t...1, t...113 2,3,44, s,6-6, rr, r2-r21...1, Í...114 2,3,4,s, t...1, t...1, t...1, t...1ls 2,4,6,1...1
16 r,2:2-2,3, 44,5, 6-6,7,1...1
r7 r,3-3-3, s, t...1, t...1
18 1,2,3-3,44,6-6,20,1...1
19 t,2,3,44,5,64,7
20 1,2,3,s,7,16,2r
2t r-r,2-2-2-2,3-3, 44.4., 5, 6-6,7,8-8
22 t, 3, 4, 5-5-5-5, 6-6.'6-6, 7-7-7, I [...]
23 r,2-2,3,4,5,6,20
24 r,2,3,44,5-s-s,6-6-6,7,8
2s 2-2-2,3,4,s-5-s,7-7, I t...1, t...126 l,3,5, t...1
27 1,2
2E 1,4,5,7
29 2,4,5,7,25,1...1
30 r-t-t,2-2-2,3-3,444,s,6-6,7 1...1
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[...] indica que el lloc de seure no es pot llegir, pero sí el número del banc. Hi
ha, a més, 44 llocs numorats en la secció dels homes, objecüe de

en qué el número del banc no és visible. Total de llocs
afer,f¿,Fj212 + 44 =256.

Bancs de les dones
I t-1,2"4,5,7,10,11,21
2 3,4,7,12-12,13,14,t6,18,20
3 t-r,2,3,5-s,6,20-20
415
5 1,2,3,5,6,
6 2-7
7 2,4,6
I l-r, [...]
9 1,5,9
lr 2,4,5,6,7,t0,1r,r2
12 5-5,6,7-7,8, 10-10 [...]
13 1-1,2,3:3,4,5,6
l8 11

202
223
242

[...] indica que el lloc de seure no es pot llegir, peró sí el número del banc. Hi
ha, a méü 6 llocs numerats en la secció de les dones, objecte de
compravenda, en qué el número del banc no és visible. Total de llocs
afeclats:.63+6=69.

Banc de ñ¡sta
1, 2-2-2, 3 -3, 4, 5-5, 6-64, 1...1

Banc de fusta que mira a la por{a de I'Alianga
t

Banc de fusüa que mira al sud
1,4

Segon banc de firsta

Banc de I'alianga
6, 8,9, ll, [...], + 2 seients nomes al'ludits

Colunma del centre
6
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Fragrnents hebreus que pertanyen al quadern de compravenda de
seients de la sinagoga de Perpinyá de 1402

I H8.082.a
2 H8.082.b
3 ÍIB.085.b

. 4 IIB.085.a
5 fIB.081.b
ó HB.081.a
7 fa.083.b
8 HB.083.a
9 H8.078.a
10 ÍtB.078.b
11 HB.0E6.a
12 r{8.08ó.b
13 rIB.074.b
t4HB.O74.a
15 H8.073.b
16 H8.073.a
17 1JE.079¿
18 rIB.079-b
19 HB.079.b
20 H8.079.a
2l HB.073.a
221r8.073.b
23HB.074.a
24Fm.074.b
25 HB.086.b
26 HB.08é.a
27 rIB.078.b
2E HB.078.a
29 HB.083.a

. 30 H8.083.b
31 HB.08l.a
32 r{B.081.b
33 HB.085.a
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34 rI8.085.b
35 H8.082.b
36 HB.082.a
37 H8.080.b
38 HB.080.a
39 rIB.084.b
4ll HB.084.a
4r lIB.080.b
42 HB.080.a
43 HB.0E0.a
44 IIB.080.b
45 fIB.080.b
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