
www.girona.cat/call 

EXPOSICIÓ TEMPORAL  |  MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS

PEDRES AMB NOM
EL PATRIMONI JUEU GIRONÍ EN UNA FOTOGRAFIA DE FARGNOLI

MAIG - SETEMBRE 2019



2

Girona té un important passat jueu que abasta més de sis segles a l’edat mitjana, 
però la consciència que aquest és un llegat meritori d’estudi i de conservació no 
sorgeix fins a les darreries del segle xix. Les polítiques culturals d’una societat 
tan marcadament cristiana com la de l’època provoquen el rebuig d’un passat 
que no és vist com a propi en cap aspecte; a més, la manca de vestigis artístics i 
monumentals judaics suposen que la petjada física d’aquella comunitat es dilueixi 
en el temps. Hi ha, però, un element que recorda que, durant uns quants segles, 
Girona també era una ciutat jueva: les lletres hebrees, inscrites sobre les lloses 
sepulcrals del cementiri jueu, formen bellíssims epitafis que parlen de dones i 
d’homes que van ser part de la ciutat i que van forjar-hi una història pròpia.

En quin moment aquelles pedres perdudes en el temps, escampades arreu 
i camuflades enmig de construccions i espais arquitectònics diversos, van 
esdevenir objectes patrimonials, artístics i històrics? Quan va ser que algú es 
va mirar per primera vegada, després de tants segles, aquelles làpides amb un 
interès científic o artístic? Aquesta exposició vol incidir en la importància de la 
posada en valor d’aquelles pedres amb nom, que formen el conjunt monumental 
judaic més important de la ciutat de Girona i un dels més destacats de Catalunya.

Les inscripcions hebrees constitueixen un element visibilitzador d’un món 
actualment desaparegut, poblat de gent que ja no hi és i de la qual sovint només 
conservem el nom. Ens parlen de comunitats atrafegades, de moments de 
pregària en sinagogues, sovint mal ubicades en un plànol, i d’un lloc de repòs 
etern ple de pedres de record, que segueixen conservant aquella memòria, tot i 
les calamitats viscudes i la tossuderia de les persones.

És el que tenen les pedres: són un element catalitzador de la memòria i, tot i 
que sembla que són poc explícites, en realitat diuen moltes coses. Com va dir el 
profeta Habacuc (segle vii aC): «Cridaran les pedres de les parets i les bigues 
respondran des dels sostres».

PEDRES AMB NOM



3

Valentí Fargnoli
Conjunt de làpides amb 
inscripcions hebrees
Primer quart del segle 
xx
Col.lecció Ramon Mascort, 
Barcelona. Fons fotogràfic 
(Valentí Fargnoli)

En algun moment del primer terç del segle xx Valentí Fargnoli va fotografiar 
cinc làpides hebrees disposades en una composició artística, talment com si es 
tractés d’un exercici per demostrar la seva solvència com a fotògraf. Possiblement 
la fotografia va ser realitzada al claustre de Sant Pere de Galligants, seu del 
Museu Arqueològic Provincial, on hi havia dipositades algunes làpides hebrees 
originàries del Montjuïc de Girona. Els motius que el van portar a fer-la són 
desconeguts, però aquesta podria ser una primera visió de les làpides hebrees de 
Girona com a patrimoni artístic i monumental, i no exclusivament com a objecte 
de debat filològic i històric.

Tal i com s’explica amb detall a l’exposició del Museu d’Història de Girona «Valentí 
Fargnoli, l’art en la fotografia», des de 1910 el fotògraf recorria les comarques 
gironines seguint les indicacions d’Adolf Mas de recollir informació fotogràfica 
destinada al Repertorio Iconográfico Español. No obstant, ni en els encàrrecs, ni 
en la correspondència que van mantenir Fargnoli i Mas, no s’hi esmenta aquesta 
fotografia.

Tanmateix, la imatge té relació amb el moviment intel.lectual i científic del 
moment. Si d’una banda els erudits locals i nacionals havien començat, ja feia 
un temps, a interessar-se per les restes hebraiques, les consideraven elements 
patrimonials i en publicaven articles acadèmics, de l’altra la fotografia indica que 
les làpides despertaren l’interès artístic i professional de Valentí Fargnoli.

Aquesta fotografia és un element important per comprendre com es va anar obrint 
pas la idea que era necessari preservar, documentant-lo també gràficament, el 
patrimoni jueu gironí. 

LA MIRADA DE VALENTÍ FARGNoLI
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Al segle xix i als primers anys del xx, en els cercles intel.lectuals gironins era creixent 
l’interès per les restes materials de la cultura jueva, com es pot veure en les obres 
d’Enric Claudi Girbal, Lluís Batlle i Prats, Carles Rahola, Santiago Sobrequés o Josep 
M. Millàs i Vallicrosa. El 1877, l’hebraista Fidel Fita escrivia a Enric Claudi Girbal indicant 
la importància que al seu entendre tenia «extender a toda la provincia los trabajos 
inaugurados por usted sobre los hebreos de la capital» (Revista de Gerona, vol. 1). 
Anys després, Carles Rahola deia que les làpides hebrees de Girona eren l’«única 
supervivència d’una rica aljama il.lustrada d’homes savis» (Els jueus a Catalunya, 1929).

La tasca de recuperació del patrimoni jueu 
dels segles xix i xx es construïa sobre la base 
d’erudits fonamentalment eclesiàstics dels 
segles anteriors, entregats a l’estudi de l’hebreu 
bíblic.

Lamy, Bernard, 1640-1715: Apparatus biblicus, 
sive Manuductio ad Sacram Scripturam tum 
clariùs tum faciliùs intelligendam. Lyon: apud 
Jacobum Certe, 1723.
Institut d’Estudis Nahmànides. 
Biblioteca, Fons de llibres antics

Girbal, Enric Claudi, 1839-1896: Los judíos en 
Gerona. Girona: Imp. de Gerardo Cumané, 1870.
Arxiu Municipal de Girona, Ajuntament de Girona

Rahola, Carles, 1881-1939: Els jueus a Catalunya. 
Barcelona: Arnau de Vilanova, 1929.
Institut d’Estudis Nahmànides. 
Biblioteca, Fons de llibres antics

Sobrequés Vidal, Santiago, 1911-1973: 
«Els darrers temps dels jueus gironins», 
L’Autonomista: Suplement literari (Girona: 
1934).
Institut d’Estudis Nahmànides. 
Biblioteca, Fons de llibres antics
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Corbella, Ramon, 1850-1924: La aljama de juheus de 
Vich: centúries xiii y xiv. 
Vic: Tipografia Católica de Sant Joseph, 1909.
Institut d’Estudis Nahmànides. 
Biblioteca, Fons de llibres antics

De Bofarull y Sans, Francisco, 1843-1938: Los judíos 
en el territorio de Barcelona (siglos x al xiii): Reinado 
de Jaime I (1213-1276). 
Barcelona: Imprenta de Francisco J. Altés, 1910.
Institut d’Estudis Nahmànides. 
Biblioteca, Fons de llibres antics

Carreras i Candi, Francesc, 1862-1937: L’aljama 
de Juhéus de Tortosa. Memoria llegida en la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona lo dia 25 
d’abril de 1928. 
Barcelona: Impremta La Renaxensa, 1928.
Institut d’Estudis Nahmànides. 
Biblioteca, Fons de llibres antics

Millàs i Vallicrosa, Josep Maria: Documents hebraics 
de jueus catalans. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, 1927.
Institut d’Estudis Nahmànides. 
Biblioteca, Fons de llibres antics

Cantera Burgos, Francisco; Millàs i Vallicrosa, Josep 
Maria: Las inscripciones hebraicas de España. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1956.
Institut d’Estudis Nahmànides. 
Biblioteca, Fons David Romano

L’interès despertat a Girona no era excepcional en el context català. En altres llocs de 
Catalunya, els erudits van dirigir les seves investigacions cap al passat jueu. 
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Ens trobem davant d’un conjunt de tres làpides amb inscripció hebrea que podríem 
definir com a molt representatiu dins de les sèries actualment conegudes, no 
només a Catalunya sinó també en altres llocs. Cronològicament ens ofereixen un 
ampli ventall tipològic des de la més antiga de finals del segle xi a la més recent 
de 1413. Pel que fa a la seva procedència geogràfica, dues no son originàries 
de Girona, ans provenen de localitats properes que també tenien importants 
comunitats jueves: Besalú i Castelló d’Empúries. 

El fet d’haver estat reutilitzades és una constant en la història de les làpides dels 
cementiris jueus: les tres aquí exposades foren localitzades en obres de diversa 
envergadura i recuperades en moments també molt diferents (1941, 1953 i 1995), 
per persones encuriosides que per un atzar es fixaren en elles i les van recollir. 
Moltes no van merèixer aquesta atenció, passaren desapercebudes i actualment 
han desaparegut ja per sempre.

És cert que si les comparem amb altres exposades actualment al Museu 
d’Història dels Jueus ens poden semblar d’un format força reduït, una sensació 
que s’accentua pel fet de tractar-se tant la més antiga com la més tardana de 
fragments. Tanmateix no hem d’oblidar que les làpides d’aquestes dimensions 
eren més corrents que els grans blocs, característics d’una època molt 
determinada, i que precisament el seu petit format va ser decisiu en el moment 
de seleccionar-les per tal de ser reutilitzades com a material de construcció. 
Les grans pedres exigien una adaptació, la qual cosa no sempre era fàcil de fer. 
Aquest és el principal escull a l’hora d’obtenir noves làpides amb inscripció, ja 
que els nous fragments apareixen majoritàriament quan s’enderroquen edificis 
antics, i pràcticament mai quan s’excaven necròpolis jueves.

BESALÚ, CASTELLÓ I GIRONA

Rahel, filla de Yosef, 1090
La làpida més antiga de totes les trobades a les comarques 
gironines va ser localitzada al Mas Bellsolà de Besalú, 
aprofitada com a material de construcció. En realitat 
procedeix del proper cementiri jueu de Besalú, que no ha 
estat localitzat físicament tot i estar ben documentat.
Més enllà de poder dir que era la filla d’un rabí, no tenim 
cap informació sobre aquesta Raquel a qui està dedicada 
la inscripció. Tot i així, el seu nom antic inscrit a la pedra 
conté reminiscències dels primers temps de les comunitats 
jueves gironines; Besalú n’era una de les més antigues. 
Museu d’Art de Girona, reg. MDG 90. Fons Bisbat de Girona
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Rabí David de Cotlliure, segle xiv 
Aquesta làpida sembla que procedeix del 
cementiri jueu de Castelló d’Empúries. L’escriptor 
Carles Fages de Climent (1902-1968), que la va 
localitzar en fer obres al costat del portal de la 
Gallarda de l’antiga muralla de Castelló, la va donar 
al Museu de l’Empordà. 
Com a curiositat, a Castelló d’Empúries hi ha una 
làpida bessona (de propietat particular) dedicada 
a la mateixa persona. Segons l’expert Jordi 
Casanovas, podria tractar-se de dues làpides   
col.locades a la capçalera i als peus d’una mateixa 
sepultura (a la manera islàmica), o bé d’una segona 
versió de la inscripció, ja que la que veiem aquí és 
més breu i hauria estat rebutjada i reconvertida 
en material de construcció.
Museu de l’Empordà. Figueres. 
Fons d’Art de la Diputació de Girona, ME 1568

Na Reina, esposa d’Alfaquim, 1413
La làpida va ser trobada l’any 1995 en un mur del 
carrer Cort Reial de Girona, ja escapçada, fet que 
dificulta molt la identificació dels noms que hi 
apareixen. 
Regina o Reina és un nom molt comú entre les 
jueves de bona família de Girona. Alfaquim és 
un mot (d’origen àrab) que indicava l’ofici de 
traductor o metge, però que havia esdevingut 
també un patronímic: al segle xiv a Girona hi havia 
un Bonafós Alfaquim (fill d’en Bonissac Alfaquim 
ha-Leví) casat amb Na Dolça, filla de Mossé ha-
Leví; el 1391 hi havia un contribuent de l’aljama 
anomenat Bonjudà Alfaquim, i el 1415 Estel.lina, 
muller de Jafudà Alfaquim, tenia llibres hebraics 
a la seva casa del call gironí. 
Museu d’Història de Girona, MHCG 03782
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Castelló d’Empúries
La Plaça dels Homes de Castelló 
d’Empúries tenia un altre nom quan 
la va visitar Fargnoli. És al centre 
de la vila, no gaire lluny del call jueu.

Besalú
Valentí Fargnoli va fotografiar el 
Pont Vell de Besalú abans de la 
seva voladura parcial durant la 
Guerra Civil. S’hi pot veure l’edifici 
que conté el micvé, encara no 
descobert en aquell temps.

Girona
El carrer de Sant Llorenç era un 
carreró tancat pels dos extrems 
en temps de Valentí Fargnoli. Ell 
mateix sabia que fotografiava el 
call jueu, com demostra l’anotació 
que va fer sobre la imatge.
Fotografies: Ajuntament de Girona. CRDI 
(Valentí Fargnoli)
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Situat al nord de la ciutat, en el vessant occidental de la muntanya de Montjuïc, 
la muntanya jueva, el cementiri jueu ocupava un espai ampli ben delimitat per les 
rieres del Bou d’Or i de Can Camaret, a tocar l’antic camí de França. Nombroses 
són les dades de què disposem d’aquest cementiri, esmentat per primera vegada 
en un document del 13 de juny de 1207. Tanmateix, no serà fins al primer quart 
del segle xvii en endavant quan diversos autors, nacionals i estrangers, amb 
un incipient criteri arqueològic, s’ocuparan de la necròpolis, encara un misteri, 
i del destí dels seus testimonis epigràfics. Aquests, escrits en una llengua 
abstrusa, sovint apareixien en diversos punts de l’antic cementiri o reaprofitats 
a considerable distància. Resulta curiós que, segles després de la desaparició 
de la necròpolis, alguns d’aquests testimonis fossin encara visibles i que ja a les 
acaballes del segle xix circulessin algunes llegendes i tradicions relacionades 
amb el cementiri, com la del Bou d’Or, estretament lligada a la visió popular del 
jueu, o la de la caixa encantada. 

Ja en la segona meitat del segle xix, l’any 1865, les obres de la nova via fèrria 
proporcionaren les primeres restes de sepultures i un any més tard foren 
localitzades les dues primeres làpides reaprofitades al casal fortificat de Palau 
Sacosta, propietat del noble Joan de Sarriera. La documentació ha permès 
precisar que el 14 de juliol de 1492, dins el marc de la liquidació dels béns de 
l’aljama després de la promulgació de l’edicte d’expulsió, els dirigents de l’aljama i 
altres jueus singulars cediren gratuïtament (liberaliter donare) a Joan de Sarriera 
la propietat del cementiri. En disposar aquest de les pedres del fossar, va decidir 
reutilitzar-les com a material de construcció en la gran reforma del seu casal, 
conegut com les Torres de Palau, realitzada l’any 1495; i no seria sorprenent que 
les dotze làpides fins ara identificades fossin només una petita part de les que 
encara resten per localitzar a Palau Sacosta.

L’ORIGEN DE LES PEDRES:  
MONTJUÏC, EL FOSSAR DELS JUEUS
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Torres de Palau
Aquest edifici pertanyia al noble Joan 
de Sarriera, batlle general de Catalunya 
i capità de Girona, fidel servidor del rei 
Joan durant la Guerra Civil catalana 
(1462-1472). La comunitat jueva de 
Girona va cedir-li la propietat del seu 
fossar en veure’s obligada a dissoldre’s 
el juliol de 1492. Joan de Sarriera va 
fer ús de les làpides hebrees en la 
construcció d’un gran casal familiar al 
sud de la ciutat, edifici que coneixem 
com a Torres de Palau.
Fotografia: Institut Amatller d’Art Hispànic (Arxiu 
Mas: Valentí Fargnoli) - Ajuntament de Girona. 
CRDI

Sant Pere de Galligants
Abans d’arribar al Museu d’Història dels Jueus 
l’any 2000, les làpides estaven disposades 
al claustre del Monestir de Sant Pere de 
Galligants, seu del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya- Girona, que en temps de Valentí 
Fargnoli s’anomenava Museu Arqueològic 
Provincial.
Fotografia: Ajuntament de Girona. CRDI (Valentí 
Fargnoli)

Donació del fossar de Montjuïc
Amb aquest document, signat davant 
notari públic el dia 14 de juliol de 1492, 
només quinze dies abans que acabés el 
termini legal per a la seva permanència 
a la ciutat de Girona, la comunitat jueva 
cedia el cementiri a Joan de Sarriera. 
S’hi pot llegir com l’aljama jueva va 
donar al noble gironí la propietat plena 
de les làpides de l’antic Montjuïc de 
Girona.
Facsímil. AHG, Notarials, Girona-1, volum 496 (14 
de juliol de 1492)
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EL VALOR DE LES PEDRES HEBREES: ELS MUSEUS

Entre 1866 i 1895 la troballa d’inscripcions procedents de l’antiga necròpolis 
jueva havia estat un fet corrent; al llarg dels anys, aquestes van trobar un primer 
aixopluc en el Museu Provincial d’Antiguitats i Belles Arts creat el 1857 i obert 
per primera vegada al públic l’any 1870 al monestir de Sant Pere de Galligants. 
Aquell muntatge expositiu primerenc és una mostra evident de l’interès que ja 
des d’un primer moment despertaren aquests antics testimonis de la presència 
dels jueus. Els erudits van considerar tan rellevants aquelles pedres amb noms 
que van convertir-les en la base de la col.lecció del Museu recentment inaugurat. 
Gràcies, entre d’altres, als membres de la Comissió Provincial de Monuments 
ara sortien a la llum per primera vegada. Per a la Comissió treballaria Fidel Fita, 
un dels principals hebraistes espanyols. Ell, juntament amb l’erudit gironí Enric 
Claudi Girbal, va iniciar la localització de les inscripcions hebrees de Girona. 

Quan, el juliol de l’any 2000, es va inaugurar la primera sala del Museu d’Història 
dels Jueus, la col.lecció de làpides hebraiques hi va ser traslladada en la seva 
totalitat, cedida en dipòsit per la Generalitat de Catalunya al Patronat Call de 
Girona. Aquesta col.lecció, que s’ha anat ampliant amb noves làpides localitzades a 
diferents punts de la ciutat, constitueix el conjunt lapidari hebraic més important 
de tot el país i de l’Estat espanyol. 

A inicis del segle xx una fotografia de Valentí Fargnoli recollia les cinc primeres 
làpides hebrees enteses com a elements patrimonials i d’interès artístic. Ara, 
aquestes pedres amb nom són la principal raó de ser d’un museu dedicat a la 
història d’aquelles i d’aquells que un dia van tenir el seu nom inscrit en lletres 
hebraiques en les làpides de l’antic cementiri jueu de Girona. 

La comitiva fúnebre de camí al 
cementiri
Hagadà de Sarajevo. Catalunya, ca. 
1350
Museu Nacional de Bòsnia i Hercegovina

El dol sobre un taüt, sota els arbres 
d’un cementiri
Hagadà Sister. Catalunya, ca. 1350
British Library, Ms. Or. 2884, foli 11 v
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A les làpides hi ha noms de dones i d’homes que van formar part de la comunitat 
jueva de Girona al llarg dels segles medievals. Es deien Regina, Estel.lina, Meirona, 
Astruga, Dolça, Issac, Jucef, Salomó, Bonastruc, David... Van caminar pels carrers 
del call i van habitar-ne les cases, formant famílies, teixint amistats, establint 
relacions, obrint tallers. Hi van aixecar cases i escoles; hi van tenir espais per 
als rituals propis de la seva religió. Hi van treballar, hi van estimar, hi van viure, 
hi van morir. Els seus noms escrits en pedra son testimoni i memòria de la seva 
existència. 

Entre els homes jueus era comú tenir dos noms, un per a ús religiós i ritual i un 
altre per a la vida de cada dia; per exemple, Mossé ben Nahman, el gran filòsof 
jueu de Girona, era anomenat Bonastruc ça Porta en el seu entorn quotidià i en 
l’àmbit civil. Pel que fa a les dones, quasi sempre són anomenades en relació amb 
un home i gairebé mai no hi figuren com a Regina, Estel.lina, Dolça, Astruga o 
Bonafilla per si soles. Els seus prenoms, escrits a les pedres o als papers, van 
seguits d’una apel.lació directa: «filla de...», «esposa de...», o «vídua de...». Això 
va variant a mesura que el seu estat social canvia i són descrites segons si són 
donzelles, casades o vídues.

Per tot això, poques vegades els noms masculins hebreus de les làpides es 
reflecteixen als documents llatins. Igualment, en poques ocasions els noms que 
s’escrigueren sobre paper coincideixen amb els que van ser escrits en pedra. 
Tanmateix, és relacionant els noms de pedra amb els noms de paper que es pot 
escriure millor la història d’aquelles i d’aquells que van formar la comunitat jueva 
de Girona al llarg dels segles medievals. Resseguir aquests noms a les làpides i 
als documents ens fa més properes aquelles vides, i més entenedors els temps 
en què van ser viscudes. 

NOMS A LES PEDRES

Testament de Na Baladre
Un dels pocs testaments en hebreu conservats és de 
1325. El va dictar una dona jueva de Girona, Na Baladre, 
membre d’una família insigne tant per naixement com per 
matrimoni. Hi deixava per escrit que, al cap d’un any (com 
mana la tradició jueva), caldria posar una làpida sobre la 
seva tomba i així el seu nom quedaria escrit en la pedra:
«També ordeno que el meu fill... aboni... al cap d’un any 
de la meva mort, 60 sous de la dita moneda... per tal de 
comprar una làpida funerària de pedra que posaran sobre 
la meva tomba» 
Documentació: Idan Pérez, «El testament de Na Baladre», Catalonia 
Hebraica, xvii (2012)
Facsímil. AHG, Notarials, Girona-2, volum 72, Hecodavant 5 i 9
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Testament d’Astruc Benet
L’any 1415 Astruc Benet assignà una renda anual de vint-i-cinc sous a favor de l’escola 
de la comunitat, la Talmutorà, per tal de contribuir a l’educació dels infants més pobres 
del call:
«que... vint-i-cinc sous anuals... serveixin per a fer aprendre de lletra hebraica als 
infants jueus pobres en la casa del call jueu de Girona anomenada en hebreu Talmutara»
Facsímil. AHG, Notarials, Girona-4, volum 61, foli 52

Testament de N’Estel.lina
Estel.lina era mare de Vidal de Piera, jueu de Girona, i de Margarida (vídua de Guillem 
Calvet de Montpeller), conversa. En trobar-se afectada d’una malaltia greu, va decidir 
posar per escrit les seves darreres voluntats, que incloïen la de procurar que el seu 
fill jueu i la seva filla conversa mantinguessin per sempre una relació fraternal i sense 
enfrontaments. L’evocació que fa Estel.lina a l’inici del testament no és gaire habitual i 
té un component poètic i espiritual destacable:
«En nom de l’Altíssim Senyor Creador de totes les coses, qui les va crear del no res, 
perquè Ell ho va dir i foren fetes, que va dir a Noè puja tu amb els teus fills a l’arca, ja que 
et vaig trobar just en aquesta generació, i Noè va entrar a l’arca amb els seus fills i la 
seva muller i les mullers dels seus fills, amb la qual cosa es va salvar tot el gènere humà; 
i Déu va aparèixer a Abraham i li va dir et beneiré i magnificaré el teu nom; i va fer passar 
el seu poble a peu sec pel mar Roig, i al desert va alimentar-los quaranta anys amb el 
manà, i li va donar la Llei a Moisès al mont Sinaí, i va alliberar Sidrac, Misac i Abdenago 
del foc del forn i va preservar Daniel de la cova dels lleons...»
Facsímil. AHG, Notarials, Girona-1, volum 477 (13 d’abril de 1470)
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L’hebraista Fidel Fita instava, ja a finals del segle xix, a conjugar la informació epigràfica 
amb la documental dels arxius: 
«la epigrafía y la diplomática se dan la mano, los nombres registrados por nuestros 
documentos equivalen a otras tantas lápidas»

Cartes de Fidel Fita a Enric Claudi Girbal publicades a Revista de Gerona, 1 (1876-77)
Arxiu Municipal de Girona, Ajuntament de Girona

Fidel Fita «Lápidas hebreas de Gerona», Revista Histórica Latina, 1-IV (Barcelona, 1874).
Arxiu Municipal de Girona, Ajuntament de Girona

L’àlbum del Museu
Les làpides procedents del cementiri jueu tenen inscrits noms de dones i d’homes 
que van formar part de la comunitat jueva gironina entre els segles xii i xv. La lectura 
d’aquests noms, conjugada amb la recerca d’Irene Llop als documents dels arxius de la 
ciutat, ha permès conèixer detalls de les històries de vida d’aquelles i d’aquells que van 
ser enterrats a Montjuïc. Les pedres evoquen Dolça, de la família dels Ravaia; Salomó 
Cabrit, d’una antiga nissaga de metges; Estel.lina, que tenia joies d’argent i una de les 
fortunes del call; Salomó, el fill del rabí Jucef ben Teca, el qual va morir als vint-i-dos 
anys; Jucef, el nen encisador la mort prematura del qual degué trencar el cor dels seus 
pares; En Caravida, un ric prohom que potser era metge o potser mercader. Els epitafis 
esmenten llinatges destacats: Aninai, Astruc, Cabrit, Caravida, Des Mercadal, Ravaia, 
Salem i Saporta. Aquestes pedres guarden com un tresor preuat, a través dels noms de 
la gent del call, la memòria jueva de Girona.
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Dolça (... Abraba)lia. Primera meitat del segle xiv
La «senyora» Dolça porta un nom molt habitual entre les jueves catalanes medievals. 
Era casada o vídua, però no podem assegurar taxativament que Abrabalia sigui el nom 
del seu marit. Si la hipòtesi és correcta, formaria part de la família Ravaia (Abrabalia 
en hebreu), la més destacada de tota la Girona jueva. Aquesta família poderosíssima 
s’instal.là a Catalunya al segle xii procedent de Castella. Entre les dones de la família 
Ravaia, s’hi compta també una Bonafilla, filla de N’Astruc Ravaia, que el 1283 feia de 
prestamista sense necessitar, sembla, cap referent masculí en l’exercici d’aquesta 
professió.

Esposa o filla de Salomó Cabrit. Segles xiv-xv
Salomó Cabrit podria ser el jueu de Perpinyà amb 
possessions a Girona documentat a final del segle 
xiv, però no tenim cap dada biogràfica sobre la 
seva esposa o filla. Salomó, que morí el 1395, era fill 
de Mossé Cabrit, jueu de Banyoles, i com a mínim 
tenia dos germans: Abraham Cabrit (jueu de Girona 
a partir de 1375, ja mort l’any 1391, el membre de la 
família de qui tenim més documentació, sobretot 
creditícia; sabem que ell i els seus descendents 
vivien al call gironí) i Asmies Cabrit (casat amb 
Tolrana, jueus de Perpinyà). El 1372, Salomó Cabrit 
va definir el seu germà Abraham de tots els drets 
que pogués tenir sobre la casa que havia estat del 
seu difunt pare, situada al call jueu gironí. Aquesta 
casa es trobaria dins del sector d’illes de cases 
del desaparegut carrer que arribava fins a l’actual 
placeta de l’Institut Vell, segons un document de 
1296 que esmenta la casa de Mossé Cabrit.
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Estel.lina, filla d’Astruc Cohen. 1411
Estel.lina era la filla d’Astruc Cohen. El fet 
d’anomenar el pare i no el marit fa pensar que la 
noia morí jove. El pare és anomenat nasí (príncep), 
títol dels prohoms de la comunitat jueva. 
Efectivament, es tracta d’un dels personatges 
més influents del call entre 1386 i 1415. Segons la 
relació dels regidors previstos en les ordinacions 
de 1386 i 1391, Astruc Cohen va exercir com a 
adjunt el tercer any, i es compta entre els nous 
consellers de la reforma de 1391. Ja abans de 
1391, el seu nom es troba a la documentació 
en hebreu, entre els contribuents de l’aljama, 
i també tenia una activitat creditícia. Després 
dels avalots de 1391, va estar entre els reclosos 
a la Torre Gironella. A principi del segle xv, la 
reina va nomenar dotze regidors per satisfer una 
antiga pensió als hereus del cavaller Joan Janer, 
entre els quals hi havia Astruc Cohen (any 1408) 
però a la citació de l’any següent, no se’l requerí. 
L’última notícia del pare d’Estel.lina és de l’any 
1415. Aquell any es van fer inventaris de llibres 
per tal de segrestar els exemplars del Talmud i 
Astruc hi apareix com a regidor amb motiu de la 
presentació dels inventaris. Per tant, Estel.lina 
formava part de l’elit jueva gironina, i potser va 
viure els atacs de 1391 i la decadència posterior 
de la comunitat jueva. Després de la seva mort i 
en un context de declivi, la família continuà en el 
judaisme.

Meirona, casada. Primer quart del segle xv
Meirona és un diminutiu molt comú entre les 
jueves catalanes medievals, però les dades de la 
làpida són insuficients per poder-la identificar.
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Astruga?, esposa de Mossé Astruc. Primer quart 
del segle xv
Només conservem la inicial del nom, que podria 
ser Astruga, ja que era la muller de Mossé Astruc. 
Poc abans dels avalots de 1391, ell apareix com un 
dels nous dirigents de l’aljama. Després de l’assalt, 
Mossé Astruc es compta entre els reclosos a Torre 
Gironella, i va continuar en el judaisme. El seu nom 
figura a la llista dels qui van presentar inventaris 
de llibres el 1415, i sabem el nombre de volums que 
tenia aleshores: trenta-dos llibres (només cinc 
persones tenien un nombre superior de volums). 
Mossé Astruc tenia una germana, Ester, que es va 
batejar cristiana amb el nom de Joana i es va casar 
amb Pere Joan, convers (abans Mossé Cabrit, fill i 
hereu d’Abraham Cabrit, que era germà de Salomó 
Cabrit). El 9 d’agost de 1395, Joana, Pere i Puigvert 
d’Agramunt van vendre una casa en franc alou al call 
jueu a Mossé Astruc i a la seva muller Dolça. I el 1417 
aquest matrimoni va vendre una casa al call a Pere 
de Berguedà, paborde de la Pia Almoina de la Seu. 
En documents de 1415 i 1416 també s’esmenta un pati 
que Mossé Astruc havia venut a l’aljama. Aquesta 
làpida obre molts interrogants, perquè el nom de 
dona que hi apareix no coincideix amb el que ens 
aporta la documentació dels arxius.

Regina, vídua de Salomó Salem. Cap a mig segle xv
No s’han localitzat dades de Regina. Sabem que era vídua perquè l’epitafi diu «Tinguin 
la seva part en el Jardí de l’Edèn», fent referència als dos membres de la parella. Així 
com el nom Salem no apareix a la documentació gironina, sí que és present el de Salom: 
Salomó Salom era un jueu de la segona meitat del segle xiv, anterior a 1391; el seu nom 
apareix en un quadern de paper en el qual s’anotaven els pagaments que es feien a 
compte de l’impost de l’ajuda.
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Estel.lina, vídua de Bonastruc Jucef. Cap a mig segle xv
Estel.lina és l’única de les dones registrades que apareix esmentada tota sola en la 
documentació. No coneixem dades de la seva pròpia família, però es va casar amb 
un important jueu gironí, Bonastruc Jucef. El marit va tenir un paper important en 
l’organització de l’aljama a principis del segle xv, per designació de la reina, i era també un 
important prestamista. L’any 1412 el marit d’Estel.lina va retenir contra la seva voluntat, 
no sabem per quin motiu, una noia conversa anomenada Elionor. En el pagament de 
l’impost anomenat talla de 1426, Bonastruc Jucef hi va contribuir amb 30 sous i 6 
diners (5,5% del total recaptat). Es tracta d’una quantitat força important, i només cinc 
persones van pagar més que aquella família. Després de la mort de Bonastruc Jucef, 
l’executor del seu testament i administrador de la seva fortuna va ser Benvenist Samuel, 
que probablement era el seu gendre i apareix a Girona de 1434 fins a 1462, actuant com 
un cacic dins la comunitat. Dels trenta contribuents de l’aljama de Girona en l’impost de 
la talla de cent sous de l’any 1450, el principal pagador era Benvenist Samuel (amb 78 
diners, el 6,5% del total) i la primera dona (quarta del total) era la seva sogra Estel.lina, 
vídua de Bonastruc Jucef (amb 66 diners, un 5,5% de tot l’impost). Poc després, l’any 
1458, l’inventari del colteller Pere Riera, que vivia al carrer de les Ballesteries, revela 
que N’Estel.lina, jueva, tenia una corretja d’argent amb una sivella de caps daurats, amb 
catorze plafons d’argent daurats, un braçalet d’argent i dues culleres, també de plata. 
No podem assegurar que sigui la mateixa persona, però la probabilitat hi és. 

Salomó, fill de Jucef ben Teca. 1198
Aquesta és la làpida més antiga i l’única de tota la col.lecció que ens indica l’edat del 
difunt: vint-i-dos anys. Es tracta de l’intel.ligent, encantador i escollit Salomó, fill de 
Jucef ben Teca. Lamentablement, en desconeixem la biografia. El seu epitafi comença 
dient «Entonaré plors, laments i elegies per la mare i els germans», fet que podria 
indicar que aquests serien els familiars vius més propers i que, per tant, el seu pare ja 
seria mort i ell encara no hauria format una família pròpia.
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Issac. 1210
Issac és un dels noms més usuals entre els jueus medievals: al segle xiii s’han 
documentat, només a Girona, cinquanta-set homes jueus amb aquest nom.

Salomó, fill de Jafudà Des Mer(...?). 1289
No hem pogut identificar aquesta persona ja que Salomó és un nom habitual i el nom del 
pare no es conserva complet. Tanmateix, tot sembla indicar que es podria tractar de la 
família Des Mercadell, ben documentada a Girona al llarg del segle xiv.

Hanoc, fill de Saltell Saporta. 1312
No hem trobat documentació sobre aquesta persona. A principis del segle xiv a Girona 
es documenten un Hanoc de Castelló, un Hanoc Condom i un Hanoc Cundranya, però 
cap Hanoc Saporta. El pare del difunt transmet un cognom, Saporta, molt antic a 
Girona. Amb diferents variants (Porta, Saporta, ça Porta). Diversos homes del llinatge 
van actuar com a secretaris i homes destacats de l’aljama, però si hi ha un membre 
destacat de la família és Bonastruc ça Porta, Mossé ben Nahman, l’autoritat talmúdica 
més important del segle xiii. D’altra banda, l’any 1305, un jueu barceloní de nom Saltell de 
Porta, fill de Vidal de Porta, va vendre a dos cristians un cens anual sobre una peça de 
terra situada a la muntanya de Girona.
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Jucef, fill de Baruc Abrabalia. 1324
No s’han documentat ni el fill ni el pare. El nom Abravalia és la forma hebrea de Ravalla, 
Ravaia o Ravaya. Aquesta família, procedent de Castella, es va establir a Girona i Castelló 
d’Empúries; després es van estendre a diverses localitats catalanes. Van aconseguir 
tenir un gran poder no només a la comunitat gironina, sinó també a la cort reial. Els 
membres més destacats van assolir grans quotes de poder al segle xiii: Astruc Ravaia 
va ser designat batlle de Girona, exempt de contribuir; el seu fill Jucef va ser batlle reial 
a Besalú i a Girona, administrador del patrimoni reial, conseller reial i primer tresorer 
reial; el seu germà Mossé va ser batlle general de Catalunya, col.lector del bovatge i 
venedor de rendes reials. Al segle xiv es registren diversos membres de la família Ravaia 
relacionats amb les cases que posseïen al call de Girona. Abraham Ravaia tenia casa al 
carrer de la Força, i els dirigents de la ciutat (anomenats jurats) li van comprar pedra 
per tal d’utilitzar-la en les obres de la muralla. Astruc Caravida havia comprat les cases 
d’Issac Ravaia (amb els drets de llum, càrrega, aigua i un pati); la seva vídua les va donar 
a les seves filles, Bonafilla i Ester, que les van vendre a Bonastruc Vidal. Poc després, els 
jurats de la ciutat les van fer enderrocar.

Jessua, fill de Sésset. Primera meitat del segle xiv
Sésset és un nom freqüent entre els jueus gironins, però a Girona no s’ha trobat 
documentació sobre cap Jessua fill de Sésset o Ieoxua ben Xéxet.
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Jucef, fill de Jacob. Segona meitat del 
segle xiv
Segurament Jucef, un dels noms més 
habituals entre els jueus medievals 
gironins, era només un infant en el moment 
de la seva mort. L’epitafi ho fa palès amb 
les paraules «jove de delícies». No tenim 
cap altre referència a la seva família que 
el nom del pare, Rabí Jacob, que no s’ha 
pogut identificar en la documentació dels 
arxius.

En Caravida. Segles xiv-xv
El primer individu amb aquest nom a Girona es documenta el 1227, en un préstec. El 
prenom d’Astruc en membres d’aquesta família és present, com a mínim, en quatre 
generacions consecutives, i probablement es reservaria per al fill primogènit. A final del 
segle xiii, els Caravida també es trobaven a Besalú, Manresa, Vilafranca i Vic. A Girona, un 
dels personatges més destacats d’aquesta família va ser Astruc Caravida, pare d’Ester, 
que a mitjan segle xiv va protagonitzar un divorci molt conflictiu (casada amb David 
Bonjorn de Barri, de Cotlliure, només va aconseguir el divorci del seu marit després 
de robar-li llibres i instruments científics el 1337; Jacob ben David Bonjorn, autor de 
les cèlebres taules astronòmiques, era fill d’Ester i net d’Astruc Caravida). L’any 1347 el 
testament d’Astruc instituïa un llegat benèfic per a l’almoina del call (heqdeix). A partir 
de la seva mort, la família començà un període de decadència, i ja no va recuperar el 
prestigi i poder de l’etapa anterior. Alguns membres de la família, com Salomó Caravida, 
eren metges, i altres intervingueren en l’organització de la comunitat actuant com a 
secretaris de l’aljama. Caravida també s’ha registrat com a prenom: Caravida Ravaia, 
Caravida Saporta, Caravida Caracosa, tots ells membres de famílies importants de la 
societat jueva gironina i, molt possiblement, fills de dones de la família Caravida.
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Ardut. Segona meitat del segle xiv
Aquest petit fragment de làpida no 
ha permès identificar la persona. El 
nom Ardut no s’esmenta a Girona, ni en 
documents hebreus ni en els llatins. No 
obstant, a Osca (Aragó), hi ha tota una 
família de metges anomenats Avinardut, 
o Ibn Ardut, entre els segles xiv i xv.

David, fill de Jucef. Segle xv
No disposem de dades suficients per 
identificar David Jucef, o David fill de 
Jucef, en un període tan dilatat com tot el 
segle xv.

Rovèn, fill de Haninai. 1343
Aquesta és l’única làpida del Museu 
procedent de Castelló d’Empúries; 
malauradament no se n’ha pogut 
identificar el difunt. Haninai podria 
correspondre al nom Aninai/Aninay/
Avinai, família que aconseguiria tenir 
una gran importància a la Girona del 
segle xv. Molt probablement aquesta 
família devia tenir ramificacions a les 
poblacions properes i dins de la seva 
àrea d’influència.
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A la primera planta del Museu s’hi pot contemplar la col.lecció de làpides hebrees 
procedents del Montjuïc de Girona, la qual conforma el punt de partida d’aquesta 
exposició. Hi ha les inscripcions senceres d’aquestes Pedres amb nom transcrites 
i traduïdes. En recomanem la visita, que ajudarà a aprofundir en la temàtica de 
l’exposició temporal i a conèixer millor la història de la comunitat jueva gironina.
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