
Presentació
Catalunya, des de sempre, ha estat un punt de trobada per a un bon nombre de 
pobles d’arreu de la Mediterrània i ha gaudit d’una gran multiculturalitat que s’ha 
mantingut fins als nostres dies. Però, sens dubte, una de les comunitats més relle-
vants i influents en la història del nostre país ha estat la jueva. Tot i això, és també 
la que ha quedat més oblidada.
La premissa de la qual parteix aquest treball és que els jueus catalans medievals han 
restat en l’oblit des de l’any 1492 fins a finals del segle XX quan, gràcies a la tasca de ci-
entífics i investigadors, es recupera l’interès per l’estudi d’aquesta part del nostre passat.
L’objectiu d’aquest treball, per tant, era fer una relació completa i detallada de la comu-
nitat jueva que va viure a Catalunya durant l’edat mitjana, fent especial èmfasi en la 
societat de Tàrrega (ciutat on viuen els meus avis i on va néixer la meva mare), una de 
les més pròsperes i, alhora, una de les més castigades per l’odi antisemita del moment. 

Metodologia
Just en començar a buscar informació per al meu treball em vaig trobar amb una 
qüestió que va acabar marcant el projecte d’inici a fi: no hi havia ni un sol llibre ni una 
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sola font on acudir i extreure d’un sol cop tota la informació necessària per al treball i, 
si aquesta existia, era o bé massa general i, per tant, oferia massa poc aprofundiment, 
o bé massa detallada, de tal manera que només se centrava en un aspecte de les co-
munitats jueves i obviava la gran complexitat d’una societat com aquesta. Així doncs, 
vaig haver de recórrer a diverses fonts per tal d’elaborar un treball suficientment 
ampli com per abastar el conjunt de la societat jueva medieval a Catalunya però que 
alhora aprofundís en aquells aspectes de major interès. És per això que vaig extreure 
la informació de llibres especialitzats, d’exposicions, de catàlegs d’exposicions, d’arti-
cles de diaris i revistes i de consultes amb especialistes. Un altre aspecte que cal re-
marcar és que no he extret cap tipus d’informació de pàgines web o d’Internet, ja que 
em semblava poc fiable (és per això que no incloc una webgrafia al treball).
Per acabar, caldria comentar que en un principi la part teòrica d’aquest treball consis-
tia a comparar les característiques generals de la comunitat judeocatalana medieval 
amb les característiques de la societat targarina però que, un cop això va estar enlles-
tit, vam pensar amb la meva tutora que podria ser interessant afegir una altra part 
pràctica extra que seria l’entrevista que vaig fer a Manel Forcano, director de l’Institut 
Ramon Llull, autor del llibre Els jueus catalans i gran especialista en la matèria. 

Cos del treball
El primer que vaig descobrir amb aquest projecte va ser que el terme Sefarad a 
l’edat mitjana no incloïa els territoris de la Corona d’Aragó i que, per tant, als jueus 
d’aquests territoris no se’ls considerava sefardites.
Pel que fa a l’arribada dels individus que conformarien les comunitats que s’establi-
rien a Catalunya durant l’edat mitjana, trobem tres grups diferents: 
—Jueus que provenien de l’al-Àndalus. 
—Jueus que vivien en territoris musulmans i que, un cop reconquerides aquestes 
terres, van decidir quedar-s’hi.
—Jueus que venien de França fugint de les persecucions i de les croades.
De tota manera, podríem pressuposar que la presència de jueus a casa nostra co-
mença amb la invasió romana o fins i tot abans (amb la colonització fenícia), però la 
veritat és que un cop arribada l’edat mitjana aquestes persones serien tan mestis-
ses que ja ni elles mateixes es considerarien jueves.
A nivell polític, els jueus catalans s’organitzaven en calls (barris jueus dins ciutats 
cristianes més grans), aljames (govern d’un conjunt de calls) i col·lectes (govern d’un 
conjunt d’aljames).
Eren també el «coffre e tresor» del rei, és a dir, que eren propietat directa del monar-
ca, independentment del senyoriu en què visquessin, i aquest podia disposar plena-
ment d’ells i de les seves propietats.



A nivell econòmic, només pagaven impostos al rei, es dedicaven principalment a profes-
sions liberals i van aconseguir amassar grans fortunes a través de l’exercici del préstec.
A nivell social, la història d’aquesta societat va estar molt marcada per la creació 
d’odi contra ells atiada per les autoritats religioses cristianes, que ho van aconseguir 
a través de la introducció en l’opinió pública dels tòpics del jueu traïdor, el jueu pe-
cador i el jueu assassí.
Pel que fa a la societat targarina, els seus membres eren súbdits directes del rei (pel fet 
de ser jueus) en una vila reial (ja que el senyor feudal de la ciutat era el monarca mateix), 
cosa que va propiciar unes relacions més estretes entre els seus membres i el sobirà.
A nivell econòmic, van participar de forma activa en la prosperitat econòmica de la vila, 
que era propiciada per la cruïlla de camins en què es troba, a través del préstec de diners 
a canvi d’un interès.
Socialment, els jueus de Tàrrega van ser gran prohoms de la comunitat jueva a l’àmbit 
nacional i destaca especialment Moixé Natan, poeta que usava el català i l’hebreu per 
escriure les seves obres i autor del llibre Qüestions de vida (Totseot khaiim).
La història de la comunitat targarina va estar, a més, molt marcada pel fatídic avalot 
de 1348, una matança cruenta i indiscriminada perpetrada per la població cristiana 
contra els jueus de la vila. Les causes foren molt probablement l’odi que sentien els 



cristians envers aquesta comunitat agreujat per la situació de crisi i de pesta en què 
es trobaven. A més, podria ser una revolta contra el rei ja que estaven enmig d’una 
guerra entre Pere III i Jaume d’Urgell en què Tàrrega es posiciona a favor del bàndol 
rebel i atacant els jueus estaven atacant directament les arques del rei. De tota ma-
nera, l’objectiu principal era la destrucció dels instruments debitoris, ja que un cop 
desapareguts aquests documents no quedaven proves de l’existència dels deutes i 
els deutors es veien alliberats dels seus compromisos.

Conclusions 
Com a conclusió, jo crec que he assolit tots els objectius que m’havia plantejat al 
començament del projecte i que, fins i tot, s’han aconseguit aquells que, durant el 
procés d’elaboració del treball, s’hi han anat afegint.
En primer lloc, em vaig plantejar fer una explicació completa de la comunitat jueva 
medieval a casa nostra i fer una explicació més detallada de la comunitat jueva de 
Tàrrega, cosa que al meu entendre s’ha aconseguit de manera satisfactòria. 
Més endavant vaig pensar que existia una forta relació entre la situació que van 
viure els jueus durant els anys de l’edat mitjana i l’actualitat i vaig intentar deixar 
palès aquest paral·lelisme tant en el meu treball escrit com a la presentació oral. 
Finalment, i especialment amb l’entrevista a Manel Forcano, vaig descobrir que 
aquesta comunitat va deixar un llegat importantíssim en la nostra història, la nos-
tra cultura i la nostra identitat.
Però sens dubte la conclusió més important a la qual he arribat és que l’odi i la 
intolerància són elements que cal eliminar per tal de construir qualsevol tipus de 
societat, que la multiculturalitat forma part de la nostra història i identitat i que ens 
enriqueix enormement i que en qualsevol relació amb els altres és fonamental el 
respecte per la diferència.
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