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metres de llargada i amplada, i que sembla que pot interpretar-se així : L~t~a in/alta que fcnd en
( ' rist, vivint quinze ans . dos mesos i tres dies (fig . 381).

Finalment, volem douar a conèixer una altra làpida, de lectura molt revessa, en la qual ens serií ..
bla llegir : Quod dedit heu tristes tibi Fcsfella Qomia coniunx . Hoc magis obsequium Deus . . . coelum.
Aquesta peça de marbre fa 205 ',185 mi1'límetres (fig . 382).

Fig . 381 Fig . 382

Consignarem també la troballa d'una llosa de marbre que ostenta en ulleu una altra làpida an,
la inscripció casi il . legible, i també 1'existtrcia de dues peces d'altres tantes laudes sepulcrals mai
mories, ura de les quals deixa veure una combinacio d' la P i la ' inc icadores del rom de Crisi
i un traç horitzontal que dóna també la forma de la Creu . L'altre fragni uit ostenta la creu equilateral
eixamplada amb Falla i l'tn:c a, tot inscrit dintre un cèrcol, igual a una altra circumferència qui
porta un floró o estrella de corbes quasi semicirculars, oferint un conjunt bàrbar í ben poc sin trir

D'Epigrafia Hebraico-Catalana

I. Aquest fragment de làpida hebraica el trobi, fa uns dos anys, cavant en un munt de pe-
dres, en un lloc del Montjuic de Girona conegut amb el significatiu nom de Bou d'Or, que tantes
lloses havia lliurat anteriorment al zel del P. Fita i d'En Girbal (1) . Aquesta llosa, de calissa num-
mulítica, corn quasi totes les de Girona, és trencada dels costats dret i inferior, i té com a 40 cen-
timetres de llarg, 40 Cm. d'amplària i Io cm . de gruix. La seva lletra, d'uns 2 Cm . d'alçada, és d:
traç dur i descuidat, contrastant amb la cura que en altres inscripcions posaren els artistes gironins.
Malauradament, he pogut treure molt poc en clar dels rengles escabotats de la inscripciO (fig . 383).
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Segons Gross (2), el nom 31t'ïrona respon al bíblic Miriam . A Perpinyà trobem emprat el nos-
tre mateix Na llleirona i el diminutiu hleïrcneta 1L^' .211"n (3) . A Manresa apareix la
jueva Mirona, esposa de Barano \ ital ( .}) . També fou usada la forma masculina : a B salis trobem
e1 jueu Illaïrono, fill de ~laïr i de I)úlcia (5), i a Vilafranca de Rosselló, l'any 1272, ei jueu .líaï ;(

Massolam (6).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Lápidas hebreas (Giruna, 1874).
Gallia Judaica, pàg . 88 (París, 1897).
Rev . Et . Juives, t . XIV, pàg. 70 (París, 1911).
1Ientor:a histórica de los hebreos y de los árabes en Manresa, por D . T . M. de Mas y Casas, pàg .

	

(Manresa, 1837).
Obra ant ., pàg . 14.
Regné . Catalogue' des Actes de Jain:e 1, Pedro 111 et Alfonso III . t . 1 . pàg . 90 (París . 1911) .
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:aquesta Ilusa, que trobí en terreny propietat del doctor 1) . Àgustí Riera, president que fou de
la lliputació de Girona, la lliurí al Museu Provincial d 'aquella ciutat; i em complac ara a palesar
mon agraïment al membre de la Junta del mateix museu, doctor I) . Josep Pascual, que tant
s'interessà en les meves recerques .

Fig . 3 8 3

II, Un altre fragment d'una inscripció hebraica trobi a la vora de l'anterior . La seva cara és
d'uns 5o cm . >( 20 cm ., i de cm. el seu gruix . Les lletres, bastant polides i ben corbades, semblen
del segle llei . Durant temps havia servit de tova d'un safareig, damunt la qual es rentava, ço
que fa que les lletres siguin quelcom menjades . Una torrentada s'endugué el safareig, i després la
pedra fiu de cantonera en un mur de contenció del torrent del Bou d'Or, propietat del doctor
1). Josep M.~ Pérez Xifra, en casa del qual avui es troba la Ilusa . Vet aquí un assaig de
lectura:

AQUESTA ÉS LA LLOSA DE L ' iIONRAT? JIENAIIEM' IIACUiILN .
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TINGUI IIEJIÒRIA DE BENEDICCIO .
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IIL En el mateix paratge trobí, quasi enterrades, tres grans lloses de faisó semblant a la de
les niés grans hebraiques del Museu Provincial . Dues d'elles eren de secció amigdaloide, i l'altra
era triangular . Les dues primeres eren anepigràfiques, i l'última presentava solament un o dos
rastres de lletres (un tv i un 2), i semblava haver estat buidada intencionadament.

IV . Aquesta llosa sepulcral, malauradament no sencera, fou trobada uns tres anys enrera,
en reparar els fonaments d'una casa de Girona : i, mercès al zel dels dignes membres de la Junta
del Museu Provincial, fou curosament extreta i transportada al dit Museu, a enriquir la seva ja
nombrosa col'lecció d'epígrafs hebraics, segurament la més rica d'Espanva . La llosa fragmentària

en qiiestió té i m . 34 de Llarg per 5ó cm . a la base i 58 cm . d'ample a la cara escrita. La secció
és triangular, com la de bona part de les trobades a Girona. Als dos extrems, truncant l'epígraf,
fou trencada i igualada per a finalitats constructives posteriors . Vet aquí la transcripció i traducció
del què hem pogut llegir-hi (fig . 384) :
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I¿1'EDR.A SEPULCRAL?] DE LA SENYORA DOLÇA . . . L ' IIONRADA?

LA QUAL MORÍ EL MES D 'AB DIE L 'ANY CINC MIL I . . . (I)

REPOSI EN PAU, ROMANGUI EN SA ESTRADA . AMEN.

Fig . 384

V. A la possessiö anomenada Valldalara, antic lloc d'esplai i de caça dels comtes de Barce-
lona (2), situada en el vessant N . de la serra que separa Horta del Vallès, hi ha les ruïnes d'un antic
cenobi de l 'ordre del Cistell, en les quals han estat trobats dos fragments de lloses sepulcrals
hebraiques.

El primer forma, aproximadament, un bloc parallclepípede d'i m . 5o de Llarg, 3o cm . d'ample
i Io cm . de gruix . Es romput regularment per la part inferior (ço que fa pensar que hom l'empraria
per a finalitats constructives), i molt irregularment per l'esquerra . Les lletres són d'uns 4 cm . d'al-
çada, i recorden el bell tipus del segle XIII i XIv'. Vet aquí la transcripció i traducci,",:

AQUESTA ES LA SEPULTURA DE LA SENYORA DOLÇA . . .

	

.	 n~?li ,1„~ 5w 1~7 ni
VÍDUA DE L ' IL'LUSTRE RABÍ BENVENIST . . .
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;Llàstima que tan bella làpida ens hagi arribat tan incompleta! Qui serien els personatges
que s'hi mencionen? Hem dit que el tipus de lletra és del segle xIII . L'any 1268 morí En Benvenist
(le Porta, que fou durant molt temps batlle del rei En Jaume i molt arnat d'ell . Entre els executors
testamentaris que deixà, hi ha sa vídua Jamila (3).

El nom Jamila, molt usat entre les hebreues, és un adjectiu aràbic que vol dir bella, bona, agra-
dable, anàlogament a Dolça . Era freqüent, entre els jueus catalans, d'emprar alhora les dues formes
del nom: la forma semítica i la corresponent traducció romànica . Creiem, doncs, que, dintre de les
poques dades hagudes, es viable la nostra hipùtesi de veure en la llosa de referència la de la senyora
Jamila, vídua de l'illustre jueu Benvenist de Porta . Es d 'esperar que es trobaran en les ruïnes
del convent de Valldaura altres fragments de la mateixa làpida que vindran a aclarir la giiestió.

Vl . L'altre tros de llosa hebraica trobat a Valldaura és, malauradament, molt mutilat . Té uns
5o cm. per 15 cm . Entre les comptades paraules que ens o°ereix, en té una de borrosa . Vet aquí
la transcripciú :

AQUESTA ES L .1 SL•'l'ULTURA DE L .1 . . .

	

.	 [1t2ri7 . . .n ~~7 ni
GENEROSA . ..

(i) L ' any 5000 correspon al 124o de Jesu-Crist.
(2) Vegeu F. de Bofarull, El palacio real de Valldaura, en Bol. B. Acad . Hist . . XXVI!, 500 ; i Carreras Candi, Geogra ;itt

de Catalunya (Provincia de Barcelona. pàg . 425).
(3) Régné, Catalogue das actes (le Jainte 1, Pedro 111 el .11fouso Ill, t . I, pàg . 68 .
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VII. L'istiu de l ' any 1923 em fou donada la notícia de l 'existència d'una llosa escrita, en una
virava de la muntanya del Montjuic de Barcelona . M'hi personí, i vaig poder constatar l'exis-
téncia de la làpida hebraica, la fotografia de la qual acompanyem. La llosa forma un gran bloc
paral'lelepípede de pedra pudingosa, i les seves dimensions són d'i m . 8o x 5o cm. x 5o cm . Es
troba colgada entre ginestars d'uns terrenys propietat de l'Ajuntament de Barcelona.

Les lletres, de 5 cm. d'alçada, són de traçat poc elegant i àdhuc quelcom imperfectes ; degut,
això, a les males condicions de la pedra i a com és mal deixada la superfície escrita . Al mig de
la inscripció hi ha un regular espai en blanc que correspon a una concavitat existent ja en la pedra
(ñg. 385± . Vet aquí la interpretació :

Fig . 385

AQUESTA ES LA LLOSA SEPULCRAL DE LA ILLUSTRE SENYORA
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BONFIA (BONAFILLA), ESPOSA DE RABÍ SAMUEL BEN RABÍ
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ABRAHAM, LA QUAL TRASPASSÀ EN EL MES DE

	

W,m rams^
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TÈBET DE L ' ANY (4)943. (28 Nov. a 27 Des . 1183.)

	

,rz pnn
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E1 nom Bnnafilla (s fregiient entre les jueves catalanes . L'any 1095 el trobem escrit n+5n£212

que correspon a Bcmafilia (1).
El marit de la difunta, R. Samuel b . R. Abraham, seria el del mateix nom, fill d'Hasdai i pare

d'Abraham, autor de la novella El príncep i el na g ir ? No ho creiem, puix R . Samuel ben Hasdai

nasqué en 1165 (2) i hauríem de suposar que per a enviudar a divuit anys s'havia de casar molt jove.

En el Rapport sur les inscriptions hebraiques de l'Espagne, fet per M . Schwab (3), he trobat a

mancar els següents epígrafs, existents ja fa temps en el Museu de Santa Agata, de Barcelona.
VIII. Porta el núm . 1,33.E del catàleg del Museu . Forma un bloc paral'lelepípede d'1 m . 20 x

30 cm. x 15 cm., és trencat de la part dreta, esquerra i superior, i, ultra això, té senyals d'haver
estat emblanquinat o pintat, ço que palesa son posterior ús per a la construcció, anàlogament al
que veiérem en la llosa núm . IL' . Les lletres són de bon tipus i tenen uns 5 cm . d'alçada . Vet aquí

la interpretació:

EN EL MES DE Ti .B1 T DE L 'ANY 5000 . ..

ROMANGUI EN SA SORT FINS

A LA FI DELS DIES ( ..I)

	? w D'v‘ne n f1zlU nZU m's	

i' '
:D ,,

	

15-1a‘1 11r1,r'1 n[ir] . ..

Documents sur les Juijs catalans, per Schwab i Miret . Rev. des Et. Juiv ., t . LX \III . pàg.
The Jeeish Encyclopedia, t . VI, pàg. 247.
Publicat a Nouvelles Archives des »rissions scientifiques et littéraires, t . X1V (París, 1907).
Daniel, XII, i3 .

71.

44 . — Institut d'Estudis Catalans 44
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IX. Registrat en el catàleg de les peces del Museu amb el núm . 1,253 . Forma un bloc irregular,
trencat de les parts dreta, esquerra i inferior . Les seves mides són : ()o cm . x .}o cm . ' 15 cm, J,.
lletres, de fr cm . d'alçada, recorden el tipus del segle süi, i algunes s("u1 bastant borroses . Vet aquí
la lectura i traducció:

1 . ' IIONRADA, LA CELEBRADA

(RABÍ) SAMUEL B. R . MARIA

~ RABÍ ISAAC ?

[n i7]9171 .'27 n11]~~~] . ..

. . .h] , ''tr

'? 7t-.r

	

. ..

El nom de Samuel b . Azaria apareix algunes vegades en els documents hebraics cle l'Arxi
de la Catedral de Barcelona, estudiats per mi (1) : en el document núm. X11 com a membre d~ !
Tribunal (any 1218), en el núm . XIC' com a testimoni (any 1258), en el núm . XV'I com a membi
del Tribunal (any 1261), en el mún . X\ I II com a membre del Tribunal (any 1202) i en el húmer .
XXII com a testimoni (any 1263). També apareix el dit nom com a testimoni en l 'escriptura ni
mero 95o de l'Arxiu de Santa Anna (any 1249), la traducció de la qual publicà Schwab en
núm . XXX dels Documents sur les Juifs catala ;is (2) . Es possible, doncs, que la llosa en giiesti
correspongui a la muller d'aquest rabí.

X. En el mateix Museu Provincial es serven unes fotografies de lloses hehraiques, que cri
deuen ésser les que son antic director 1) . Antoni Elías de Molins féu treure i que per mediació d . .
P. Fita foren enviades a la inspecció d'Isidor Loeb ; cosa que aquest no pogué portar a cap per
prematura mort (3). Entre elles hi ha la que porta el núm . 1,185 de les peces del Musen, que corre-
pon a un reduït fragment epigràiic . El cars cter un xic arcaic d'alguna 110 ra (la nt) en prou a 1,,
relativa antiguitat . Schwab registrà en son Rapport ( .}) un fragment epigra ic, numerat tambi
1,185 en el catàleg del Musen, la lectura del qual no correspon gens amb la nostra, ço que en ,
fa suposar que es tracta d'un altre exemplar . Vet aquí la transcripció del poc que ofereix:

(5) SA ARCA ?

	

AROM .'

	

['? :

	

?ui 11N .

?

	

R"2 . ..

A I . ' A\'S"

	

. . . 7 .)W . ..

Ilavent-Ine complagut a fer una confrontació entre l ' estudi del peritíssim Schwab i les lloses
per ell estudiades, no poguí menys de notar algunes falses lectures, que certament no sabem a quC'
atribuir, ja que el dit senyor pogué conéixer de trista aquelles làpides.

1 . L'epígraf núm. 4 del Rapport (6), mim . 1,120 del Museu, fou mal interpretat . Sembla que
Schwab no veié la pedra, i sols disposà del calc, bastant imperfecte, que li envià 1) . Antoni Elías
de Molins i la fotografia del qual reprodueix en son estudi (7) . Gràcies a la perícia d'un bon amic,
podem nosaltres presentar la fotografia, molt exacta, de la llosa en giiestió.

Hem de rectificar el que diu Schwab que la làpida ¿fait connaître la forme trapézoïdale de la
pie e, telle qu'elle a dû l'avoir à l'origine de la constitution de la stle, qui semble complote et ne
paraît pas avoir subi une cassure .» A les línies primera i tercera hi ha caps de lletres que palesen
ruptura de la pedra . Ultra això, sos caires i forma malmesos mostren de seguida que és fragmen-

11) Vegeu nies I)ocuraaents hebraics de jueus catalans.
(2) Rev . des Etudes Juives, t . LXVIII, pàg . 183.
(3) Bol . R. Acad. Hist ., t . XLVIII, pàg . 229, i Rapport, en op . cit . . pag. 380.
14) Pàg. 380.
(s) Vegeu una paraula semblant a la línia primera de la inscripció n .^ I, i l'expressió 1,7.f117 1110x, que apareix a

l'epitafi n .° 47 d'Absrè Zicaron, de Luzzatto, n .° 4 en el Rapport de Schwab, pàg . 293.
(6) Pàg. 381 . Schwab publicà algunes lloses del museu, abans que ert el Rapport, en el t . 1 .11 de la Rev . des Etudes

Juives, pàgs . 217-220.
(7) Fig . XIX .
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tària . Forma un bloc trapezoidal d'uns 3o tIII . x 3o
c ntim tres i 10 cm. (hg. 386) . Vet. aquí note
assaig de lectura i interpretació:

] . .1 1 Lo~5:1 ? A()ULSTA ÉS Slil'UL( R .II .

	

"127+l li I`: . . ..

PAU

	

a L w

AL ? R.1BÍ AL'RA11 .1AI

	

2712t1

FII .I, DE R . llAVIn) Ios? [o Tous : ~ tL'1Z '1;t1 12

PLR A BL SIGUI 1'RF.S ? SON RI ;CURD .

	

i,) -VJ :U I)

386

Ultra el caràcter arcaic de la lletra i l ' ús de la
fórmula C tr (pau), també arcaic, beat de remarcar
l'absència de 1' 1 maler Leefirmis a ahw i a i la
construcci,', completalnellt aramaica de la primera
lútia . L' inicial de la inscripció pot ésser 1' K d'es-
tat emfàtic o de femení de la primera paraula.
Respecte al nom segurament propi w1t2, no atinenl
què pot significar, ni l'hem vist usat cap vegada.

' . Els epígrafs núms . 3 i 9 del Rapport (1) en
formen només un . Ho confirma el seccionament
de les lloses, la direcció de les vetes de la pedra i
àdhuc la collocació dels fragments l'un al costat de
l'altre, així com el fet d'ésser catalogats amb els ntí.
meros 1 .333, 1 ,333 bis . Malgrat aquesta composició,

resta encara incompleta la llegenda, que seguiria més enllà del 1,333 bis col'locat a la dreta del
1 .333 . Precisament el P. Fita, ja en l 'any 1874, havia copiat, damunt el propi terreny de Montjuic,
la làpida que avui reintegrem, si bé no notà que era ja incompleta . Sis anys més tard la publicà (2),
i vet aquí sa lectura :

r(' in)
¡21ts1 72 wKE212 71`2 1":w

~‘,'5K n ,'%t:' ]H T211712 7-)Ce .)

Vet aquí la nostra lectura de l'estat actual dels dos fragments:

(3)
— ~

	

rry 1nP_

. . . .L i21td1	 - 72 L:rtLVZ 7, 1'2 n`_w

wlns

T )iscrepelu, doncs, de la lectura del P . Fita, a la primera línia, en la interpretaciO del grup
1'Dt75, en ei qual llegint . .••¿ `Yrn—5 ; si bé la discrepància de grafia pot ésser deguda a les erosions

que sofriria la pedra en ésser transportada al Museu . A la segona línia, el P . Fita llegí WND]12,

interpretant-ho Bona/ós : nosaltres llegim L'NDJ17 , interpretant Bontat, nom que hem vist usat

entre les jueves catalanes (4). Encara, al final de la línia, hi ha un t2 inicial de paraula, en el qual

no es fixà el P. Fita, i que segurament correspondria al cognom del R . Rubé n . Tenint en compte

(t) Pàgs . 380 . 386.
(2) Revista de Ciencias Históricas, t . I L pàg . 57 . Així diu . en carta a En C . Girbal : .Copié en el cementerio hebreu de

Moutjuirh una lápida inédita . No sé si persevero allí, mas nu dudo que si así es, en breve se recogerá para que figure al
lado de sus hermanas en el Museo. Mide o'6o n) . x 1'4o m. y o'5o de espesor ..

(3) La línia horitzontal vol dir espai buidat de la pedra, en el qual podia haver-hi lletres . La línia vertical indica el

seccionament dels dos fragments . Els espais en blanc corresponen a altres tants de la mateixa làpida.
(q) L'any I272 trobem a Perpinyà una Bonfat . muller de Vidal de Suau ; i l'any 1282 una altra Bonfat, doua de Bon-

jueu de Llevda . (Vid . Rélné, op. cit ., I, 92 . 11, 58 .)
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que, segons el savi jesuïta, aquesta llosa estava junt a una altra, que estudiaren) en el número
següent (que és de R. Rubèn ben Todros D1`1=), podem considerar que aquest rabí es cl mateix
de la nostra llosa, pare de la senyora Bonfat.

A la tercera línia el P . Fita llegí eK

	

considerant completa la llosa, traduí la data any
5000 de la creació. Però no és

	

sinó D, ço que ens indica que diria a'e4t ; i, cola que la llosa
no era completa, vindrien després les lletres indicant les centenes, desenes o unitats.

Traduïm doncs:

ITEM ESCRIT AL DAMUNT D ' ELLA PER A COMMEMORAR?

SON NOM (ÉS) SENYORA BONFAT FILLA DE R . RUBÉ{N '1(O1)1u s)?,

QUE MORÍ EL MES D ' AB DE L ' ANY CINC MIL . ..

DE LA CREACIÓ . (I240 de J . C .)

; . L'epígraf núm. 5 del Rapport (I), que correspon al núm . 1,286 del Museu, fou mal int« I

pretat per Schwab. Forçosament l'illustre epigratista sofriria alguna confusió de calcs o fotogratie,
puix no atinem a explicar-ho d'altra manera.

El P . Fita copià aquesta inscripció sobre el terreny de Montjuic, junt ami) l'anterior, i la public•+
al mateix temps (2) . A ell ens remetem per a la descripció material de la llosa, discrepant en la lce
tura solament en poca cosa . Vet aquí la nostra:

ws

	

wmn

	

1rn
¡21H1

	

a'2 N1w]1 ¡7r a'21"2t1
ruw Zra r1~'s ~~~] C'rl-1t.D ~s

av'w' ra a'eSrt ~

El P. Fita llegí en la segona línia ï11]1`_N, i en l'última línia, a la xifra de les unitats, llegí 1 el

que em sembla que es r, de conformitat amb Schwab . Així, traduïm:

TESTIMONI ÉS AQUESTA PEDRA (3) . QUI ÉS L ' HOME AQUEST ? ( .}) ÉS HOME

DE VERITAT, ANCIÀ I RESPECTABLE (5) . SON NOM ÉS RABÍ REUBLN

BEN R. TODROS. MORÍ EL MES DE SIV.1N DE L 'ANY

5067 (3-31 DE MAIG DE I307) . TINGUI PAU, DESCANSI EN SA ESTRADA.

&uí seria aquest Reubèn h . Todros? Benjamí de Tudela cita un jueu d 'aquest nous que residia
a Montpeller a la segona meitat del segle XII (6).

El P. Fita, en estudiar algunes làpides hebraiques de Barcelona (7) fa un breu esment d'aquesta,
i diu que és de Reubèn b . Todros, el qual ernurió de edad avanzada y tomó viva parte en la grau
polémica historiada por Abba Mari,> . No diu d'on treu aquestes dades, ni nosaltres hem sabut
corroborar-les . Ens sembla que el doctíssim jesuïta confongué Reubèn b . Todros amb Todros de
Bellcaire, que morí tres anys abans, el 1304 (8).

El nom Todros (Toros, Todros) era molt freqüent entre els jueus de Catalunya i Migdia dr França.
L 'any 1225 trobem a Barcelona el príncep R . Todros, pare de Dolça i oncle del príncep R . Ma-
quir b. R . Xèixet (cj) . Aquest R. Todros, d'illustre família, es probable que sigui cl pare del nostre
R. Reubèn, al qual, nat en data aproximada a l'anterior, escauria molt hé el títol d'ancià que li
dóna la nostra llosa.

q. El petit epígraf núm . XII del Rapport, (Io) corresponent al núm . 1,252 del Catàleg, es res-

(1) Op. rit ., pàg . 382.
(z) Rev . Cienc . Hist ., t . II, pàg . 6o.
(3) Génesi, XXXI, 52.
(4) Génesi, XXIV, 65.
(5) [sales, III, 3, 4.
(6) Viajes de Benjamín de Tudela, trad . por J . González Llobera, pàg.
(7) Bol . R. Acad . Hist ., t. XLVIII, pàg. 2 33 .
(8) Gross ., Gallia Judaica, pàg . 329.
(g) Vegeu mos Documents hebraics de jueus catalans.
(Io) Pàg. 386.

(Madrid, 1918).53
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seilt també de la mala lectura de Schwab. Aquest 11egí : r.D1DJ12J»t 7ill' R . Isaac LnbonafI)s.
Es un bloc de 3o cm . x 25 cm. x I2 cm., amb aparences d'ésser complot . La lectura, molt borrosa,
sembla dir :

ISAAC

	

pîllr
ASPOR"l'

	

trl :Z'N

El nom .I sport s 'entronca ami) els Sapurla, .Sesporles, etc., molt corrents a Catalunya.
Abans d'acabar aquestes notes epigràfiques signi'ns permès du fer dues petites observacions

sobre epígrafs de jueus catalans.
El núm . Tr, d' .1b~lè Ziccaron, de Luzzatto, que correspon al cèlebre rabí dtGirona,

hort a Toledo, ha estat publicat i traduït per Schwab en son R'apporl (i) . Un vers de la inscripció
ens ha semblat susceptible d'interpretacil, distinta . Es el que diu, alludint a la personalitat cien-
tífica de R. Jonà Girondí :

7122 `J7 ;-', .':: n 'J7

	

Crtl'1'1 -I1K`_71 ,~~U :

que tradueix Schwab : «Lt flambeau de lumière sortant du ses cotés en nids de savoir et d'it ► tellecte,
i nosaltres• eE1 canelobre de la lluminària, dels costats del qual surten canyes (o braços) de ciència i
saviesa«. «Canyes (o braços)» alludint als sis que hi havia en el canelobre sagrat (2), i . «du ciència
i saviesa» referint-se al passatge dels Proverbis (3) 1J'2 'Jp «adquireix ciència, adquireix
saviesa«, llibre bíblic del qual féu R . Jonà un excellent comentari, donat recentment a conèixer
per Löwenthal (}).

D'un altre epígraf podem donar avui alguna dada més : del núm . 2 dels de Bar . elona (5), que
correspon a la llosa del carrer de Marlet i que diu:

FUNDACIÓ SANTA DE

R. SAMUEL

	

i7i't1 `= w

IIASSARDÍ

SON ANIMA REPOSI EN B . 712.

Tant Schwab corn el P. Fita (E6) traduïren la primera línia per eE1 Sant«, ço que ens seinlila 11-

versemblant. Primerament, si fos aquesta lectura, diria ü1117 , i, encara, com a adjectiu, seguiria

al nom ; segonament, i quin sentit tindria la làpida? Evidentment no pot ésser funerària, ni tampoc
hom ha de computar com a numèriques les sigles de dessota . Ultra això, la diminuta forma de la
làpida indica que es féu per ésser clavada al mur, de faisó semblant a com es ara, i per tal que fos

la Làpida commemorativa de la fundació pia de la casa, feta per R . Samuel . En els barris jueus de

l 'Africa del Nord es veuen petites lloses semblants, que figuren a les entrades de collegis aljames, etc.
El mot primer, que s 'ha de puntuar t.:'7. p ;-.l, equival, indubtablement, a fundaciö pia, hospital, cosa

consagrada a usos religiosos o devots; i apareix freqüentment en documents hebraics medievals (7).

Quant a la identificació del personatge, haufmann i el P. Fita (8) pensaren si seria natural de

Mallorca, del lloc Sard, prop de Felanitx . Crec que s'ha d'identificar amb R . Samuel h . Isaac 1las-

sardí, dit també Serdan TNI'e (de Cerdanva), que morí a Barcelona abans de 1261 els documents

del qual referents al pagament del dot de sa vídua Carrossa i al nomenament de tutors pur a sa

örfena Regina he trobat a l 'Arxiu de la Catedral de Barcelona (y`.

Vegi 's, doncs, com és susceptible d'augmentar el cabdal de l'epigrafia hebraico-catalana : els

Montjuics de Barcelona i. Girona ens poden lliurar encara mantes llises o fragments, i sm alguns
els llocs on s'haurien de verificar, sobre el propi terreny, cites i notícies que ens donen els historia-

dors o viatgers .

	

J . MILLAs I VALLICROSA.

Pàg . 30o.
Exode, XXV, 32.
IV, 5.
R . Jona Gerundi und sein ethischer Kommentar zu den Proverbcen, von RaUb. Dr. A. Loweuthal (Berlin.
Loc . cit.
Pàg. 379 del Rapport de Schwab.
Comptes dels clavaris del Call de Girona. documents que tinc en curs d'estudi.
Bol . R. Acad. Hist., t . XVI, p. 446 : t . XVII, p . 766; t . XLVIII, p . 3x5; i La España hebrea, t . I, p . 2 34 .
Vegeu mos Documents hebraics de jueus catalans .

191o) .
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