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Fa un parell d’anys, un estudiant d’història demanava a altres alumnes 
—via Informer— quin professor li recomanaven si volia aprendre història me-
dieval. La primera resposta va ser: «Prim Bertran: és Nostre Sinyor baixat a la 
terra.» No solament em va impressionar la resposta, sinó que tots els alumnes 
que recomanaven en Prim, que no eren pocs, destacaven que era molt bon 
professor i, a més, una gran persona.

Referent a Catalunya pels seus estudis d’història medieval i, en el camp 
del judaisme català, per les seves aportacions a la fiscalitat i a la història dels 
jueus de les terres de ponent —no havia perdut mai el lligam amb la seva ter-
ra—, era rigorós i erudit. 

La seva sòlida formació com a historiador i el coneixement de les fonts his-
tòriques permetien que, quan investigava algun aspecte de la història medie-
val, inclogués en el seu context el tema jueu; això feia possible, d’altra banda, 
que, quan analitzava un aspecte concret de temàtica exclusivament jueva, co-
negués a fons el seu enquadrament en la societat medieval. 

Les seves aportacions a l’estudi del judaisme català medieval van contri-
buir al coneixement de l’aljama de Lleida des de revistes de qualitat com Sefa-
rad, en què va publicar un document sobre un nou cementiri jueu a Lleida 
(1383), o Ilerda, on va examinar els jueus en els llibres de batlle i cort de Cer-
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vera entre 1354 i 1357. Va participar en el Primer Col·loqui d’Història dels 
Jueus a la Corona d’Aragó amb l’estudi dels adenantats i els secretaris de l’al-
jama jueva de Lleida durant els segles xiv i xv. Els seus últims treballs també 
van centrar-se en l’estudi de les comunitats jueves de l’àrea de Lleida, amb un 
caràcter més general. Un dels articles més destacats de la seva trajectòria va ser 
el dedicat a la fiscalitat extraordinària de les aljames de jueus de la Corona 
d’Aragó entre 1309 i 1317, tema que coneixia a fons.

Prim Bertran era un excel·lent professor, reconegut pels seus alumnes i 
companys, i un gran investigador, com demostren els seus treballs, però, per 
sobre de tot, era una bona persona. Amable, atent, sempre considerat i amb 
una fina ironia. A la seva passió per la història i un gran respecte envers els 
seus alumnes, s’hi afegia una gran humilitat. Era d’aquells savis que mai no es 
vantaven de ser-ho, molt proper i sempre disposat a compartir coneixements i 
a escoltar. A més, era molt accessible i sempre estava disposat a parlar una es-
tona del que fos.

Però en Prim tenia un gran defecte: no sabia dir que no. Això feia que so-
vint anés carregat de feina, de responsabilitats… i, malgrat tot, tirava enda-
vant. Sempre trobava temps per a la Societat Catalana d’Estudis Hebraics: va 
ser vocal de la Junta des de l’any 1995, i és indiscutible que la trajectòria de 
l’associació no hauria estat la mateixa sense ell.  

Els qui l’havien tingut com a professor no oblidaran que transmetia entu-
siasme, ni les seves visites al call jueu de Barcelona i les sortides a Itàlia —ge-
lateries incloses—, que eren mítiques, ni que gràcies a la seva gran memòria 
recordava el noms dels alumnes que havia tingut feia vint anys; aquells qui 
l’havien escoltat en alguna conferència recordaran que era un gran comunica-
dor; i els qui l’havien tingut com a company a la universitat o a les nombroses 
associacions a què pertanyia trobaran a faltar la seva cordialitat i la seva serie-
tat a l’hora de treballar. 

En Prim era una persona que estimava la seva família (amb veneració), la 
seva feina, els alumnes, els seus col·legues. Un afecte que tenia retorn. Per això 
i per tantes coses més, la seva pèrdua, tan sobtada, ens ha trasbalsat. Adéu, 
mestre; adéu, amic. 
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