
Homenatge a Victòria Mora i Pous (1948-2017)

Victòria Mora i Pous, estudiosa i divulgadora del món medieval jueu, va 
ser sòcia de l’Associació d’Estudiosos del Judaisme Català (ADEJUC) des de 
poc després de la seva constitució l’any 1985 i membre de la Junta Directiva 
d’aquesta associació des del 21 de maig de 1988 fins al 30 d’abril de 1998, 
data de la seva dissolució.

També va ser sòcia de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics, continua-
dora de l’ADEJUC, des que es va fundar (16 de juny de 1995) i membre de la 
seva Junta de Govern des del 1995 fins al 30 d’abril de 1998.

Va treballar la major part de la seva vida laboral com a conservadora del 
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA). Fou presidenta i secretària gene-
ral del l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.

Morí, als seixanta-nou anys, el 13 de febrer de 2017.
Tenint en compte la seva especial dedicació al món medieval jueu, espe-

cialment en l’àmbit de l’arqueologia, la revista tamid dedica aquest volum a 
la seva memòria.

Tribute to Victòria Mora i Pous (1948-2017)

Victòria Mora i Pous, a scholar and disseminator of the medieval Jewish 
world, joined the Association of Scholars of Catalan Judaism (ADEJUC) 
shortly after it was founded in 1985, and sat on its Management Board from 
21 May 1988 until its dissolution on 30 April 1998.

She was also a member of the Catalan Society for Hebraic Studies (a con-
tinuation of the ADEJUC) from its foundation on 16 June 1995, and sat on 
its Governing Board from 1995 to 30 April 1998.

For most of her working life she was curator of the Museum of History of 
Barcelona (MUHBA). She was president and secretary-general of the Santes 
Creus Bibliographical Archive.

She died, at the age of 69, on 13 February 2017.
Given her devotion to the medieval Jewish world, especially the field of 

archaeology, Tamid is dedicating this volume of the journal to her memory.
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