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Nous fragments d'inscripcions hebrees

localitzats a Barcelona]

Jordi Casanovas

El conjunt de peces que ara recollim, tot I que es pot classificar generica-

ment com a material reaprofitat, to un origen forca divers, reflex de les multi-

pies vicissituds sofertes pel quantios material Petri procedent de la necropoli de

Montjuic. Nomes un dels fragments, el numero 10, sembla que no procedeix

del cementiri, be que el seu significat i la seva funcio no resultin del tot clars. La

resta, peces de dimensions reduides en tots cis casos, es poden classificar en qua-

tre grups clarament diferenciats:

a) Material de rebliment utilitzat at sector antic de la ciutat.

b) Material reutilitzat com a petits carreus a ('antic Palau del Lloctinent,

antiga seu de 1'ACA

c) Material reutilitzat a d'altres Punts de la ciutat.

d) Material trobat en un hoc i recuperat posteriorment en un altre.

a) Dins el primer grup, les troballes es produeixen de manera desordenada i
sense que sigul possible de situar-les clarament i amb detail. Es el cas dels frag-
ments numeros 1, 2 i 4. Deis dos primers, nomes sabem que foren trobats el 12
d'abril de 1994 i aixi consta a l'inventaricontrol depeces que surten de la basilica,
una relacio de peces diverses locaiitzades at sector de la basilica i a la zona im-

mediata.' Encara sabem menys cosec de la numero 4, perque nomes es diu que
procedeix del subsol de la placa del Rei i que es trobava barrejada amb altres
materials.

1. Vull expressar el meu agraiment al senyor Antoni Nicolau, director del Museu

d'Historia de la Ciutat i a la scnyora Victoria Mora, conservadora del Museu, per les facili-

tats que em van donar per a la realitzacio d'aquest treball. De la mateixa manera, el faig ex-

tensiu al senvor Oriol Granados, cap del Servei d'Arqueologia de la Ciutat de Barcelona,

per la seva col•laboracio sempre amical i desinteressada.

2. Es tracta dun inventari manuscrit dipositat al Museu d'Historia de la Ciutat.
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b) Tres nous fragments han estat identificats, al nivell dels fonaments, al pa-

rament del Palau del Lloctinent, a la facana que dona a la placa del Rei. Aquest

sector fins ara nomes havia proporcionat un fragment,' molt poca cosa si ho

comparem amb el costat mes ric en troballes que es el que correspon a la petita

placa de sant Iu. Aquests petits fragments, mes dissimulats a causa del tipus

d'ilduminacio existent fins a la darrera remodelacio del subset del Museu

d'Historia de la Ciutat, ens havien passat per alt, tot i trobar-se en un lloc molt

proper a la zona de pas dels visitants.

c) En els darters temps, les nombroses interventions i rehabilitations que

s'han portat a terme a Ciutat Vella han permes la localitzacio de nous fragments

que d'altra manera haurien restat invisibles a causa de la seva particular ubica-

cio. Aquest fet permet, d'altra banda, de confirmar la nostra idea que el reapro-

fitament i la dispersio dels blocs es va produir en moments diversos, fins i tot

molt allunyats en el temps, i que els materials de la necropoli hebrea es van bar-

rejar amb d'altres procedents tambe de la muntanya de Montjuic. Per aquesta

rao, podem trobar-nos amb una concentracio de fragments hebraics en un ma-

teix lloc, com ara en l'antic Palau del Lloctinent, o amb trohalles aillades, que es

el que ara passa amb aquests fragments. Les novel descobertes han provocat en

algun cas una terra polemica, com la numero 8, i en consequencia la premsa se

n'ha fet ress6.4 A comencament de setembre de 1995 aparegueren, en set ender-

rocades les cases numeros 18 i 20 del carrer dels Flassaders,5 quatre pedres i

una peca allargada de fusta, un retol antic on es podia llegir Botica de Flassaders,

reutilitzades, com en altres casos, en la construccio d'uns edificis que en aquest

cas, res no ho feia suposar,, no havien estat catalogats com a bens histories o

artistics.

Una de les pedres era un fragment d'inscripcio hebraica, probablement fu-

neraria, que, en aquell moment i en un intent de sobreestimar la troballa, es va

identificar com una alegoria del Deuteronomio degran valor historico y documen-

3. Es la IHE 129 i la B/41 ACA 10 del men recull, encara inedit.

4. R. PRUNELL. ,La aparicion de un tesoro arqueologico provoca la discordia en Ciu-

tat Vella, El Mundo, Barcelona, dijous 9 de novembre de 1995, p. 28; ,El Ayuntamiento

de BCN recupera los restos de la calle de Flassaders,,, El Mundo, Barcelona, divendres 10

de novembre de 1995, p. 25; LI. SIERRA, <<Del derribo al museo», La Vanguardia, diven-

dres 10 de novembre de 1995, p. 40.

5. Es tracta del conjunt de cases que constitueix la denominada <<illa dels cremats» de-

limitada pels carvers del Cremat Gran, del Cremat Xic i dels Flassaders, on es projecta cons-

truir una plac,a que faciliti faeces al Museu Picasso.
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tal. Altres dos blocs, uns carcanyols gotics, restes d'una antiga porta o d'una fi-

nestra, s'integraven dins un conjunt datable al segle XVI que aprofitaria les res-

tes d'una edificacio anterior que s'aixecava en aquell mateix indret.

En un altre punt de la ciutat han estat localitzats, en el curs d'obres de reha-

bilitacio, altres dos fragments: un a la baixada de santa Eulalia, reutilitzat com a

dovella en unes arcuacions cegues d'un pati, que estilisticament poden corres-

pondre al segle XVI; i l'altre, molt a prop, emprat per cegar una porta medieval

dins la casa numero 5 del carrer de 1'Arc de sant Ramon del Call.

d) Dins el darter grup hem inclos un fragment que va set trobat, ja fora de

context, a les excavacions que, durant uns mesos dels anys 1945 1 1946, es van

realitzar a Montjuic. Aquesta breu campanya d'excavac16 va finalitzar de forma

quasi sobtada a causa de raons administratives, i la recollida d'alguns materials

dispersos al final es porta a terme de forma desordenada. Per aquesta rao, algu-

nes Lapides, entre elles un interessant bloc amb inscripcio hebrea trobat sobre el

sepulcre numero 134' i la que ara ens ocupa, van desapar6xer. L'any 1994

aquesta darrera fou retrobada, amagada en un antic soterrani que comunicava

la zona de les excavacions amb el convent de santa Clara.

1. Fragment irregular de gres de Montjuic amb una linia d'escriptura hebrea

corresponent a la part final d'una inscripcio funeraria 1 restes de la linia supe-

rior. Com les altres presenta una superficie epigrafica poc polida i cuidada, as-

pecte aquest molt caracteristic de les inscriptions hebrees de Barcelona. Porta el

numero 11567 del fons del Museu d'Historia de la Ciutat.

Dimensions: 38,5 (max.) x 41,5 (max.) x 15,5 (max.)

Camp epigrafic: 34 cm

Alcada de les Iletres: 5,5 cm

Bibliografia: inedita

Es tracta d'una peca inedita localitzada el dimarts 12 d'abril de 1994 entre

d'altres materials reaprofitats o simplement dipositats a la basilica paleocristia-

na de Barcelona. Consta com a element recuperat a l'inventari control de peces

sortides en les tirades circumstancies juntament amb la n. 11568 de I'MHC.

Actualment, es guarda a la reserva lapidaria de I'MHC, a la Zona Franca.

6. Es la n. B/64-D del nostre cataleg (IHE n. 135).
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)URUI LA ANOAA,

El text, una citacio biblica extreta del llibre de Daniel (Dn 12,13) i que figu-

ra tambe a la Haskaba de difunts, es una part d'una de les benedictions que

s'acostumaven a posar al final d'alguns epitafis. Amb aquesta son quatre Les La-

pides que utilitzen aquesta formula a Barcelona? i en tots els casos es tracta dc

peces molt fragmentades i per aquesta rao dificils de datar.

Resulta molt caracteristic el tracat de la Y0 i el segon ' de

7. Son les n. 11-B/1 l MMM10 , 21-B/21 MHC6 i 26-B/26 MHC7 del nostre cata-
leg (IHE n . 123, 134 i 130).
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2. Petit fragment d'inscripcio hebrea tallada en un bloc de gres de MontjuIc.

Porta el n. 11568 de I'MHC.

Dimensions : 12 x 17 ( max.) x 9 (max.)

Camp epigrafic: 16 cm

Alcada de les lletres : 4,3 cm (aprox.)

Bibliografia : inedita

Fou trobada en Ics mateixes circumstancies que ('anterior i es conserva al

mateix floc que la n. 1.

[ ]+'-11 +[---I

Constitueix la part central de la primera lima d'una inscripcio molt malme-

sa, la qual cosa no permet proposar una probable lectura, ni tan sots identificar

la part del text a la qual correspon.
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3. Fragment de gres de Montjuic amb testes de dues linies d'una inscripcio
hebrea. Es la n. 11569 de l'MHC.

Dimensions : 19,3 (max. ) x 29 (max.) x 23 cm

Camp epigrafic : 26,5 / 22,7 x 17,3 cm

Alcada de les lletres: 4,5 / 5 / 6 cm
Bibliografia : A. DURAN I SANPERE; J. M. MILLAS I VALLICROSA. "Una

necropolis judaica en el Montjuich de Barcelona ». Sefarad, 7 (1947), p. 256-
257. F. CANTERA; J. M. MILLAS. Las inscripciones hebraicas de Espana. Madrid,
1956, p. 222.

Fou trobada l'any 1945 en el curs de les excavacions que es rcalitzaren a l'anti-
ga necropolis hebrea de Montjuic. Resta posteriorment arraconada i aparedada
en un antic soterrani que comunicava amb 1'antic convent de santa Clara fins a la
seva recuperacio 1'any 1994 que passa finalment a la Reserva de la Zona Franca.

[ - -] x^1 x'11 [- - -]
[---] f)> D [---]

La primera lima probablement incloia una construcio d'un tipus semblant a
la que trobem a Toledo (Luz. 3, v. 19) on es llegeix: W-n '71 77x1 31 JX
77h:) (,,La Bona del savi es certament com el propi savi»). A la segona linia,
1'arrel nn podria formar part d'un epitet o del propi nom.

4. Petit fragment de gres de Montjuic amb la inscripcio hebrea de la qual
nomes es conserva una petita part de dues linies de text. Presenta un estat molt
deficient de conservacio a causa de la seva reutilitzacio com a material de rebli-
ment al sector de la placa del Rel. Es la n. 11570 de l'MHC.

Dimensions : 24,5 x 12 x 9,5 (max.)

Camp epigrafic: 16 x 11,9 cm

Alcada de les lletres: 4,8-5 cm

Bibliografia : inedita

[---] 57 [7171 ---]

Els dos caracters, amb sengles signes diacritics, dificilment poden corres-
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pondre a una formula abreujada, per la qua] cosa ens inclinem a interpretar-ho
com una part de la data (1170).

5. Petit fragment de fires de Montjuic amb una inscripcio hebrea que forma
part dels fonaments de I'antic Palau del Hoctinent que corresponen a la fauna
que miry a la placa del Rei . Es localitza a I'angle oest del subsol excavat de la
placa del Rei , a una distancia de 5,50 m de la porta que es troba a la dreta i a
una alcada de 2,38 in. Porta ci ntimero 1 1574 de I'M HC.

Dimensions : 42,5 x 20,5-17 cm

Camp epigrafic : 26,5 x 20 cm

Al4ada de les Herres: 5,5 cm. A la darrera linia 9,5 cm
Bibliografia : inedita
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[- 1 PnN['---I
[---1Vv]mr3 [---1

[ 155 [- - -]

Jt,R[)I (XSAN(AA'

Es conserva part de tres linies de text probablement dun total de quatre. La

primera de les quals, ara desapareguda, devia constituir la capcsalera de la lapida.

Els dos caracters superpuntuats de la darrera linia dificilment es poden inter-

pretar com a integrants d'una formula de benediccio del tipus 11551 o

iin5571^t, ja que aquestes , quan apareixen , ho fan darrere del nom del pare

o dels avantpassats del difunt. Ws aviat ens decantem a considerar- les com un

element de la indicacio de la data, d'una forma semblant a aquella que apareix a

la inscripcio numero 25 del recull de Scheiber on apareix el mot 1557 per ex-

pressar la data i al mateix temps per assenyalar que fou un any de calamitats."

6. Fragment lateral dret d'un bloc de fires de MontjuIc amb I'inici dc dues linies

de tctt (h ull total dificil do detcrminar, ja yue es troba tallada per la parr inferior de

Y-A 11

8. A. (J I II ICI C. Jewish in. i ipn(IO in 1lungary from the-3rd century to 1686. Leiden:

Brill, 1983. Aquesta lapida correspon a any 1405.
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la segona lima. Com ]' anterior, aquesta Lambe fou reaprofitada en el mateix Iloc,
adossada al mur de la dreta i a 2,10 m d'alcada. Porta el numero 11575 de 1'MHC.

Dimensions : 23,5 x 41,5 cm

Camp epigrafic: 17 x 12 cm

Bibliografia : inedita

[---)p-11
[- - -I ,off 5rt = ^t

Presenta uns caracters Pets sense gaire cura, matussers.

7. Petit bloc de fires de Montjuic de dimensions semblants a les d'una Ilam-
borda, on amb una certa dificultat podem distingir tres caracters hebreus. Com
('anterior, fou reaprofitada al mateix ]loc, a 2 metres de la Aorta i a una alcada
de 2,52 m sobre la banqueta que hi ha al llarg del pen del mur.

Dimensions: 20 cm de Ilargada

Bibliografia: inedita
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JOII)I CAJANOVAS

8. Fragment d'un bloc de gres de Montjuic amb una part de dues limes de

text. Fou trobada l'any 1995 en set enderrocades unes cases del carrer dels Flas-

saders. Recollida pel Servei d'Arqueologia de la Ciutat, va ser trasiladada al

Centre de la Zona Franca, on resta encara dipositada.

I i(), , ^niax.) 1.3 in x 30,- (In!,0 ,3 i,^ cn^ ^n)in.l

16,5

Camp epigrafic: 35,5 (1 a linia), 34,5 cm (2a lima)

Alcada de les lletres: 4,4, 2,3, 4, 2,3, 4 cm (2a lima)

Espai entre caracters: 0,4 cm

Bibliografia: inedita

[---] + 5D' + •'7^i1 P [-- -]
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9. Fragment d'una lapida funeraria de gres de Montjuic, reutilitzada com a
dog clla (Fun arc d'una casa particular de la Baixada de santa Eulalia.

Dimensions: 28 (max.) 20,3 cm (min.) x 23 (nuix.) 1,75 cm (min.)

Camp epigrafic: 17,2 cm
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Alcada de les lletres: 3,7 cm

Bibliografia: inedita

[---1 n^ 77[---]
[---] +-'I 5[---]

Juitui GA, nvNO v A

10. Petit carreu de gres rosat de Montjufc encastat en un mur d ' una casa

particular al carrer de I'Arc de Sant Ramon del Call, num. 5 amb una inscripcio

hehrea no funeraria.

Dimensions: 15 x 16,5 cm

Camp epigrafic: 8,5 cm

Alcada de les Iletres: 2,3 cm

Bibliografia: inedita

n'7

Aquesta casa Lou construida damunt la muralla romana, tot aprofitant certs

elements de la seva estructura . El carreu amb inscripcio forma part , juntament

amb altres materials petris , del tancament -probablement cap al segle xvi- d'u-

na porta medieval del segle Xlv. El text esta col•locat orientat cap a l ' interior de

l'ambit al qual la Aorta donava acces.
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La forma i el tra^at dels caracters mostren un paral•lelisme notable amb els
de la lapida commemorativa del caner Marlet i que correspon a la fundacio
d'wla almoina particular, dedicada a 1'ensenyament, per part del ric i savi rabi
Samuel ha- Sardi, mort cap a 1257. ^ Deixant de Banda la seva atribucio, la giies-
tio es que si la lapida del caner Marlet correspon a aquest personatge del se-
gle x(u, aquesri petita inscripcio correspondria tambe, versemblantment, al
segle Xlll, ja que sembla feta fins i tot per la mateixa ma.

9. Aquesta es I'opinio de J. Ries i Sans quan afirma que ^^un hospital per a pobres,
tanmareix, no tenia rah de ser a la primes epoca, aresa la configuracio social de la rudi-
mentaria comunitat De fet en parla un unic document de I'any 1385^^. («Els jueus a Barce-
lona entre els segles X[I i XIV», en Cat^zlunya Rom^rnicrt (Barcelona: Encidopedia Catalana,
1992), vol. Xx, p. 90. No ho creu aixi E. Fcliu, que reporra el testimoniatge de Salomo ben
Adrer (dictamen I:742, i 269 dell atribuirs a Nahmanides) i Nissim ben Roven (dictamen
I) confirmant yue «en Ilur temps (segles XIII-HIV) el mot hegdesb (primer d'aquesri lapida)
indicava un hospital per als pobres». («l,a cultura hebrea a la Barcelona medievaL^, Barcelo-
un. Quaderns d'Historiri, 2/3 [ 199C], p. 1 132, nova 29.)


