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El 30 de generde 1369,tenia lloc en 1'escrivaniadelnotari BematLloren~
una més de les moltes operacions de credit que estava acostumat a certificar i a
registrar en els seus protocols: un moro dellloc d' Alcosser, Alí Habib, i altres
quatre de la vall d' AWmdecreconeixien deure a Bono de Saria, jueu de la vila
d' Alzira, sis-cents satis que els havia prestat in dineriis numeratis, és a dir, en
metal.lic, en presencia del notari i deIs testimonis signants a la fi deldocument,
i es comprometien a retomar-los dins el termini d'un any.]Una setmana després,
el 7 de febrer, novament en l' oficina de Bemat Lloren~, el mateix Alí Habib,
tres moros d' Alcosser i un d' Alfandec, Abrafim Abenaquell, reconeixien haver
rehuí d'un altre jueu d' Alzira, Deuslosal Mossé, vuit-cents satis que els havia
prestat «ad opus emendi sive redimendi Uzeit, cativam,filia mei dictiAbrafim»2
Alí Habib hi tomava a compareixer uns mesas després, el 16 de maig, ara en
companyia de Maimó Catala, d' Alberic, i d' Abdalla Ferrís, d' Alfandec, per a
amprar altres mil satis a Deuslosal Mossé, que prometeren restituir abans d'un
any junt amb altres cent satis de lucre,3el que representa una laxa d'interes del
10 %. EIs tres exemples anteriors il.lustren tant la destilada contínua deIs mu-
sulmans de les petites alqueries de la Ribera per les notaries d' Alzira en busca
urgent de diners, com el protagonisme destacat deIsjueus locals en la concessió
de préstecs, fins el punt que alguns havien arribat a fer-ne una professió es-
pecialitzada. El setembre d'aquest mateix any, en un acord familiar subscrit
davant el mateix notari, Nazan Fayo, jueu d' Alzira, prometia al seu sogre, Isaac
Baylul, de Llíria, tenir el seu domicili en aquesta última localitat durant un any,
pera amb la condició de poder «ire ad lucrandum ubi voluero et reddire cum

I Arxiu Municipal d' Alzira (AMA), Protocols notarials, 04012, ff. 28v-30.
2 Idem, ff. 31-32v.

3 Idem, ff. 93-94v.
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michi placuerit».4 Com Nazan Fayo, que podria semblar una encarnació del
doble estereotip literari del jueu errant i prestador, molts altres jueus d' Alzira
participaven activament en operacions de credit, principalment dinerari i a curt
termini, registrades en els protocols notarial s conservats de la segona meitat
del segle XIV,i que, de vegades, són l'única traya de la presencia hebrea en les
ciutats i viles valencianes abans deIs assalts de 1391 i l' expulsió definitiva de
1492. ¿Quina era la funció d' aquest tipus de credit? ¿i quina la seua clientela,
no soIsetnica, sinó també social i econonllca? ¿Es tractava de préstecs al consum,
contractats majoritariament durant el temps de soldadura entre dues collites,
d'inversions productives en infrastructura agrícola o artesanal, o d'algun altre
tipus d'urgencia o coacció pecuniaria? 1,en tot cas, ¿ocupava un lloc central o
marginal en el conjunt de l'activitat economica? ¿Eren els jueus els únics a
practicar-lo, en regim de monopoli, o sofrien la competencia de prestamistes
cristians? 1,a la inversa, ¿s'hi dedicaven tots els jueus o n'hi havia que es dedi-
caven a d' altres activitats? ¿Quina era, al capdavall, la funció economica deIs
jueus en la societat medieval? Totes aquestes preguntes, que són les que s'han
plantejat també per a d' altres regions europees amb una significativaimplantació
hebrea,5 no poden ai11ar-se,pero, d'una consideració més global sobre el seu
nombre, el seu estatutjurídic i el seu grau d'integració en la comunitat local, de
majoria cristiana: ¿quants jueus hi havia a Alzira i quina era la sella proporció
respecte al total de la població? ¿des de quan hi estaven? ¿quin era el seu grau
d' organització interna i quina la sella relació amb les autoritats locals i amb la
resta de la població?

4 Idem, fr. 123 r-v.

5 R. W. EMERY:The Jews of Perpignan in the thirteenth century. An economic study based

on notarial records. Nova York, 1959; R. W. EMERY: «Le pret d'argent juif en Languedoc et

Roussilloll», Cahiers de Fanjeaux, 12 (1977), pp. 85-95; M. KRIEGEL:Lesjuifs a lafin du Moyen

Age dans I'Europe méditerranéenne. París, 1979; G. TODESCHINI:«Teorie economiche degli ebrei

alla rifle del Medioevo. Storia di una presenza consapevole», Quaderni Storici, 52 (1983), pp.

181-225; Ebrei in Italia, monografic de Quaderni Storici, 54 (1983); M. G. MUZZARELLI:Ebrei e

citta d'Italia in era di transizione: il caso di Cesena dal XIVal XVIsecolo. Bolonya, 1984; M. G.

MUZZARELLI:«Luoghi e tendenze dell'attuale storiografia italiana sulla presenza ebraica fra XIVe

XVIsecolo», Societa e storia, 24 (1984), pp. 369-394; CH. GUILLERÉ:«Le crédit 11Gérone au début

du XIVsiecle (1321-1330»>, La societat barcelonina a la baixa Edat Mitjana. Acta Medievalia.

Barcelona, 1983, pp. 363-379; J. HINOJOSA:«El préstamo judío en la ciudad de Valencia en la

segunda mitad del siglo XIV», Sefarad, 45 (1985), pp. 315-339; Y. T. ASSIS: The Jews of Santa

Coloma de Queralt. An economic and demographic case study of a community at the end of the

thirteenth century. Jerusalem, 1988; A. TOAFF:Il vino e la carne. Una comunita ebraica nel Me-

dioevo. Bolonya, 1989.
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L'establiment de jueus a Alzira i la constitució de l'aljama local

Els jueus portaven a Alzira almenys tant de temps com els cristians: des
de la conquesta de la vila per laume 1,el 1242. la en les primeres donacions del
Repartiment, datades durant el setge de la ciutat, al final de la primavera d' aquest
mateix any, figura l'alfaquí reial Salomó, beneficiat el 8 de juny amb dues
jovades de terra ~n les heretats confiscades a dos musulmans d' Alzira, Sal.
Almurebe i Alí Abinfacich.61any i mig després, el 22 de novembre de 1243, el
jueu Benahaquem, fill de Ravi~ach (¿rabí Isaac?), rebia unes cases en la vilaja
presa pels cristians i una heretat en la partida de Benida~non.7 Dispersos i
fragmentaris, els esments sobre la presencia hebrea en Alzira i el seu terme se
succeeixen en els anys següents: el 1258, el rei ven a reTe de Barcelona unes
cases en Alzira que foren deljueu Mecadanus;8el 1263, eljueu Mu~ahi posseIa
un obrador;9 el 1264, el rei confirma la partició d'unes heretats a Saragossa,
Morvedre iAlzira entre els fills de l' alfaquí Bahiel i el germa d' aquest, el també
alfaquí Salomó;1Oi el 1271apareix citada, perprimera vegada, l' aljama d' Alzira
en un llistat de les comunitats hebrees del regne de Valencia i la sella contribució
fiscal a la corona. 11

Molts jueus havien seguit laume 1en les selles conquestes, primer en la
de Mallorca, després en la de Valencia i encara, més tard, en la de Múrcia. Com
als colons cristians, la frontera els oferia enormes expectatives economiques i
una societatmés oberta,més fluIda,menys definida encara. Una terra depromisió
on els jueus, repudiats per tot arreu, podien fruir encara d'una posició honora-
ble i influent, requerits fins i tot en l'administració deIs nous regnes: com a
intermediaris amb els ven~uts, com a batles i escrivans, com a creditors de la
corona; o, en l'esfera privada, com a mercaders, com a professionals urbans,

6 Llibre del Repartiment, ed. d' Antoni Ferrando. Valencia, 1979, núm. 2.060.

7 Idem, núm. 2.045. Alzira caigué el 30 de desembre de 1242 (AMA, Llibre de privilegis,
00/1).

8 Arxiu de la Corona d' Aragó (ACA), Cancelleria, reg. 10, f. 55.
9 Idem, reg. 17, f. 26.
10 Idem, reg. 13, f. 167. I també, reg. 13, f. 170v. Ambdós germans, Bahiel i Salomó -aquest

documentatja a Alzira el 1242, durant el setge de la vila (vide nota 6)-, eren originaris de Saragossa

i havien intervingut com a interprets en la conque sta de Mallorca (Cranica de Jaume 1, ed. de

Ferran Soldevila, Les quatre grans craniques. Barcelona, 1971, pp. 43 i 60). Les possessions

incloien, a més de cases en la vil a, uns camps a Barralbeb, un hort a l' Alquenencia i un molí a
l'Alfas.

lJ Idem, reg. 18, ff. 64 i 81v-82 (docs. regestats per J. RÉGNÉ:History ofthe Jews in Aragon.
Regesta and Documents, 1213-1327. Jerusalem, 1978, núms. 483-484).
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com a metges del rei i la casa reial. En el nou regne cristia de Valencia, elsjueus
es concentraren en els principals nuc1isde la densa trama urbana heretada de
l' antic Xarc al-Andalus: Borriana, Onda, Sogorb, Morvedre, Valencia, Alzira,
Xativa..., centres d'unespai comarcal subsidiari i a penes distanciats entre ells
una vintena o una trentena de quilometres.12

En Alzira, cap d'un antic districte musulma que comprenia gairebé tot
el territori a una i altea ribera del Xúquer, i situada sobre el mateix riu, per on
creuava el camí de Valencia a Xativa, els primers jueus documentats són
personatges notables, servidors de la corona i habituals als registres de la
cancelleria: l' alfaquí reial Salomó; els fills del seu germa Bahiel, també alfa-
quí, Salomó i MosséA1constantiní,d' origen aragones, que arribarien a ser batles
de Morvedre, el primer, i de Saragossa i deValencia,el segon;13 VivesAbenvives,
batle d' Alfandec, Sollana i Alzira, i agent reial per tata la Ribera; David Mas-
caran, Mossé Almateri, Mu9a Alle9..., batles i arrendataris de les rendes reials
d' Alzira id' altres viles del país. Jueus que contribuYenpoderosament, amb els
seus capitals i la sella pericia administrativa, a finan9ar i afermar l' ocupació
cristiana i que obtenien, com a garantia o com a restitució deIs credits, els
ingressos reials en les naves comunitats.14

En altres casos, els jueus participaven directament, com a batles, en
l'administració de les finances reials. Els últims anys del regnat de Jaume 1i els
primers del de Pece el Gran constitueixen, en aquest sentit, un moment
d'autentica esplendor per als jueus, que arribaren a ocupar les batlies de les
ciutats més importants de la corona, com Saragossa, Jaca, Osca, Calatayud,
Daroca, Tara90na, Terol, Girona, Tortosa, Vila-real, Onda, Sogorb, Morvedre,
Valencia,Xativa i Dénia.15En la Ribera del Xúquer, Alzira i moltes altres batlies

12 El nou país s'organitzava des de les ciutats, seus de I'administració i deis poders públics i
vertexs de lajerarquització de I'espai. És en aquests centres estrategics -polítics, administratius i

econamics-, on s'instal.len els jueus, essencialment urbans malgrat el tapie.
13 Salomó va ser batle de Morvedre el 1278, i el mateix any arrenda les rendes de Montesa;

Mossé, batle de Saragossa entre 1276 i 1278 i de Valencia entre 1280 i 1281 (CfI. D. ROMANO:
Judíos al servicio de Pedro el Grande de Aragón (1276-1285). Barcelona, 1983, pp. 141, 142,88-

94, 101-112). El pare, Bahiel, «un jueu de Saragossa qui sabia algaravia», havia fet de traductor

-«trujama»- en la conque sta de Mallorca i en el setge de Xativa (Crónica de Jaume 1, pp. 43, 60
i 125-126).

14 El 1273, perexemple, l'infant Pere lliurava a David Mascaran, com a garantia d'un préstec,
les batlies de Carcer i Sumacarcer i el reial de Beniamira (ldem, reg. 37, f. 61v). Com els
Alconstantiní, David Mascaran, un deis més prominents jueus del nou regne de Valencia, era
també oriünd de Saragossa (cfI. D. ROMANO:Judíos al servicio de Pedro el Grande... cit., p. 170).

15D. ROMANO:Judíos... cit., cap. IV.
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de la comarca foren administrades per jueus. El 1271, Vives, fill de Jucef
Abenvives, era batle de Sollana i de TruHas, al nord del Xúquer, i d' Alfandec
de Marinyén, al' altra banda del riu, ja en la confluencia amb la Safor; i aquest
mateix any arrendava les rendes d' Alzira i la seua moreria per 13.500 SatiS
durant tres anys i les de Sollana per 2.100 satis anuals.16El mateix Vives era, el
1278, batle d' Alzira, conjuntament amb el cristia Pere de Ripoll, amb qui havia
comprat les rendes d' aquesta vila.17Tres anys després, el carrec era ocupat per
Mossé Almaterí, que també compra les rendes d' Alzira conjuntament amb un
cristia, Joan Pérez de Bitüria.181, l'any següent, 1282, era batle un altre jueu,
Mu9a Alle9, que ja havia tingut consignades les rendes d' Alzira en temps de
Jaume 1.19Com a funcionaris reials, els jueus tenien autoritat sobre cristians i
musulmans, i actuaven d'intermediaris entre ambdues comunitats. El 1279,Pere
el Gran encarregava Mu9a Alle9 de revocar els establiments fets a Alzira pels
compradors de les rendes sense consentiment reial i de repartir les heretats en-
tre els musulmans;2oel 3 de mar9 de 1282 el nomenava batle d' Alzira -«man-
dantes habitatoribus AIgesire, christianis, iudeis et sarracenis, quod te in
baiulum nostrum habeant ac tibi loco nostri respondeant de omnibus redditibus
et iuribus ad baiuliam espectantibus»_;21i el 27 d'abril d'aquest mateix any el
facultava per establir a cens solars, cases i heretats: «concedimus etposse damus
tibi... quod dones et stabilias ad certum censum seu tributum patua, plateas,
domas et OTrOSin Aliazira que nondum sint data seu stabilita».22A l'altra part
de la serra, Samuel Abenvives, que, nou anys després que el seu germa Vives,
també ocupara la batlia d' Alfandec,23era comissionat pel rei, el 1279, per a
establir cristians o sarralns en les alqueries d' Alcúdia, Favara i Benibuquer.24

16 ACA, Cancelleria, reg. 14, f. 120v(Sollana i Trullas); reg. 35, f. 56v (Alfandec de Marinyén
i Alzira. L'arrendament el fa l'jnfant Pece i inc1ou també l'alfarda deIs sarralns). Vives ja consta

com a batle d' Alfandec el 1268, i el 1269 ho era també de Riba-roja i de Llíria (Idem, reg. 35, ff.

14 e-v). També arrendara més tard, el 1272 i el 1273 respectivament, les rendes de la vall de Pego
i les de Beniopa, per 15.000 sous cada una (Idem, reg. 37, fr. 46v j 60v).

17 Idem, reg. 40, f. 60.

18 Idem, reg. 50, f. 173. Mossé Almaterí ja havia estat halle de Xativa, el 1280, i el 1282 ho

seria també de Carbonera (Cfr. D. ROMANO:Judíos... cit., pp. 138-139).

19 Idem, reg. 22, f. 44v (dr. J. E. MARTÍNEZFERRANDO(MF): Catálogo de la documentación
relativa al antiguo Reino de Valencia. Madrid, 1934, t. 1, 2.028; n, 20).

20 Idem, reg. 42, f. 193 (MF, n, 785).

21 Idem, reg. 46, f. 79v. El nomenament el transcriu D. ROMANO: Judíos... cit., p. 245.

22 Idem, reg. 46, f. 86v (transcrit per D. ROMANO:Judíos..., p. 245).

23 El 1280. Idem, reg. 46, f. 35v (citat per D. ROMANO:Judíos..., p. 137).
24 Idem, reg. 42, f. 186v.
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Aquest protagonisme no ens hauria de ter sobrevalorar,pero, la influencia
de la comunitat hebrea. En realitat, tots els esments documentals es limiten a
unes poques i repetides famílies que constitulen un veritable grup oligarquic
amb ramificacions i interessos per tot l' ambit de la corona, de Catalunya i Aragó
al regne de Valencia. Sempre d'un lloc al' altre, a Alzira només estaven de pas,
i, a pesar d' exercir-hi carrecs i de posseir-hi terres, la majoria tenien el seu
domicili a la ciutat de Valencia.25Paral.lelament, i al marge d'aquesta elit
movedissa i supralocal, s'havia anal constituint una aljama local, que aplegava
els jueus que residien a la vila. L'aljama d' Alzira figura en la relació de les
comunitats jueves del regne que contribulren als subsidis exigits per la corona
el 1271i el 1274;i també aquest últim any, es menciona a Alzira una camisseria
deIs jueus, distinta de la deIs cristians i de la deIs moros.26Ambdues talles
permeten cartografiar la geografia deIs assentaments jueus -una geografia ur-
bana concentrada en les comarques del centre i sud del país, de la Plana a l'Al-
coia- i avaluar la importancia relativa de cada un: en la primera relació, l' aljama
d' Alzira, amb 400 SatiSde tributació, ocupa l'últim lloc, darrere de Valencia,
amb 3.000 satis; Xativa, amb 1.000; Gandia, amb 800; i Morvedre, amb 600;
en la segona, més extensa, Alzira, també amb 400 satis, tanca novament la no-
mina, darrere de Xativa, amb 10.000;Valencia, amb 5.000; Gandia, amb 4.000;
Corbera, Marinyén i A1coi, amb 3.000 cada una; Morvedre, Onda, Borriana,
Sogorb i Cocentaina, amb 2.000; Albaida i Llutxent, amb 1.000; i Bocairent,
amb 500.27Toti que no coneguem la correspondencia entre les magnituds fiscals
i les respectives densitats demografiques, s'ha ca1culat que la població jueva
de la capital del regne estaria, a finals del segle XIII,entom d'unes dues-centes
cinquanta famílies, i la d'algunes aljames com Xativa, Morvedre i Castelló, en
cinquanta cada una.28

25 MosséAlconstantiníva ser, de 1276a 1278,bat1ede Saragossai, de 1280a 1281,de
Valencia; el seu germa Sa1omó ho era, el 1278, de Morvedre; i tots dos, coro hem vist, tenien

propietats a Saragossa, Morvedre i A1zira; Mossé A1materí va ser bat1e de Xativa el ] 280, d' A1zira

el1281 i de Carbonera el1282; el1273, les heretats que Abraham i David Mascaran, originaris de

Saragossa, havien rebut junt a la Sequía Nova d' A1zira, van ser revocades per no haver-hi fet

residencia personal i establertes de nou a I'escriva reia1 Simó de Sant Feliu (ldem, reg. 19, f. 84v).

Tant en el cas deIs Mascaran coro en el deIs Vives, els documents sempre e1s al.1udeixen coro a

jueus de Valencia. Sobre ambdues famílies, vegeu R. 1. BURNS:Moros, cristians ijueus al regne

craat de Valencia. Valencia, 1987, pp. 218-222 i 224-226.

26 La carnisseria, en AMA, Pergamins de la Cancelleria reial, 010/6.

27 En rea1itat, el 1274, l'últim lloc l'ocupava, amb 100 satis, I'aljama d'Orembloy, no identi-

ficada (1. RÉGNÉ:History of the Jews... cit., docs. 483, 484 i 615.

28 Y. BAER: Historia de los judíos en la España cristiana. Madrid, 1981, t. 1, pp. 157-158.
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L'aljama d' Alzira, que no devia ser molt nombrosa en la segona meitat
del Doscents,29experimentara un fort creixement en la centúria següent: e11315,
la peita deIs jueus d' Alzira pujava només 50 Satis,una xifra modesta dins els
14.600 satis a que ascendia el total de les rendes locals;3Oquaranta anys després,
el 1356, les rendes de la vila havien pujat a 20.600 satis, un 41 % més, mentre
que la peita deIs jueus, fixada en 500 SatiS,s'havia multiplicat per deu.31Aquest
últim any, la conrribució deIs jueus era cinc vegades superior a la deIs moros i
catorze vegades inferior a la deIs cristians, una proporció que probablement
reflectia la relació demografica entre les tres comunitats. El 1355 Alzira
comptava amb 1.676 focs, distribuits entre la vila, els ravals i les alqueries del
terme particular.32D' acord amb la proporció fiscal, els cristians devien ser més
de mil cinc-cents, elsjueus poc més d' un centenar, i els musulmans una trentena.
Les estimacions es corresponen aproximadament amb les dades de 1387, quan
la població local -sense comptar els jueus- ascendia a un volum semblant,

Més recentment, J. Pérez recull només la xifra de 250 famílies i, probablement per error, l'assigna
a tot el regne (Historia de una tragedia. La expulsión de los judíos de España. Barcelona, 1993,
p.23).

29 No disposem de dades demografiques per a Alzira al segle XIII,ni per a la població hebrea

ni per a la cristiana. EIs musulmans, en can vi, devien ser un centenar: en 1257, als quinze anys de

la conquesta, es recaptaren a la maTeria d' Alzira cent besants -un per cada home adult-, i el 1263,

noranta-quatre (A. HUJCI-M. D. CABANES:Documentos de Jaime 1 de Aragón. Saragossa, 1978,1.

III, p. 794, i ACA, Cancelleria, reg. 17, f.27). Aquest últim any, en la relació d'obradors de la

vila només un consta en mans d'un jueu, Muc;a, al costal d'uns seixanta en mans cristianes i ser

establerts amusulmans (Idem, reg. 17, f. 26 r-v). Potserel mateixMuc;a aqui l'infantPere reconeixia

deure, deu anys després, 380 sous del preu d'una mula (Idem, reg. 28, f. 44v).
30 Molt lluny del que pagaven els jueus de Xittiva (400 sous, d'unes rendes total s de 27.328)

o els de Morvedre (300, de 13.500). «Rentas de la antigua Corona de Aragón», en Colección de

documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona, 1871. EIs 14.600 SatiS de

1315 duplicaven amb escreix el volum habitual durant la segaDa meitat del segle XIII. Cfr. A.

FURJÓ:El camperolat valencia en l'Edat Mitjana. Demografia i economia rural en la Ribera

(segles XlII-XVI).Universitat de Valencia, Tesi doctoral inedita, 1986,1. nI, pp. 784-794.

31 ACA, Mestre Racional, 1.704. Les rendes d' Alzira havien estar arrendades per 13.000

satis, als quals s'afegien els 7.000 satis de la peita deis cristians, els 500 de la deis jueus i els 100

de la deis moros, ingressats directament pel batle local. El 1357, l' aljama d' Alzira contribuia a la

guerra amb Castella amb mil sous, la meitat que Xittiva i el doble que Morvedre. A. GUTJÉRREZDE

VELASCO:«La financiación aragonesa de la 'guerra de los dos Pedros'», Hispania, XIX (1959),
pp. 3-43 (p. 8, nota 6).

32 J. C. RussELL: «The medieval monedatge of Aragon and Valencia», Proceedings of the

American Philosophical Society, 106 (1962), pp. 483-504 (pp. 496-497). El volum demografic es

rnantindria relativament estable durant tata la segaDa meitat del Trescents i la primera del

Quatrecents, amb 1.642 focs el 1361, 1.643 el 1387 i 1.652 el 1418. Cfr. A. FuRJó: El camperolat
valencia... cit., 1. 1, pp. 168-204.
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1.643 focs, deIsquals 1.598 eren cristians i 45 musulmans.33Per altra banda, en
només set protocolsnotarials -els únics que es conserven anteriors a la destrucció .
de la jueria-, que cobreixen un període de setze anys, entre 1369 i 1385, apa-
reixen documentats ja 57 jueus.34Tenint en compte el caracter aleatori de la
documentació notarial-i més encara de la seua conservació-, l'alt nombre de
notaris que treballaven a Alzira -més de trenta, el 1399-, 35 i el fet que els jueus
desfilen pels protocols gairebé només en relació amb activitats de credit, el seu
nombre total devia ser bastant superior. La xifra d'un centenar de famílies -un
6 % del conjunt de la població-36no sembla, dones, desgavellada.

L'aljamajueva dins la comunitat local

Un nombre important per a una minoria activa, que comptava amb una
organització propia, al marge de la municipal, i amb un espai físic diferencial
dins el nucli urba. Lajueria, citada explícitament als documents,37estava situa-
da al centre mateix de la ciutat: en la «vila», l'illa enmig del Xúquer que cons-
titula el nucli primigeni d' Alzira i la seu deIs poders públics -la batlia, la cort
del justícia, la deIs jurats-, de les esglésies, deIs hospitals i de les oficines deIs
notaris;38i, més que un barri tancat, es tractava d'uns quants carrers entom de
la sinagoga, a un costal de la muralla.39De fet, no sembla que els jueus esti-

33 AMA, Llibre d'actes delsjurats e consell, 03/1. Les dades procedeixen de la col.lecta de la

peita municipal, un impost que, coro tots els ve"inals, no gravava la comunitat hebrea, sotmesa
directament a la corona.

34 EIs protocols, gis del notarí Bernat Lloren" i un de Bernat Costeja, corresponen als anys
1369, 1371, 1377, 1381, 1383, 1384 i 1385. AMA, Protocols notarials, 040/2 - 040/8 i 040/17.

Només en un protoco1, el de 1384 de Bernat Lloren", apareixen ja 24 jueus, i en un altre, el de

1385 de Bernat Costeja, 22.
35 AMA, Llibres de la peita, 230/3.

36 El percentatge podría acostar-se al' 11 % si ens 1imitassem a la pob1ació urbana -la vi1a i

e1s dos rava1s-, que el 1361 pujava a 894 focs, enfront deIs 748 que suma ven les alqueries del
terme.

37 «in sinagoga iuherie dicte ville» AMA, 040/8, f. 71v (1384, agost 5).

38 Chabas afirma, sense cap recolzament documental, que els jueus habitaven al raval de Sant

Agustí, «donde tenían su barrio separado o judería, inmediato a la morería» (El Archivo, t. 11,

1887-1888, p. 273).

39 Lajueria ocupava un espai centric de la topografía urbana. Setanta-cinc anys després de la

sena destrucció, la sinagoga i el carrer que hi portava, entre el mur i la placeta de Valldigna, al

costal de les escoles, encara s'utilitzaven coro a referents topografics: «ltem, dins la vila, en lo

carrer de la sinagoga, unes cases. Affronten ab les scoles de gramatica, ab cases... e ab a"ucach»
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guessen obligats a residir-hi ni que els seus habitants fossen tots jueus. El nota-
ri Guillem Vidal, la seua dona Maria i el seu fill Ramon habitaven una casa en
pIe velnat jueu, al costal de la muralla i de les cases de Deuslosal Mossé, Samuel
Arrama i Mossé Passarell, abans de vendre-Ia, el 1377, per dos mil SatiS,a un
deIs seus velns, Deuslosal Mossé.4O1,a l'inrevés, Isaac Coffé possei:auna casa
«intra dictam villam» al costal de les de Bernat de Jaca, Lloren<;de la Penya i
San<;de Moya, qi1eli havia establert l'apotecari Jaume Falcó el 1383.41Si la
segregació física no era total entre ambdues comunitats, sí ho era la jurídica.
Els jueus, exc1osos del poder polític local,42 formaven un cos a part, una

(AMA, Padró de riquesa Primer de Vila, 1467,220/8, f. 403, títol de Bernat Torrent). Fins i tot

quedava el record de la mateixa sinagoga: «!tem, dins la vila, unes cases que tan VIII satis de cens

ana Pranchissa, e solia ésser sinagogua. Afronta ab lo mur de la dita vila, ab cases d' en Domingo
Denot, ab cases de la dita na Pranchisa» (Idem, f. 138v, títol de mis ser Joan Cirera, doctor). «ltem,

dins la vila unes cases e ort que antigament era sinagogua deIs juehus. Affronten ab ort seu dessús
scrit, ab lo mur, ab lo real d'en Macia Miró, ab casa derroquada que solia ésser d'en Anthoni

Casalils e ab a<;ucach.Hac-Ies d'en Guillem Amat» (AMA, Padró de riquesa Segon de Vila,
1471,220/2, f. 126, títol de Berenguer Gilabert; el 1486 el títol passa a Joan Alamany, Primer de
Vila, f. 330).

40 «intus ville Algezire... prout afrontant cum vía publica, et cum domibus vestri dicti emptoris,
et cum muro, et cum domibus Samuel Arrama, et cum domibus Mosse Pasareli», AMA, Protocols

notaríais, 040/4, f. 88 (1377, maig 27). Deuslosal Mossé posseia una altea casa «in iuderia dicte

ville», en un atzucac junt a la muralla, i al costal de les cases de Jucef Aventesc i Samuel Xucra,

per la qual satisfeia un cens de 20 satis anual s a Arnau Serra, titular directe de I'immoble (Idem,

040/17, 1385, gener 2).

41 Isaac Coffé pagaya per la casa a Jaume Falcó un cens anual de cinc satis. Idem, 040/6, ff.

214-215 (1383, desembre 11). També a la ciutat de Valencia els jueus compra ven o llogaven
cases «~focales limitacions o clausura de lajuheria». El 1370, pero, i a instancia de les corts, Pece

el Cerimoniós proveí que «los dits juheus no habiten ne puxen star foca la dita limitació o clausu-

ra, e aquells qui de present hi habiten hajen a tornar dins les dites limitacions o clausures». Un any

després, les corts demanaven al monarca que fes extensiva l'obligació a tot el regne: «E com en

alcunes de les dites viles e lochs los juheus no stien justats e apartats ne clases, per <;0, sia merce

de vós, senyor, provehir que aytals juheus sien costrets de star justats a una part de la vil a o del

loch, apartats e closes» (Furs e ordinationsfetes ver los gloriosos reys de Aragó als regnícols del

regne de Valencia. Valencia, 1482, pp. 293 i 305 de I'edició facsímil de 1977, i confirmació per

Joan 1, el 1389, p. 355).

42 Segons els furs, els jueus no radien exercir cap ofici públic (prohibició reiterada per Jaume
1el1251,Aureum opus regaliumprivilegiorum civitatis et regni Valentie. Valencia, 1515, f. XIII,

p. 87 de I'edició facsímil de 1972). Tanmateix, com hem vist, elsjueus ocuparen la batlia d' Alzira

id' altres viles i ciutats del regne, inclosa la capital, durant els darrers anys del regnat de Jaume I

i els primers de Pece el Gran. Des de 1283, pero, la prohibició es va ter més estricta (Aa, f.

XXXIIv; Furs, p. 223). D'aquest any daten també altres mesures discriminatories, com la imposició

d'una indumentaria distintiva, que revelen l'enduriment de la pressió legal contra els jueus (ídem,
p.224).
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comunitat amb la seua propia organització i les selles propies autoritats que
depenia directament de la corona. Ni tan soIs eren considerats velns, una
apreciació no soIs lingüística sinó sobretot jurídica: els documents reserven el
terme -i la condició- de veí als cristians i designen els altres com ajueus o com
a sarralns: «iudeus ville Algezire», «sarracenus de Alcocer».43

De fet, els jueus no estaven integrats dins la comunitat local: no
contribuYencom els cristians -i més tard els musulmans- a les peites i imposts
municipals, sinó que estaven subjectes directament a la fiscalitat reial. 1 era
aquesta dependencia forania, extra-local, la que els dotava d'un estatuí particu-
lar i d'una autonomía organitzativa al marge de les autoritats locals. L'«aljama»
deIs jueus no estava dins ni formava part de la «universitat» deIs cristians, sinó
que constitula una comunitat a part, juxtaposada, articulada entorn d'uns ele-
ments comuns i distintius: lajueria, el fossar, la sinagoga i les propies autoritats
civils i religioses. De tots ells, el més accessori era el primer, ja que la reclusió
en un barrí delimitat -no sempre efectiva, com hem vist- venia imposada des
de l' exterior, reclamada pels jurats i consellers municipal s i alargada pel mo-
narca com una mesura alhora de protecció i de majar control fiscal.44La sina-
goga i el fossar, en canvi, eren signes d'identitat més substancials, ja que con-
tribuYena cohesionar la comunitat i a arrelar-Ia al territori, al costal deIs avant-
passats; pero mentre la primera ocupava un lloc centric dins el comprimit espai
urba de la Vila, entre la muralla i la placeta de Valldigna, el según estava situat
extramurs, enmig del camp,45a diferencia també del cementiri cristia, que estava
dins la ciutat, al costal de l'església.

43 Com a molt, s'utilitza I'expressió «habitan!», merament locativa i desprovelda de qualsevol
significació jurídica: «Ali Hambri, Al{ Alcartabi... habitantes loci de Alfandech», «sarraceni ha-

bitantes in Alcacer», «Abraam Ripoll, iudeus, habitator ville AIgezire». El terme «habitant» també

s' aplica de vegades, amb aquest mateix sentit, als cristians: «Anthonius Palaus, habitans AIgezire»,

«/acobus Venrell et Dulcia eius uxor, habitantes in Guadaruar, termino ville AIgezire». Tanmateix,

en gairebé tots els protocols de 1384, redactats pel mateix notari que els anteriors, Bernat Lloren9,

i en els de 1385, de Bernat Costeja, s'aplica sistematicament el qualificatiu de veí a tots els jueus:
«lr,;achAdzarella, iudeus, dicte ville vicinus», «/ohana de Bodansoy et uxor eius Bonadona, iudei,

AIgezire vicini» (en aquest cas, a més, la consideració s'estén també a la dona). Tractament que

no es fa extensiu als moros: «Mahomat Alcay, sarracenus loci de Tous, et Abrafim Sibali, iudeus,

AIgezire vicinus». Probablement es tractava d'una iniciativa obsequiosa del notari envers la seua

clientela hebrea, ja que la situació legal deis jueus no havia canviat. Per altra banda, sempre
s'utilitza el terme jueu (iudeus), i només una vegada apareix el d' «hebreu»: «Abram Adzarella,

ebrey ville AIgezire» (ldem, 040/7, f. 132v; 1383, juliol 24).
44 Cfr. nota 41 i, més extensament, els processos de corts citats en la nota.
45 El fossar estava situat en la partida de Vilella, i, cent vint-i-cinc anys després de la desaparició

de la comunitat hebrea, encara subsistia el record de la seua localització precisa: «!tem, en Vilella,

136



ANTONI FURIÓ

La sinagoga, lloc de culte i de pregaria, era atesa pels rabins, dirigents
espirituals de la comunitat i alhora jutges de les querelles internes. En els pro-
tocols notarials només he pogut identificar un rabí, Samuel Arrama, documentat
el 1369 i el 1377.46Tanmateix, una font hebraica contemporania, els responsa
de rabí Isaac Ben Séset Perfet,47en cita altres quatre, Jacob ben Jucef, Isaac
Coffé, Jucef Boclares i Isaac Bahalull. 48 La sinagoga era també la seu del govern
de l' aljama, integrat per dos adelantats i un nombre variable de consellers,
totalment independents de les autoritats municipals i sotmesos només al
representant local del rei, el batle. EIs adelantats, renovats anualment, ostentaven
la representació de la comunitat davant les instancies externes i s' ocupaven de
la gestió administrativa, basicament de recaptar els tributs exigits globalment a
l'aljama i repartits posteriorment entre tots els contribuents. EIs jueus d' Alzira
pagaven cada any 500 satis de peita al rei i altres 500 a la reina, titular de les
rendes de l'aljama. Ambdues quantitats, fraccionades cada una en dues pa-
gues,49eren satisfetes amb els ingressos de la propia aljama o l'aportació indi-

lo tasar deis juheus, que antigament era tasar, del qual se ha carregat la mitat a.n Galcera Soriano.

Afronta ab la par! del dit Galcera Soriano, ab camí de Vilella, ab terra de Johan Alcanyís que era

d'en Garí. És tot dotze lliures. Hac-ho de sa sogra na Soriana, scrita en lo raval de Sent Agostí...»
(AMA, Padró de riquesa Primer de vi/a, títol de Francesc Pedró, fill de Bernat, f. 192v). A tot

arreu el terreny assignat als jueus per a cementiri es localitzava sempre tara de les muralles, cfr.

A. TOAFF:Il vino e la carne... cit., p. 53.
46 Samuel Arrama, rabinus (AMA, 040/2, ff. 118 i 149). El 1377, pero, no apareix desigual

com a rabí. Vivia al costal de Deuslosal Mossé i Mossé Passarell (Idem, 040/4, f. 88; 1377, maig
27).

47 EIs 518 responsa d' aquest rabí, redactats entre 1368 i 1407, foren publicats per primera

vegada el 1546, a Istanbul. Recentment, R. Magdalena Nom de Déu n'ha oferit una petita masITa

a «Aspectes de la vida deis jueus valencians a la llum d'unes fonts hebraiques: les respostes de

Rabí Yishaq Ben Séset Perfet (segona meitat del segle XIV»>,Ajers, 7 (1988-89), pp. 189-206, que

és la que he consulta!.

48 Tots quatre apareixen als protocols notarials d' Alzira, pero mai identificats com a rabins:
Jacob Abenceit és testimoni en un document de 1371 (AMA, 040/3, f. 146); Isaac Coffé, testimoni

en un reconeixement de deute de 1377 (Idem, 040/4, f. 41), adquiridor juntament amb la sena

dona Dole;a d'una casa tara de lajueria el 1383 (Idem, 040/7, f. 214v), procurador d'un altre jueu
d' Alzira, Abraham Luceffi, el 1384 (Idem, 040/8, f. 137) i assistent a una reunió del consell de

I'aljama, el 1385 (Idem, 040/17, octubre 16); Jucef Boclares era adelantat el 1385 (Ibidem); i

Isaac Bahalull, testimoni en I'aprovació d'una venda, el 1384 (Idem, 040/8, f. 128v), i comprador

de les imposicions de l'aljama, el 1385 (Idem, 040/17, juny 14). AIs responsa, Alyohar, la dona

del rabí Jacob ben Josef, denuncia la persecució sexual de que és objecte per part del rabí Isaac

Coffé (Cohen), que ja havia estat amonestat pels adelantats per empaitar la dona de Samuel Pinell.

49 En maTe; i setembre la peita a la reina (per exemple, 040/8, f. 45v), i en maig i també en

setembre la peita al rei (Idem, f. 102). EIs jueus estaven sotmesos també a d'altres exaccions
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vidual deIs seus membres. El principal recurs financer amb que comptava
l' aljama eren les imposicions sobre el consum, arrendades anualment en públi-
ca subhasta. El 7 de juny de 1385, «fJ.rosolvendis domino regi et seu domine
regine, cuius adpresens sunt redditus dicte ville, quingentos salidos quos eidem
debentur ratione questie sivepeyte tam ordinarie quam extraordinarie et etiam
aliis honeribus dicti aliame solvere pertinentibus», els dos adelantats, Jafuda
Bahalull i Jucef Aventesch, «de voluntate et expreso asensu venerabilis Ray-
mundi (:amorera,baiuli villeAlgezire, hicpresentis, consentientis etfirmantis»,
després de pregonar públicament durant diversos dies les imposicions i de
subhastar-les al millar postor, les veneren a Bartomeu Albert, del raval de
l' Alquenencia.5OCuriosament, Albert revenia les imposicions, una setmana
després d'haver-les comprades, a dos jueus, Isaac Bahalull i Jafuda Abenceit,
per 690 SOUS.511un mes després, el batle, Ramon Samorera, reconeixia als dos
adelantats que, «exprecio quem habuistis de imposicionequam nunch vendidistis
Bartholomeo Albert dicte ville vicino», li havien pagat els cinc-cents sous que
«dicta aliama solvere tenebatur domino regi ratione questie sivepeyte ordinarie
et extraordinarie».52En altres ocasions, la carrega fiscal era repartida entre els
membres de l' aljama, que no sempre podien satisfer la quota assignada. Samuel
Calahorra, per exemple, arrossegava el 1385 un deute de 21 sous, «ratione
septem talliarumordinatarumper dictam aliamam et taxatarum, in quibus dictus
Samuel solvere tenetur tres salidos pro qualibet talla».53Els adelantats, per tal
de cobrar-los, li embargaren un seient en la sinagoga i el subhastaren pública-
meDí:<1ecimuspublice preconizari et subastariper loca asueta in dicta iuheria,
voce Mossé Bivaig, iudei et preconis publici dicte aliame, spacio plurimorum
dierum quendam locum sedendi in sinagogua situm et positum, francum et

extraordinaries i imprevistes: el 26 d'agostde 1385 es presenta en I'aljama el mercader de Valencia

Francesc Folquet, procurador de Pere Bonet, cambrer de la infanta Iolant, filla de I'infant lean,

primogenit del reí i governador general deis regnes, i els meSITa una carta d'aquest últim en que

assignava al cambrer de la seu a filla un cens de 130 sous sobre l'aljama d' Alzira, que els adelantats

pagaren a I'instant (AMA, 040/17).

50 ldem, 1385,juny 7.
5\ ldem, 1385,juny 14.El 1383les imposicions havienestatcomprades per un cristia, Bartomeu

Carbonell, idos jueus, lafuda Peco i lafuda Abenceit, per 1.005 sous (AMA, 040/8, f. 85; 1384,

setembre 16). 1 el 1384, per un jueu, Abraham Adzarella, ef nota 61.
52 ldem, 1385,juliol 7. També el 6 d'octubre de 1384, l'endema d'haver-se venut les

imposicions de l'aljama a Abrabam Adzarella, per 680 sous, el batle reconeixia haver rebut deis

adelantats 500 sous, «ratione questie sive peyte ordinarie quos annis singulis et perpetuo dicta

aliama domino regi solvere tenetur in quibuslibet mensibus madii et septembris mediatim».
53 ldem, 1385, maig 25.
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liberum, quem dictus Samuel Calahorra haber et posidet in sinagogua dicte
iudarie, conffrontatum cum loco Nac;an Camerro et cum loco dicti Samuelis».54

Junt al' arrendament de les imposicions i la contribució directa deIs veIns,

que devi en constituIr els dos principals recursos financers, l'aljama podia
disposar també deIs béns patrimonials o fins i tot recórrer al credit.55 El
mecanisme podia funcionar a la inversa, i ser l' aljama qui invertís en el credit.56

L' aljama hebrea constituIa, dones, una comunitat a part dins les muralles
de la vila, amb els seus espais propis i les selles propies autoritats, civil s i
religioses, i una fiscalitat també específica, distinta de la que gravava la població
cristiana. Pero l'autonomia que aquest estatuí particular li conferia no deixava
de ser relativa, ja que la sella actuació era vigilada i tutelada contínuament pel
batle local, que assistia a tots els actes de l'aljama,57 autoritzava les transaccions,
recaptava les rendes,58 imposava multes59 i fins i tot cobrava un salari a l' aljama
per la seu a mediació.6O

54 El seient el compra, per 21 satis, David Cobombrell, majoral de la confraria «vocata
Capbarim», junt amb Samuel Suchim, «ad opus dicte conffrarie» (Ibidem). Un any abans, Samuel

Calahorra ja havia venut un altre seient: «nos Samuel Calahorra et uxor eius Maria. et Mosse

Calahorra Jilius eorumdem, iudei, AIgezire vicini, scienter omnes in simul vendimus seu
concedimus, tradimus seu quasi tradimus vobis... Nazan Camerro, iudeo dicte ville... quodam

locum sedendi in sinagoga», per 36 satis. AMA, 040/8, ff. 70v-7Iv.
55 El 1384, els adelantats veneren a Pere Company, del raval de l' Alquenimcia, «quendam

troceum terre quem dicta aliama habebat et possidebat in territorio Alcanencie, qui tenetur sub

dominio domini regis ad censum quatuor solidorum regalium Valencie..., solvendorum in JesÚs
sancti Iohannis mensis iunii et Nativitatis Domini mediatim..., precio videlicet duodecim solidorum»

(Idem, f. 128). Un any després, Jaume de Martorell menor, un deIs majors prestadors cristians
d' Alzira, reconeixia haver rehuí deIs adelantats cent florins d' or, «quos bono amore aliame

iudeorum dicte ville mutuavi» (AMA, 040117, 1385, juny 22).
56 El 16 d'octubre de 1385, els dos adelantats i altres non jueus, «congregati in sinagoga

dicte aliame», nomenaren el notari Berenguer Fuster síndic, procurador i negociador «ad petendum,

exhigendum, percipiendum et recuperandum nomine nostro et pro nobis et pro dicta aliama omnia
bona dicte aliame, debita, mutua, deposita et comandas que dicte aliame debentur» (Idem).

57 La subhasta del seient en la sinagoga de Samuel Calahorra, citada en la nota 53, es fa «de

expreso asensu, voluntate et firmamento venerabilis Raymundi 9amorera, baiuli dicte ville, hic

presentis». La venda de la imposició deIs jueus, citada en la nota 50, es fa «de voluntate et expreso

asensu venerabilis Raymundi 9amorera, baiuli ville AIgezire. hic presentis».
58 Ultra la peita, percebuda directament de l'aljama, el halle ingressava també les rendes de

la carnisseria deIs jueus, arrendada anualment. Sembla que també els jurats hi cobraven una

imposició específica: el 1389, dos anys abans de la destrucció de la jueria, els jurats arrendaren
als carnissers Guillem Safabrega i Guillem Badia menor el «dret del tall de les carns de la dita

carniceria deIs juheus», «és a saber, de la Quaresma», per 102 sous, i «del Carna¡", per 136.

AMA, Manuals de consell, 0311(1389, mar« 2).

59 Jutge de les causes en que intervenienjueus, el baIle solia substituir les penes corporals per
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Identificada externament pel seu estatuí jurídic i la sella fe religiosa,
l'aljama distava de ser, internament, una comunitat homogenia. Amb excessiva
freqüencia, els historiadors han accentuat els contorns exteriors de la comunitat
hebrea, els que la singularitzen i la diferencien de la societat local en que
s'insereix, i han negligit o han passat per alt les fronteres internes, els desnivells
de fortuna i de consideració social, i les tensions que originaven aquestes desi-
gualtats. Tot i que les traces són febles, que no disposem de padrons de riquesa
que ens radiografien lajerarquia deis patrimonis familiars, no sembla aventurat
presumir una identificació entre les elits economiques i les polítiques. ¿Com
interpretar si no UDSmateixos i insistits cognoms en els carrecs dirigents de
l'aljama i en la primera fila del mercat del crectit? ¿No és Deuslosal Mossé,
adelantat el 1383-84, el majar prestador de l'aljama, amb més de sis mil Satis
invertits en els vuit préstecs documentats en només tres anys? ¿No és Salomó
Ripoll, el seu parió aquell any, el tercer en la Domina deis usurers documen-
tats? Confonent ambdues esferes, la pública i la privada, la política i l' economica,
altres no dubten a aprofitar els ressorts del poder en benefici propi, tot i el risc
de provocar la suspicacia i la reprovació de la comunitat. El 6 d' octubre de
1384, l'endema que els dos adelantats haguessen venut en públic encant les
imposicions de l'aljama, va córrer el rumor que les havia comprat un d'ells,
Jafuda Bahalull, a través d'un tercer. Aquest, Abraham Adzarella, en ser inter-
rogat pel halle, respongué que les havia comprat «ad opus sui et non alterius, et
quod dictus lafudanus Bahalull nunquam dixit eidem ut emeret ipsas ad opus
amboborum, cum ipse iamfuisset electus et deputatus in adalentato dicte aliame,
et nonfuisset consonum racionii ut ipsefuisset venditor et emptor».61L'adelantat
suspecte,Jafuda Bahalull, era gendre d'Isaac Fayo, el segaDdeIsgrans prestadors
locals; l' altre adelantat, Jucef Abentesc, era nebot i hereu del ja citat Deuslosal
Mossé; i el comprador de les imposicions, Abraham Adzarella, seria adelantat
l' any següent.

avinences o composicions pecuniaries: «Raymundus r;amorera, baiulus ville Algezire, scienter...

confiteor et in veritate recognosco vobis lafudano Obedia, iudeo dicte ville, quod dedistis et

soluistis michi numerando voluntati mee omnes illos quindecim florenos auri corribiles de

Aragonum, quos michi debebatis racione illius avinencie et composicionis quem vos mecumfecistis

de Samuelli Obedia, iudeo,fiUo vestro...» (AMA, 040/8, f. 131; 1384, desembre, 7).

60 «Raymundus r;amorera, baiulus ville Algezire, scienter... confiteor et in veritate recognosco

vobis Abrahe Adzarella et luceff Boclares, iudeis adalentatis aUame iudeorum dicte ville,

presentibus et vestris, quod dedistis et soluistis michi numerando voluntati mee pro dicta GUama

omnem salarium michi debitum usque in diem decimum mensis iu/ii proxime lapsum, pro labore

et pensione mei salar! pasi et sustenti racione iudicacionis inposicionum dicte aUame» (no indica
la quantitat). ldem, 040/17 (1385, octubre 17).

61 ldem, 040/8, f. 101v.
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Les formes del credit

Prohoms i usurers: el préstec, el comen; de diners, devia constituir, en
efecte, la principal activitat i la base de la riquesa de l'oligarquia local. ¿Ho era
també de la resta de l' aljama, del més de mig centenar de jueus documentats als
protocols notarials de la segona meitat del Trescents? Resulta difícil esbrinar-

ho a la llum de les escasses evidencies disponibles. Del centenar de document~
conservats sobre els jueus d' Alzira entre 1369 i 1385, més de seixanta estan
relacionats amb operacions de credit, uns vint amb les finances i la fiscalitat de
l'aljama, i la resta, a parís iguals, amb d'altres activitats economiques -com-
pravendes, establiments- i amb actes de naturalesa més privada -testaments,
acords familiars, donacions. Tanmateix, deIs cinquanta-set jueus esmentats als
protocols, només nou apareixen com a prestadors, altres sis com a prestataris,
és a dir, com a deutors, i la resta, llevat deIs qui actuen en nom de l' aljama, com
a adelantats o com a consellers, o deIs protagonistes deIs pocs negocis jurídics
no relacionats directament amb el préstec usurari, hi figuren només com a
testimonis. El préstec constitueix, doncs, el fil conductor, la principal tra9a de
la presencia hebrea a Alzira, pero només una minoria, la mateixa que ocupa els
carrecs dirigents de l' aljama, hi apareix implicada. És clar que aquest percentatge
tan redui"tpodria ser il.lusori, una limitació estadística imposada per les fonts:
només es conserven els protocols de dos deIs trenta notaris que operaven a
Alzira a finals del segle XIV.62Els documents notarial s, per altra banda, tampoc
no salen precisar la professió deIs actors i testimonis jueus, pero en els dos soIs
casos que ho tan, es tracta d'activitats proximes al credit i la circulació de béns,
robes i diners: Salomó Baylull és identificat com a sastre63i Samuel Suchim

62 EIllibre de la peita de 1399, el primer deIs conservats, censa 36 notaris en exercici, més les

vídues d'altres cinc ja difunts. En canvi, només ens han pervingut den protocols de quatre d'ells,
anteriors a 1391, data de la destrucció de lajueria d' Alzira: un de Vivet Jusseu, de 1357, i un altre

de Miquel Venrell, de 1380-81, que no esmenten cap jueu, i set de Bernat Llorenc¡: (1369, 1371,

1377, 1379, 1381, 1383 i 1384) i un de Bernat Costeja (1385), que són els únics que he pogut
utilitzar.

63 AMA, 040/7, f. 131 (1383,julioI20). També eren sastres Bernat Safabrega, I'únic convers

documental abans de 1391, i Falconet, neOfit posterior a I'assalt de lajueria, que figura alllibre de

la peita de 1399. En opinió de R. W. Emery, els oficis de sastre i de corredor, entre els jueus i els

conversos, estan estretament relacionats amb el préstec: «On peut observer que, quand au début

du XIVsii!cle il y eut une vague de conversions forcées, on retrouva de nombreux preteurs devenus,

une fois chrétiens, sartores, pellerii ou corraterii, métiers dont la relation étroite avec le pri!t sur

gage est évidente. La meme chose est peut-i!tre vraie pour les quelques Juifs que l' on trouve

comme orfevres, bijoutiers ou meme libraires: tous les objets de leur commerce sontfréquemment
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coro a corredor.64 El nombre de jueus relacionats d'alguna manera amb
transacdons creditícies podria ser, dones, més elevat del que permeten atestar
les fonts, pero només uns pocs -els més assidus en els protocols- semblen
haver-ne fet una professió especialitzada.

El crectitjueu assumia diverses formes: el préstec, la comanda, el diposit,
la venda a terminis...65Comandes i diposits acomplien una important fundó
d'estímul de l'economia rural, en permetre al camperol adquirir equipament i
bestiar. El 1384,Abrafim Aburrahama i la sella dona Mariem, habitants dellloc
de Rassalany, cinc o gisquilometres al noroest d' Alzira, reconeixien «tenere in
deposito et comanda et ad medias», de Davi Cobombrell, «duas vaquas, una
pili rubei et alia pili russi», valorades en 140 SOUS.66Una fundó semblant tenia
la venda a crectit: de cereals, de bestiar o de drap. El 10 d'octubre de 1371,
Jaume Venrell i Dolr¡;a,de Guadassuar, compraven a Deuslosal Mossé vint
cafissos de blat (annona) i prometien pagar-li'n el preu, 320 sous, en la següent
resta de sant Joan, és a dir, vuit mesas i mig després. També s'obligaven, en cas
d' endarreriment, a pagar els interessos del deute, a la laxa legal del 20 % (lucrum
ad cotum domini regis)Y El 1384 eren dos jueus, Johana de Bodansoy i el seu

fournis comme gages pour des prets. La présence des Juifs dans res occupations est comp/émentaire

du commerce de l'argent, p/utotqu'elle ne dément saprédominance parmi eux», «Le pret d'argent

juif en Languedoc et Roussillon», cit, p. 86.
64 «Samue/ Suchim, iudeus, A/gezire vicinus, scienter et ex certa sciencia... confiteor et in

verirate recognosco debere vobis /ohanni Andres, habitante in ravallo A/canencie ville A/gezire...,

centum septem salidos et sex denarios regalium Va/encie quos habui et recepi ab uno corregio

argenti quod michi ut cursorio seu preconi dicte ville liberastis ac tradidistis ad vendendum, et

quod corrigium ego ut cursori vendidi precio ducentorum solidorum regalium Va/encie cuidam

sarraceno...» /dem, 040/8, f. 53v (1384, juny 16). El document també posa de relleu el paper
intermediari deis jueus entre la comunitat cristiana i la musulmana.

65 Formes enunciades formulariament en els actes de procuració: El 1384, Abraham Luceffi
nomenava procurador Isaac Coffé, fill de Jacob, per a de manar i recuperar en nom seu «mutua,

deposita et comandas... michi pertinentia» (Idem, f. 137). La mateixa fórmula es repeteix en la

procura reta per Jafuda Abenceit en favor de Joan Andrés, el 27 de juny de 1385, i en la que fa

Deulosal Mossé en favor de Davi Cogombrell, el 30 de juny del mate ix any.
66 /dem, ff. 88v-89 (1384, setembre 20). La fórmula de la comanda era utilitzada també pels

propietaris cristians per a dotar d'equipament els seu s vassalls: 1'1 de juny de 1371, Ramon Guai-

ta i la seua dona Estevana reconeixen deure a Eiximen López de Pomar 316 sous del preu d'un

paren de bous que han comprat «ad opus arandi hereditatem vestram quam habetis in territorio

de Sancto Bernardo» (és I'heretat del Pujol), i manifesten tenir els animals en comanda fins que

retornen el préstec. El mateix dia, altres dues parelles, Joan Valero i Sibil.la, i Bernat Palau i Toda,

que treballen també heretats d'Eiximen López de Pomar, reconeixen tenir en comanda un parell

de bous i un parell d'ases, respectivament, el preu deIs quals els ha avan\(atjuntament amb blats
i diners. AMA, 040/3, fr. 90-94.
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fill Benahem Johana de Bodansoy, els qui pagaven a terminis els draps que
havien comprat, per valor de 172 sous, al notari Bernat Costeja.68Pero la
modalitat més freqüent als protocols notarials era, amb diferencia, el préstec
dinerari, el mutuum. Contractat a la mateixa notaria, el préstec prenia la forma
d'un reconeixement de deute: el manllevador, protagonista del document,
reconeixia deure al creditor la suma prestada, rebuda en metal.lic (in denariis
numeratis) davant la presencia del notari i de dos o tres testimonis,69i prometia
restituir-la dins el termini estipulat, junt amb el redil (lucrum), que estava en
relació amb la duració del préstec.7oLa devolució podia comportar la confecció
d'un nou document -una apoca o carta de pagament, total o parcial-,71 o
simplement la cancel.lació de l' original, ordenada pel creditor i autenticada per
testimonis.72

Els jueus d' Alzira operaven dins una geografia estrictament local o co-
marcal, inferior als vint quilometres de radio Més de la meitat dels préstecs

67 Idem, f. l66v-167v.

68 «quos vos michi in diversis solucionibus et alii loco vestri... persolvistis et tradidistis».

AMA, 040/8, fr. 7v- 8. (1384, gener 4).

69 Un testimoni de cada comunitat implicada i, sempre, almenys un cristia: un o dos cristians

i un jueu en les transaccions entre cristians i jueus; un musulma, un jueu i un cristia, en les

concertades entre musulmans i jueus. Només les efectuades entre jueus no semblen requerir la

presencia d'un testimoni cristia.

70 «Noverint universi quod nos Antich Garrigues, Anthonia eius uxor, Andreas Garrigues,

iunior, Galharda eius uxor, Michael Talents et Margarita eius uxor, habitantes in earcaxen, ter-

mino ville Algezire, scienter et ex cerro sciencia, omnes in simul et quilibet nostrum insolidum et

per se confitemur et in veritate recognoscimus nos debere vobis Deuslosalvu Mosse, iudeo dicte

ville, presenti et recipienti et vestris, mille quadringentos salidos regalium Valencie, quos nobis

in denariis numeratis in presencia notarii et testium subscriptorum mutuastis... Quosquidem mille

eeee salidos monete iamdicte promitimus simul et insolidum vobis et vestris dore, solvere et

paccare hinc ad sex menses primos venturos et continue completos, et pro lucro inde centum
salidos in dicto termino...» AMA, 040/2, fr. 116-188 (1369, setembre 2).

71 «Bono de Soda, iudeus Algezire, scienter confiteor vobis Maymo Abeaquell, sarraceno de

Alfandech, presenti et recipienti et vestris, quod dedistis et soluistis michi voluntati mee nume-

rando centum viginti salidos regalium ex illis sexcentis solidis dicte monete quos vos cum aliis
sarracenis simul et insolidum michi confessifuistis debere cum instrumento publico confecto in

posse et manu notarii subscripti XXXI die ianuarii anni currentis, causa in ipso contenta. Et

quare hec est rei veritas, renuncians scienter omni excepcioni predictorum exx solidorum a

vobis non habitorum et non receptorum ut predicitur et doli, lacio vobis fieri presentem apoquam

per notarium subscriptum». Idem, fr. 101 v-1O2 (1369, juny 20).
72 «Die veneris X ianuarii anno a Nativitate Domini M cee LXX. primo, presens instrumentum

luir cancellatum per me Bernardum Laurencium, notarium, de mandato dicti Deuslosal Mosse,
concedens esse solutus de dicto debito, in presencia dictiAntich Garrigues, Presentes testes Michael

Milla, notarius, et Maymo Azarella, iudeus». Idem, f. 118.
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tenien com a destí la vila i els dos ravals, i la resta es repartia entre els llocs i les
alqueries del terme particular o del general. La clientela, en canvi, estava molt
diversificada i inclo'iagairebé tots els grups socials i professionals: llauradors,
artesans, mercaders, notaris, fins i tot preveres, i, molt especialment, camperols
mudejars de les alqueries de la comarca, d' Alberic,Alcosser i la vall d' Alf~mdec,
al sud, i de Carlet, al nord.73Pocs semblen ser els casos en que els jueus locals
s'aventuraven fora de la Ribera o prestaven a deutors d'extracció nobilUlria.Si
de cas, Deuslosal Mossé, el prestador de majar volada, que comptava entre els
seus deutors el paraire de Valencia Ramon Vela i els nobles Francesc Esplugues
i Jauma de Romaní, comtessa de Terranova. Per contra, Alzira era un mercat
concorregut també per prestadors foranis, procedents deIs dos graTIscentres
ve'ins,Valencia i Xativa, que hi actuaven directament o a través de procuradors
locals.74

Generalment els préstecs eren subscrits a títol individual, pero són també
freqüents els casos d'associació de dos o més deutors en una mateixa operació.
Entre els musulmans, la subscripció gairebé sempre col.lectiva devia ser tant
una mostra de solidaritat, familiar o ve'inal, amb el veritable deutor, com una
exigencia del creditor. No hi ha dubte que aquest devia ser el motiu pel qual, el
7 de febrer de 1369,Alí Habib, Abdurramen Aramí, Mahomat Tartarniz i Maimó
Abenaquell, d' Alcosser, i Abrafim Abenaquell, d' Alfandec, manllevaven
conjuntament a Deuslosal Mossé un préstec de 800 sous, «ad opus emendi sive
redimendi Uzeit, cativam,filiam mei dictiAbrafim».75O el que uniriaAlí Muxber
i Mahomat Arraellí a demanar, amb Sal i Abrafim Moscaret, <1ratres»,un crectit
de 140 sous, també a Deuslosal Mossé, que, per un altre document, sabem que
eren per a pagar a un prohom d' Alzira, Eiximen López de Pomar, els dos mil
sous deguts «pro redemptionesive rescatpersone fue (Sat Moscaret),qui captivus
meus eras».76Entre els cristians, l'associació podia respondre tant a una em-

73 Com a Alzira, el préstec jueu sembla haver estat a tot arreu preferentment local i comarcal,

fins i tot a la mateixacapital del regne, el radi d'acció de la qual no passava deis trentaquilometres,

amb Naquera, Llíria, Xiva i Sueca com a punts extrems. Per contra, tant a Valencia com a Castelló,

la immensa majoria deis deutors eren Ilauradors, mentre que a Alzira, potser per l' exigüitat de la

mostra, els percentatges apareixen més equilibrats. J. HINOJOSAMONTALVO:«El préstamo judío en

la ciudad de Valencia...», cit. i J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: Judíos y cristianos ante la 'Cort del

Justícia' de Castellón. Castelló, 1988, pp. 88-90.

74 El 1383, per exemple, Salomó Ripoll, procurador de Mahir Suxén, «iudei Xative», prestava

en nom d'aquest 619 sous a Bernat Sapedra i al notari Pele Gisbert, «plani tabularii. mercatores

et campsores sive mercaders», a retomar en dos terminis, d'un mes i un any respectivament, i amb
un lucre de 50 sous. AMA, 04017, fr. 98v-99v.

75 AMA, 040/2, ff. 31-32v.
76 Idem, fr. 148-149v.
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presa economica conjunta com a la reunió en un mateix document de diversos
préstecs independents, de petita quantia, a fi d'estalviar despeses notarials. No
sabem quin és el motiu que porta tres famílies de Carcaixent -Antic Garrigues
i la sella dona Antonia, Andreu Garrigues i Gallarda, i Miquel Talens i
Margarida- a sol.licitar conjuntament a Deuslosal Mossé, el 2 de setembre de
1369, un préstec de 1.400 SOUS.77O el que uniria Francesc San<;i Joan Galindo
a manllevar conjuntament sis-cents satis a Isaac Fayo.78Pero possiblement el
préstec de 65 satis obtingut d'Isaac Fayo, l' 11 de novembre de 1372, ver
Bartomeu Martí i Domingo Urgelles, no devia ser sinó la suma de dos préstecs
individuals, més modests encara. En efecte, cinc anys després, e128 de setembre
de 1377, Bartomeu Martí cancel.lava la sella part «in et de illis LXV solidis,
cum lucro eorumdem», mentre Domingo Urgelles, en un altre document del
mateix dia, unia la sella part encara impagada a una altra participació en un
deute conjunt amb Andreu Roig, subscrit el 1371.79També podia tractar-se de
fiadors, de parents o vei'nssolidaris, que garantien el préstec comprometent-se
conjuntament amb el dentar; el qual, en document a part, reconeixia ser el
veritable manllevador i alliberava el fiador de qualsevol possible dany ver
impagament del deute.8o

Els prestadors, en canvi, preferien operar soIs. Només he trobat un cas
d' associació: un préstec conjunt de Salomó Ripoll i Bono de Soria, ver valor de
mil SatiS,a Abdalla Xama, Sat Adnajar i Alí Adnajar, «sarracenis de Carlet».81
Tampoc no abunden els préstecs entre jueus: l'únic documental és un de 1.010
SatiSconcedit ver Deuslosal Mossé, el16 de novembre de 1368, a Salomó Coffé
i Salomó Cohell, que ja l'havien retomat vuit mesas després, el 23 de juliol de

77 Idem,ff. 116-118.
78 AMA, 040/3, fr. 30-31v (1371, gener 31).

79 Domingo Urgelles, acompanyat de la seua dona Lloren~a i de Vicent Cavero, habitants en
el raval de Barralbeb, reconeixia delire 110 sous restants de majar quantítat, «quos ego dictas
Dominicus et alii simul et insolidum dicto Izach Fayo debebamus, scilicet ego dictas Dominicus

et Andreas Roig, XXVII solidos..., et ego dictas Dominicus et Bartholomeus Marti, erbacerius,

LXV solidos cum dictas Bartholomeus Marti vobis soluit parte sibi solvere pertinentem... AMA,
040/4, fr. 166v-167v.

80 El 15 de maig de 1383, Bernat Sapedra prometía al notari Pere Gisbert, amb qui acabava
de manllevar un préstec a Salomó Ripoll (vide nota 74), «quod solvam dicto Salomoni Ripoll

dictas DCXIX salidos et lucrum eorumdem... et vos de predictis servare indepnem ante dampnum...

Et si forte pro predictis dampnum aliquod vel gravamen sustinueritis, missiones aliquas seu ex-

pensas inter feceritis, totum id quantumcumque sil velfuerit vobis et vestris restituere et emendare
promitto...» AMA, 040/7, f: 100.

81 El préstec va ser subscrit l' 11 de desembre de 1368, pero només es conserva l' apoca de

pagament del primer termini, el 20 de juny de 1369. AMA, 040/2, ff. 101 v-1O2.
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1369.82Ben possiblement, pero, les transaccions entre jueus no sempre es
registrarien per escrit ni es formalitzarien davant notaris cristians. EIs responsa
de rabí Isaac Ben Séset Perfet al.ludeixen a l' existencia de documents legals
redactats en hebreu, probablement pels rabins locals, que regulaven la vida de
la comunitat hebrea i cobrien una amplia tipologia jurídica: reconeixements de
deute, compravendes, demandes.83

En general, les quantitats prestades eren bastant elevades i se situaven,
coro a mitjana, per damunt deIs 400 Satis.Les més altes, per damunt deIs mil
satis, eren les concedides a deutors col-lectius, especialment mudejars, mentre
que les més baixes, per sota deIs ceDíi encara cinquanta satis, corresponien a
petits deutors individuals que figuraven junts en un mateix document per tal de
compartir les despeses. Potser aquests préstecs més petits fossen préstecs de
subsistencia, per a adquirir llavors i aliments, vinculats al període de soldadura
entre collites. De reí, tot i que els credits es reparteixen alllarg del calendari
anual, sembla observar-se una concentració en els mesas del final de la tardar i
I'hivem, d'octubre a febrer; de la mateixa manera, els pagarnents es concorden
majoritariarnent per a la resta de sant loan, el 24 de juny, que marca l'inici de
l'estiu i d'una nava collita. Es tracta, per tant, de préstecs a curt terrnini, entre
tres mesas i un any. EIs més modests són també els de més curt venciment,
menys de mig any, pero la majoria se situen entre sis i dotze mesas.

No tots els documents precisen el guany (lucrum) de l'usurer, fixat
legalmentenun maximdel 20 % anual.84AIgunspréstecsremetendirectament

82 ldem, f. 1O6v. La moral hebrea prohibia la usura entre jueus, pero no el préstec «graciós»,
sense intereso

83 Cap a 1389, PeTrel escriu als adelantats de l'aljama d' Alzira: «He vist el vostre escrit sobre

la discordia entre Jafuda Hubais i Samuel Mercadell, relatiu a la permuta deis seus béns davant de

testimonis i amb document legal i he vist les seues declaracions segons estaD escrits en el procés

que m'heu enviat». En la mateixa data, PeTrel es pronuncia sobre un altre piel instat per Samuel
Mercadell, que exigia l'embargament i subhasta deis béns mobles d' Abraham Alfateig per co-

brar-se un deute de termini ja venc;ut, segons constava per escrit en dos documents legal s en

hebreu que aportava com a prova. Per impedir I'execució, la sogra d' Abraham al.lega que aquest

li devia 32 florins i mostra un document de deute datat el 10 d' 'iyyar de l'any 107 del compte

redu'it hebraic (12 d'abril de 1347). Mercadell impugna el document per no ajustar-se als costums
i no reconeixer la signatura deis testimonis. Finalment, PeTrel li donara la raó i declarara no valid

el document. En un altea resposta, sense data, Perfet es pronuncia sobre un contracte d'adquisició
de béns. J. R. MAGDALENANOM DEDÉu: «Aspectes de la vida deis jueus valencians...», cit., docs.
263,264 i 281.

84 Aquest maxim apareix ja al Statutus usurarum, promulgat per Jaume l a Girona el 25 de

febrer de 1241, i incorporal a l'Aureum opus (lac. 1, cap. XIV, f. 5) i als Furs (IV-XIV-I, de

I'edició de G. Colon i Arcadi Garcia). Més tard sera confirmat per Pece el Gran al Privilegium

magnum de 1283 (Aa, f. 32v), i per Jaume 11,en el Privilegi capitular de 1302 (Aa, f.42).
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a aquest maxim legal: «et in dictis terminis promitimus vobis et vestris dare et
solvere lucrum ad cotum domini regis».85Altres, la majoria, esgrimeixen aquest
límit només com a penalització en cas de demora en el pagament,86com un
recarrec afegit a l'interes convingutY Els redits dec1arats són, en efecte, molí
més baixos: entre el ,10i el 15 %. Alí Habib i altres moros d' A1cosser,Alberic
i AWmdec prometen a Deuslosal Mossé un lucre de cent satis pels mil que els
ha prestat, a un any (10 %). Cent satis és el que percep també Deuslosal Mossé
d'un préstec de 1.400 satis, a sis mesas (14'2 %). Quaranta Satisespera obtenir
Isaac Fayo pels 600 que ha prestat, també a sis mesas (13' 33 %).88Per damunt,
en tot cas, del 8'33 % usual en el censal, una nava modalitat de credit que
s'afirmava progressivament enfront de la usura.

Les devolucions rarament eren puntuals. Les apoques mostren que
transcorria molí de temps entre la data pactada i el moment en que es feia
efectiu el pagament, més fins i tot que la duració convinguda del préstec. El 12
d'agost de 1377, Joan Galindo satisfeia els últims 90 SatiSd'un préstec que li
havia concedit Isaac Fayo el 1372.Cinc anys també tarda l'herbasser Bartomeu
Martí en restituir la sella part d'un credit de 65 satis manllevat conjuntament
amb Domingo Urgelles, el qual encara prorrogaría la seua dos anys més. Un
préstec de 375 Satisa un any, atorgat per Salomó Ripoll al notari Pere Gombau,
el 25 d'abril de 1369, era cancel.lat el 28 de juliol de 1371.89Per evitar la

85 AMA, 040/4, f. 167.

86 «Et si ultra dictum tenninum tenuerimus dictum vestrum debitum, promitimus inde dure et

solvere vobis et vestris lucrum iuxta cotum domini regis». AMA, 04012, f. 29 (1369, gener 30), f.

46v (mar~ 4), f. 93 (maig 16), f. 148 (octubre 3). 040/3, f. 166v (1371, octubre 10). Cap d'aquests
documents no cita el lucre acordat en el préstec.

87 «Quosquidem sexcentos salidos monete iamdicte promitimus simul et insolidum vobis et

vestris dure, solvere et paccare hinc ad medium annum primum venturum et continue completum,

et pro lucro inde in fine dicti temporis quadraginta salidos regalium Valencie, sub pena centum

solidorum... Et si ultra dictum terminum tenuerimus dictum nostrum debitum, promitimus vobis et

vestris dure lucrum iuxta cotum domini regis». AMA, 040/3, f. 30 (1371, gener 31). També 040/
2, fr. 116 r-v (1369, setembre 2).

88 AMA, 04012, f. 93 (1369, maig 16), f. 116 r-v (setembre, 2). 040/3, f. 30 (1371, gener 31).

En alguns casos, el document no distingeix el lucre del capital: e11381, Francesc Serinya reconeixia

deure a Salomó Ripoll 726 sous, «quos michi inter capitalem et lucrum... mutuastis», 040/4, f.
163.

89 AMA, 040/4, f. 128v; Idem, ff. 166v-167v; 040/2, ff. 71 r-v. Alguns, molt pocs, eren restituits

en el termini fixat o fins i tot abans: el préstec a un any de 800 sous atorgat per Deuslosal Mossé
a cinc moros d' Alcosser i Alfiíndec, el 7 de febrer de 1369, canceJ.lat el 16 de febrer de 1370

(ldem, f. 32v); els 60 sous prestats per Joan Andrés a Zazon Escayo i Regina, el18 d'agost de
1371, a pagar en Nada!, i retomats el21 de novembre (040/3, f. 129).
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morositat i l'impagament, els contractes incloYencli'msulespenals -«sub pena
ducentorum solidorum regalium Valencie»,«subpena quinquaginta solidorum»,
«subpena centum solidorum», proporcional al capital i repartida entre el creditor
i el rei- i obligatories-«obligando... me et omnia bona mea~mobilia et inmobilia,
ubique habita et habenda», en els quals <1iatet fieri posit execucio»-, pero
només n'he trobat un que inclogués també penyora.9o

No sabem com s' executarien els préstecs impagats, ni el seu percentatge,
perque no s'han conservar les acres del justícia d' Alzira, a qui corresponia per-
seguir la morositat, a instancia del creditor. Pero els jueus, conscients de la
debilitar de la sella posició malgrat la fon;;alegal deIs documents, procuraven
no haver d' anar a la cort i moure un enrenou que sempre els seria hostil. Preferien
arribar a acords privats, renegociar el delire. És el que fa Isaac Fayo amb Pereta,
vídua de Guillem Bages, a qui havia prestar 375 satis el 14 de febrer de 1370;
any i mig després, el 24 de setembre de 1371, el creditor reconeixia haver rebut
una partdel delirei la delirara,en document a part, es comprometia,conjuntament
amb una altra persona, Maria, vídua del notari Andreu BoYls,a restituir la resta
dins el termini d'un any.91De manera semblant, el 1377, la vídua d'Isaac Fayo,
Bonadona, i Domingo Urgelles reunien en un nou document els dos delires que
aquest últim arrossegava des de 1371 i 1372, i estipulaven un nou termini d'un
any. Els acords afectaven també, logicament, el lucre: al redit conjunt (10 satis)
deIs dos préstecs (27 i 65 satis) s'afegia un nou redil (8 satis) sobre la suma
d'ambdós conceptes (102 satis), que configurava un delire total de 110 SOUS.92
Altres acords incloYenla cessió de credits o d'accions contra tercers: el 2 de
setembre de 1377, Bemat Carbonell, la seua dona Bonanada i la seua mare
Berenguera, d' Algemesí, per pagar els 400 SatiSque devien a Bonadona, vídua
d'Isaac Fayo, li transferien un delire per la mateixa quantitat contra Pere
Tarragona i la sella dona Benvinguda, import d'un tras de terra que els havien
venut,93Igualment, Antoni Peralta, també d' Algemesí, després de rebre 150

90 El 1377, el notari de Valencia Bernat Guillem, després d'exposar «quod multi anni sunt

elapsi venerabilis Franciscus Esplugues, miles, lunch residens in villa Algezira, et ego pro
venerabile domina [acaba de Romanino, comitissa Terrenove, pro pignora DCCCCL salidos

regalium Valencie, mittimus in posse vestri Deuslosal Mosse. iudei infrascripti, ac ego vobis

manualiter deliberavi unam copamjaspi ab lo sobrecap de crestall, guarnida d'argent daurat ab

esmalts, et unam spasam paratam sive guarnitam de argento, et unum picher de argento»,

reconeixia haver recuperat del creditor la copa i I'espassa, pero no el pitxer, que havia estat ja
ventilo AMA, 040/4, ff. 67v-68.

91 AMA, 040/3, ff. 146 r-v. -
92 AMA, 040/4, ff. 166v-167v (1377, setembre 28).
93 [dem, ff. 143v-144v.
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sous en metal.lic d' Astruc Xucran, li cedía «omnia iura mea, loca, voces, ac-
ciones, raciones, demandas reales et personales, utiles et directas, varias sives
mixtas, ordinarias et extra» contra el seu propi sogre Guillem Pone;,que li
devia una suma semblant.94La trama del credit es feia així més complexa i
impersonal, implic¡;mtun nombre majar d'actors i augmentant la distancia en-
tre el creditor i el deutor originals, ja que tant el credit com el deute podien ser
transferits a tercers. El procés, fore;osament limitat en el credit usurari per la
sella curta duració, culminara amb l' extensió i consolidació del sistema
censalístic, en el qual el redit -una renda perpetua- podía ser donat, llegat,
cedit, transferit i venut com una mercadería.

Concurrencia en el mercat: p restado rsjueus iprestadors cristians

El credit, el comere;deIs diners, ocupava un lloc central en les activitats
de la comunitat jueva local. Préstecs, vendes a credit, reconeixements de deute,
apoques, cessions, actes de procuració són els documents més repetits als
protocols notaríaIs i als responsa de rabí Perfet, i mostren que els jueus estaven
més proxims a l' esfera de la circulació que a la de la producció. Tanmateix,
alguns historiadors, que semblen jutjar les activitats creditícies amb criteris
més etics que economics, influ"itsa segles de distancia pel discurs eclesiastic
sobre la usura, han tendit a minimitzar la dedicació deIs jueus al préstec i a
subratllar la sella presencia en altres activitats.95AIs registres notaríaIs d' Alzira,
rics en tata mella de documents, només n'he trobat un que relacionas un jueu
amb la possessió de terra: el 24 de juliol de 1383, Amau Serra, un deIs majors
terratinents locals, atenent que Abraham Adzarella tenia «per me et sub domi-

94 Idem, ff. 175v-176. La cessió es fa el 7 d' octubre de 1377 i el deute del sogre, subscrit el12

d'agost, vencia el 24 de juny de 1378.

95 Y.T. ASSIS: «La participación de los judíos en la vida económica de Barcelona, s. XIII-XIV»,

a Jornades d'historia deis jueus a Catalunya (Girona, 1987). Girona, 1990, pp. 77-92 (pp. 83-

84), on argumenta que no tots els jueus eren prestadors, que no es por considerar prestador a qui

prestava només una o dues vegades a l'any, i que prestar diners a interes no deixava de ser una

activitat perfectament honorable. En can vi, per a R. W. Emery, es podra demostrar que els jueus

no estaven del tot absents del comen;: i de l'artesanat, pero en cap manera hi trobaríem xifres

significatives; la base economica, en efecte, reposava sobre el préstec dinerari, «Le pIel d'argent

juif...», cit., p. 85. És el que conclou també M. G. Muzzarelli, per a qui la historiografia no ha

reeixit a demostrar la importancia global de la presencia hebrea en el camp comercial i economic

en general, de manera que continua inalterada la centralitat, si no la unicitat, de l' acti vital creditícia,

«Luoghi e tendenze dell'attuale storiografia italiana...», cit., p. 379.
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nio meo» nou fanecades de terra a Cogullada, al cens de nous sous anuals, i no
possela cap títol ni document legal, li n'atorga un de nou, «pro titulo novi
stabilimenti». La possessió, adquirida per via de cort, és a die, producte d'una
subhasta judicial, no implica l'explotació directa, i aquesta no exclou la par-
ticipació en el credit.96

Amb tot, la documentació notarial conservada només permet identificar
una curta Dominade prestadors, que protagonitzen la majoria deIs actes jurídics
registrats i redueixen els altres jueus censats a la condició de testimonis espo-
rMics. El majar i el més dinamic era, sens dubte, Deuslosal Mossé, que apareix
en més d'una vintena de documents, i en només un any, 1369, inverteix més de
cinc mil sous en només sis préstecs, atorgats indistintament a cristians, moros i
jueus. Deuslosal Mossé, creditor també de nobles i mercader de cereals, era un
prohom de l'aljama, adelantat el 1383,propietari de dues cases en lajueria, una
d' elles adquirida el 1377per dos mil sous al notari Guillem Vidal, i segurament
posseldor d'una considerable fortuna, ja que el 1375 feia donació de deu mil
sous al seu nebot Jucef Abentesc, que també seria adelantat el 1384.97El segaD
gran prestador, Isaac Fayo, invertí més de dos mil sous en dos anys, 1371 i
1372, pero, al contrari que Deuslosal Mossé, els repartí en credits més petits,
entre 27 i 600 sous. A la seua mort, abans de 1375, la seua vídua, Bonadona,
hereta els clients i continua el negoci familiar, primer amb el seu fill Nazan, i
després de la mort d'aquest, en setembre de 1377, en solitario Bonadona era
originaria de Valencia, filla d'una germana de Jafuda Gebell, a qui el 1381
reclamava una corretja d'argent i un collar de perles amb quatre «a1corins»
d'argent, valorats en 86 i 60 sous respectivament. El matrimoni havia tingut
dos fills: l'esmentat Nazan, casat amb la filla d'unjueu de Llíria, Isaac Baylul,
i una filla, casada amb Jafuda Baylul, potser fill també d'aquest. El 1369Nazan
prometia al seu sogre que durant almenys un any tindria la seua casa a Llíria,
d' on podria eixir i tornar per anar a prestar diners on i quan volgués «<iread
lucrandum ubi voluero et reddire cum michi placuerit»); pero, passat el terrnini,
podria anar-se'n on volgués amb la seua dona i la seua casa. El sogre, a canvi,

96 «titulo empcionis quam inde jecistis a curia dicte vil/e» (AMA, 040/7, fr. 132v-133).

AdzarelIa radia haver adquirir l'heretat d'un delirar morós o insolvent, els béns deis quals eren

subhastats i venuts per la cort per a satisfer el delire.

97 La donació es reja amb la condició que si Jucef Abentesc moria sense filIs, els diners
tornarien al donador, i era confirmada per aquest el 24 d'abril de 1383, el mateix dia en que
Aventesc, amb consentiment de Deuslosal Mossé, en donava una part -3.000 sous- a David
ColombrelI, «consanguineum meum». AMA, 040/7, fr. 85-88v. ColombrelI, també prestador i
conselIer de I'aljama, era majoral de la confraria Capbarim (cfr. nota 54).

150



ANTONI FURIÓ

es comprometia a procurar-li, «ad opus sustentacionis domus vestre in dicto
anno», tres cafissos de forment, un cada quatre mesas; a no oposar-se a la
marxa de la parella, quan passas rallY; i a donar 400 satis a la sena filla Goig, a
la sena néta Zucey i a tots els fills que tingués el matrimonioEl 1375, Nazan,
malalt, instituí h~reva universal de tots els seus béns «la molt amada na
Bonadona, mare mia», i el setembre de 1377, el mateix mes en que morí, ratifica
el testament.98

La historia familiar deIs Fayo il.lustra la mobilitat de la comunitat he-
brea, les selles connexions amb els altres centres jueus del país i la dedicació
deIs seus membres al préstec. La reiteració d'uns mateixos cognoms, a una i
altra aljama, testimonia també la fluYdesadeIs moviments i deIs vincles. A uns
trenta-cinc quilometres al nord, Valencia, la capital del regne, la majar jueria i
també el majar centre de contractacions, exercia una poderosa atracció sobre
els jueus d' Alzira. El 1370, Samuel Mohep i la seua dona Gemila, que s'hi
havien traslladat, veneren la seua casa d' Alzira a Jafuda Obadia, per 190 SOUS.99
Altres, coroAstruc Xucran o Samuel Sibilí, documentats als protocols notarials
d' Alzira, figuren inscrits més tard a les llistes de prestadors de la ciutat de
Valencia. 100

Per altra banda, els protocols notarials registren els credits més
importants, els de majar volum, que justifiquen les despeses de notaria. Els
més petits, per sota deIs cent i encara deIs vint SatiS,es contractaven davant la
cort del justícia, coro a «obligacions».1O1Malauradament, la desaparició de les
acres del justícia d' Alzira impedeix confrontar-ne les magnituds i mesurar la
veritable extensió i significació del credit jueu. Ben possiblement, la practica

98 AMA,040/4,fr. 155r-v. La reclamacióa JafudaGebelli,a 04/6, f. 31, i els pactesde
Nazan Fayo amb Isaac Baylul, a 04012, f. 123 r-v.

99 AMA, 040/3, f. 47v.

100Podria tractar-se, com sembla segur en el cas d'un Salomó Xamblell documental a Valencia
el 1354 i el 1361 i un altre Salomó Xembell en Alzira el 1371, de casos d'homonímia; especial-

ment en els cognoms més freqüents: un Isaac Coffé, fill de Jacob, documental a Alzira el 1377,
1383, 1384 i 1385, i un Isaac Coffé, fill d' Abraham, documental a Valencia el 1361 i el 1381. A

més deis citats, altres cognoms que es repeteixen en ambdues jueries són Arrama, Aventesch o

Abenresch, Azarella, Passarell i Ripoll. Cfr. la lIista publicada en apendix a l' article de J. HINOJOSA

MoNTALvo: «El préstamo judío en la ciudad de Valencia...», cit., pp. 327-333.

101En les actes del justícia de Castelló, J. R. Magdalena Nom de Déu ha documental per al

segle xv 214 préstecs dineraris i altres 25 de mercaderia, la majoria en la serie d' «obligacions» i

la resta en les de «lletres» i «condemnacions». Deis 200 en que s'especifica el capital, només 3

passen deis 500 sous, 134 estan per sota deis cent i encara 77, per sota deis cinquanta. Judíos y

cristianos ante la 'Cort del Justícia' de Castellón... cit., pp. 85-87.
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del credit estaria bastant estesa en l'interior de la comunitat jueva -com més
tard ho estara el censal en la comunitat cristiana-, i jueus rics i jueus pobres hi
invertirien els seus capitals, pero només una minoria sembla haver-ne fet una
professió especialitzada.No eren els únics, pero. Per abona part deIshistoriadors,
l'exc1usiódelsjueus d'altres activitats economiques, substitui1sperl'emergencia
d'una nava c1assemercantil cristiana a partir del segle XIII,els for~a a retirar-se
al comer~ de diners, l'únic encara vedat als cristians. El monopoli del credit
explicaria també la identificació entre el jueu i l'usurer. Tanmateix, al costal
deIs jueus hi havia també, malgrat les condemnes ec1esiastiques,1O2prestadors
cristians, alguns deIs quals ocupaven les primeres posicions en el mercat del
credit. En només un any, 1371, Eiximen López de Pomar, el primer entre els
notables locals, presta a interes més de 15.000 sous, tres vegades més del que
havia prestat Deuslosal Mossé en dos anys i en el mateix nombre d'operacions,
cinc. El mateix any, López de Pomar presta altres 1.259 sous en diners, blats i
animals als seus mitgers de les heretats que possela al terme d' Alzira, i ingressa
més de 2.000 sous, en concepte de pensions de censals i violaris, de diverses
viles i llocs:Alzira, Xativa, Corbera, Muda, Trullas i la Torre de Romaní. Antoni
Safabrega invertí 3.934 sous el 1369, en quatre préstecs, i 2.870 el 1371, en
només un. El 1369, Pere Serra invertí 30.000 sous en dos censals, un de 1.000
sous de pensió i altres de 1.200, i altres mil sous en vendes a credit. Els Serra i
els López de Pomar estaven doblement emparentats: Gon~al López de Pomar,
fill d'Eiximen, estava casal amb Bemarda Serra, germana de Pere, i un altre
germa, Amau, ho estava amb una filla d'Eiximen. El 1371, Gon~al López de
Pomar invertia 22.000 sous en un censal a la vila de Xativa: d'ells, 20.000
procedien del dot aportat per Bemarda. Els registres notarials d'aquests anys
atesten un elevat nombre d'operacions de credit1O3i la participació de molts

102No soIs en abstracte: les visites pastorals inquirien regularment l'existencia d'usurers al si
de la comunitat cristiana. Les visites de 1383, 1389, 1399 i 1401 a les parroquies de la Ribera

constaten la practica de la usura fins i tot pels mateixos clergues (Arxiu Diocesa de Valencia,

Secció 1, fons 11,carpeta 1). Un procés de 1381 testimonia també I'extensió de la usura en la vei'na

localitat de Sueca: set testimonis són recusats per «usurers» i «logrers públichs», entre el!s Guillem

Col!, «gran logrer e usurer, e hom que en frau de usures ha acostumat e acostume prestar e ter

préstechs de blats e de diners a més de for e altres contractes a speres e a guany il.lícit e vedat, ~o

és, a UII sous per lliura, o a més, de que és infami e excomunicab>. Cfr. A. RUBIOVELA:El procés

de Sueca. La mala vida en una comunitat rural del Trescents. Sueca, 1988, pp. 93-94.

103DeIs 178 documents que conté el protocol de Bemat Lloren~ de 1369,71 estaD relacionats

amb operacions de credit: préstecs, vendes a termini i censals. Al protocol de 1371, constitueixen

ja la majoria: 79 documents d'un total de 153. EIs jueus només en protagonitzen un percentatge
modest: 11 el 1369 i 10 el 1371.
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altres prestadors cristians: el draper Jaume de MartorelI, Bartomeu Ényec
d' Arandiga, Amau SirTe,Pasqual Salvador, Guillem Mir... 1entre la sella clien-
tela es comptaven també els jueus locals: el 24 de maig de 1371, Antoni.Palau
reconeixia haver rebut de Crexo de ValIrias els 44 SatiSque aquest li devia; el
18 d'agost, Zazon Escayo i la sella dona Regina reconeixien deure a Joan An-
drés 160 satis «quos nobis in denariis numeratis... mutuastis»; el mateix dia,
Abraham RipolI reconeixia haver manlIevat també de Joan Andrés 53 SatiSi,
com els anteriors, es comprometia a restituir-los abans de Nadal; i el 1384,
Jaume de MartorelI reconeixia haver rebut de Jafuda.Abenceit els darrers 95
satiSque quedaven per pagar d'un préstec de 1.060 satis que li havia fet.1O4

Les fonts ens revelen també el destí deIs credits. La majoria deIspréstecs
manlIevats pels moros de les alqueries proximes a Alzira, tant a jueus com a
cristians, ho rOTenper a redimir familiars o velns captius o per a satisfer les
coaccions fiscals deIs senyors. En el primer cas, es tractava d'un fet conjuntural,
emmarcat dins el context de la guerra amb CastelIa (1356-1369) i limitat a UDS
pocs anys. Hi trobem, junt als préstecs ja citats de Deuslosal Mossé, Bono de
Socia i Salomó Ripoll a moros d' Alberic, Alcosser, Alfa.ndec i Carlet, tots de
1369 i per sumes d'entre 600 i 1.000 SatiS,els atorgats per Amau SirTe(405
satiS a Sat Abdulahep alias Algezirí, la sella dona Fucey i cinc altres moros
d' Alberic, Alasquer i Benimuslem, «pro redempcione sive rescat mei dicti (:at
Abdulahep, qui captivus suus [de Joan Saurí] eram») i Antoni Safabrega (984
satis a Abdurramen Aramí i altres quatre moros d' Alcosser).1O5En el segaDcas,
més estructural, eren les contínues exigencies. numeraries deIs senyors locals
les que fon;aven els seus vassalls a manllevar préstecs. El 25 de novembre de
1369, l'alamí d' Alberic Mahomat Abennacer, el de la Foia, Maimó Abceit, i
altres moros d' ambdós lIocs manllevaven a Antoni Safa.brega810 SatiS,«quos
dictas aljamas dare et solvere debent nobili Eximine Petri de Arenoso, domine

ipsorum». Dos fnys més tard, e18 d'octubre de 1371, els dos alamins tomaven
a manllevar al mateix prestador 2.870 sous; en un document annex, Elissenda,
la dona d'Eiximen Pérez d' Arenós, reconeixia que el préstec s'havia fet «ad
opus nostrorum». Sobre els vassalIs requeien també les obligacions fiscals deIs
seus senyors, laics o eclesiastics: e15 d'abril de 1357, els «vells» (veteres sive

104AMA, 040/3, ff. 85v i l28-130v; 040/8, f. 93.

105AMA, 040/2, ff. 102 i 121. El préstec ('avalava la persona del mateix Sal, que de no resti-

tuir el préstec podria ser venut o passar a ser captiu del creditor. Per altra banda, mentre Sal no

acabas de pagar el rescat, el seu fill Mahomat el tenia Joan Saurí com a penyora. Significati-

vament, entre els propietaris de captius hi havia Eiximen López de Pomar, el notari Pere Serra i el

draper Jaume de Martorell, els grans prestadors locals.
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iurati) de les aljames de Simat, Xara, Alfulell, Geba1cobra,l' Ombria, Benifairó,
el Raiol i Rassalany, reconeixien delire 3.000 satiSa Eiximen López de Pomar,
«quod nobis et domino abbati monasterii Vallisdigne gratanter mutuastis, pro
dandis et solvendis domino nostro regíAragonum illustrissimo a/iis tribus mille
solidis quos ipse dominus abbas serenissimo domino regípredicto... promisit».
La pressió senyorial s'exercia igualment sobre les comunitats cristianes: els
velns de L'A1cúdiamanllevaven a Eiximen López de Pomar, el 29 d' octubre de
1369, mil satis «quos nobis mutuastis in denariis numeratis ad opus solvendi
ipsis dicto venerabili Perro de Montagut, domino dicti loci».1O6

Altres préstecs, ja ho hem vist, servien per dotar o millorar la
infrastructura de les explotacions agrícoles: per comprar animals, eines i llavors.
1altres, finalment, per finan~ar les economies municipals, els recursos ordinaris
de les quals es revelaven c1arament insuficients.1O7Tanmateix, pectot arreu el
préstec comen~ava a recular davant l' extensió i generalització del censal. El 30
dejuny de 1371,elsjurats de Xativa, per tal de cancel.lar els nombrosos préstecs
pendents que tenia la ciutat i que li representaven una veritable sagnia -«oc-
cassione contingit sepesissime...facere, dare et solvere quamplurima servicia,
interesse et usuras, quodque redumpdat in dampnum maximum dicte uni-
versitatis et ipsius singularium»- carregaven un censal de 22.000 satis de capi-
tal i 2.000 satiS de renda a Gon~al López de Pomar. 108 La progressiva substitució
del préstec difieran pel censal, tant en l'endeutament públic com en el privat,
no deixara d'afectar la participació deIs jueus en el mercat del credit. El 1364,
els jurats d' Alzira manllevaren un préstec de 2.500 satis a Salomó Ripoll, pero
en la relació de creditors de la universitat de 1380, tots, ells censalistes, que
inc1ou66 pagaments distribu'its alllarg de l'any i per un munt global de 38.300
sous, no consta capjueu.1O9Elsjueus es mantingueren al marge, o els marginaren,
del nou sistema de credit que, en pocs anys, esdevindria hegemonic.

Sotmesos a una forta competencia cristiana, els jueus d' Alzira no
ocupaven ja, vespres de la seua desaparició com a comunitat organitzada, una
posició destacada en l'activitat economica, comparable a la que havien gaudit

106 AMA, 040/2, f. 163 i 040/3, f. 162 (Alberic i la Foia); 040/1 (Valldigna); i 04012, f. ISOv
(L' Alcúdia).

107 Sobretot per afrontar urgencies o imprevists: el 29 de gener de 1371, els jurats d' Alzira
manllevaven al notari Guillem Mir 200 fIorins d'or «pro dandis seu presentandis» a l'infant Joan,

el primogenit del rei, «qui nunc noviter in villa iamdicta Algezire venir seu intravit». AMA, 040/
3, f. 26v.

108 Idem, f. 99.

109AMA, 011140, Pergamins comuns, 94; i 040/16, «Contractes de la universitat de la vila de

Algezira, reebuts per mi, Miquel Vendrell, notari».
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al segle XIII.En la segaDameitat del Trescents, fins i tot el mercat del crectit, la
seua llotja principal, estava dominat per prestadors cristians, procedents en la
seua majoria de la petita capa de donzells, notaris, mercaders i drapers que
constituYenl' oligarquia local. Prestadors com Eiximen López de Pomar, jurat
el 1379i el 1383,els mateixos anys en que el seu fill Gon9al erajustícia, capa90s
de mobilitzar graos sumes de diners, equivalents o superiors als 17.000 o 18.000
sous en que s' arrendaven anualment les rendes de la vila, i de ter front a les
necessitats pecuniaries de la noblesa. J 10 Encara quedaven, pero, graos prestadors
jueus com Deuslosal Mossé o Isaac Fayo, que movien també importants
quantitats de numerari i, ben sovint, feien d'intermediaris financers entre les
comunitats mudejars i els seus senyors cristians. En un nivell més baix se
situaven també els petits préstecs, els de subsistencia, vinculats al ciele agrari i
a penes presents als registres notarials. Amb un i altre tipus de crectit,els jueus
continuaven exercint una important funció economica en la societat local. Pero
cap a finals del segle XIV,a mesura que el censal anava guanyant terreny a la
usura, que els graos prestadors es reconvertien en censalistes i que emergia una
nava i amplia capa de graos i petits inversors, articulats entom del deute públic,111

el seu paper esdevenia cada vegada més residual.

Epíleg: la desarticulació de la comunitat hebrea

Junt a la inferioritat legal i l' exelusió política, elsjueus havien de suportar
també l'hostilitat popular, aliada sense treva pels predicadors deIs ardes
mendicants, que reproduYeni amalgamaven el doble topic de roble deYcidai

"OEn 1371, Eiximen López de Pomar presta vara quinze mil sous a diferents manllevadors

nobiliaris: 6.000 a Joan de Vilaragut, senyor d' Albaida; 3.000 al bisbe de Valencia; 50 florins d'or
a Nicolau de Proixida; i 4.640 sous a Eiximen Pérez d' Arenós i la seua dona Elissenda de Romaní,

senyors de Cullera. Les rendes d'Alzira s'arrendaren per 17.400 sous el 1384 i per 18.150 el
1385. AMA, 040/3, 040/8 i 040/17.

111Sobre la substitució de la usura pel censal, cfr. A. FURIÓ:«Crédito y endeudamiento: el
censal en la sociedad rural valenciana (siglos XIV-XV»>,Señorío y feudalismo en la península

ibérica (Zaragoza, 1989). Saragossa, 1994. És justament en el context de la guerra amb Castella

quan els consells municipals substitueixen els emprestits per la subscripció de censal s: al cas ja

ressenyat de Xativa, el 1371, cal afegir el de Valencia, on els jurats, després d'un degoteig de

reconversions de préstecs en censals, decideixen, el 20 de novembre de 1366, cancel.lar

definitivament i de colp tots els emprestits pendents i que en endavant tot el deute municipal «sia

respost per via de censal a raó de vint diners per lliura cascun any» (citat per J. V. GARCfAMARsILLA-

J. SÁIZ : «La economía municipal de Valencia en los siglos XIVy XV», en premsa).
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usureroPero cap a finalSdeIs anys vuitanta, res no presagiava encara el desastre
imminent. El 1387, lean 1confirmava un privilegi del seu pare, datat el 1361,
que concedía a l' aljama d' Alzira els mateixos privilegis de que gaudia l' aljama
deValencia.112 Quatre anys més tard, ellO dejuliol de 1391, arribava a lajueria
d' Alzira l'Ollad' assalts i persecucions iniciada a Sevilla el6 dejuny i rapidament
estesa per tata la península. L' agressió, un dilluns a migdia, es produla l' endemil
de l' atac a lajueria de Valencia, en que moriren més de dos-cents jueus, i peques
bares abans de I'assalt a la de Xiltiva, el mateix dilluns al vespre. Cap cronica
ni document narra els fets, ni s'han conservat les actes del consell municipal
d' aquell precís any, 113 i soIs ens ha arribat el perdó reial atorgat a la vila, a canvi
d'una compensació economica, dos anys després.

En un primer document, datat el28 de febrer de 1393,el monarca, després
de justificar el perdó per I'escassa entitat del delicte i per la poca o nul.la res-
ponsabilitat que hi havien tingut els velos i les autoritats locals, segons havia
estat informal pels mateixos jueus, ara convertits al cristianisme, absolia la
vila, els seus habitants i els seus oficials de lotes les penes civils i criminals que
els poguessen correspondre. Del perdó general, pel qual el tresor reial ingressava
800 florins d'or (8.800 sous), quedaven exclosos trenta-dos velos, «quos
universaliter veZparticuZariter certis ex causis remissionis huiuismodi gaudere
noZumus, imo ea non obstante possit pro predictis criminibus contra eos in
personis et bonis procedi».1I4Significativament, la nomina deIs principals
implicats en l'assalt de lajueria (ampliada més tard a 38 persones) inclou les
primeres fortunes de la vila i els representants més destacats de l' oligarquía
local: donzells, notaris, mercaders, drapers, apotecaris, emparentats entre ells,
que ocuparen, abans i després de 1391, els primers carrecs del poder local. 1l5

112 ACA, Cancelleria, lego 1.890, f. ] ]2.

113 Les primeres acres municipa]s conservades daten de 1388-89, pero després es produeix un

buit fins 1394-95, en que la serie es reprén de manera regular.

114 AMA, Pergamins comuns. Document publicar per R. Chabas a El Archivo, 11 (1887-88),

pp. 392-396. «ibijacilius ad veniamfectimur ubi delicIa ceteris sunt minora», «sicut a tunc iudeis

nunc veTOadfidem catholicam conversis ville predicte et aliasfuimusfidedigno testimonio infor-
mati huiusmodi actus in villa ipsa taliter evenerunt quod super hoc culpa tenuis in singularibus et

nulla in officialibus out rectoribus universitatis dicte ville seu in ipsa universitate censeri posset
me rito seu deberet».

115La Ilista esta encap~a]ada per Jaume i Joan Serra, fills de Pele Serra, tots dos donzells i

consellers (Jaume e] ]388 i e] ]395 i Joah des de ]394 fins ]397, prohom de 1398 a ]400, i

novament conseller e] ]402); i continua amb Jaume Martorell major, conseller e] 1388 i de 1394

a 1399, i e]ecte e] 1397, per]a parroquia de Santa Caterina, per a I'elecció de] mustassaf; Ramon

Samorera, batle a]s anys vuitanta; Pele Mir de ]a C]osa, jurar e] ]397 i conseller de ]394 fins

a]menys ]402; Pele Martorell, fill de Jaume, jurar e] ]397 i e] ]402, i conseller de 1394 a ]401;
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La densitat d' oficials públics -justícies, jurats, consellers i fins i tot el
mateix batle, Ramon Samorera- que figuren en la relació podria fer pensar que
el rei castiga sobretot la negligencia o la passivitat de les autoritats locals, res-
ponsables en última instancia del manteniment de l' ordre i de la protecció dels
jueus. Aixo es contradiria, pero, amb el preambul del perdó reial, que sembla
deslliurar els carrecs públics de qualsevol responsabilitat en els fets. En tot cas,
elllistat mostra que els promotors de l'agressió no eren forasters ni marginats,
ni tan soIs vei'ns d' extracció humil, sinó que pertanyien a algunes de les més
grans famílies d' Alzira -els Serra, els Martorell, els Costeja, els Deztorrents-,
inc1oent-hiels caps deIs respectius llinatges, d' on eixien els gestors del poder
local i també els principals competidors deIs jueus en el comen;:deIs diners.

Només vint dies després, el 20 de mafl;:, «ad humilis intercessus
quorumdamfamiliarium et domesticorum nostrorum», el perdó reial els arribava
també a ellS.1161el18 d'abril següent, el monarca tancava definitivament el cas
amb una remissió general i absoluta.117

Jaume Martorell menor, conseller el 1388; Jaume Costeja, fuster, conseller el 1394; Joan Torrent,

conseller de 1394 a 1397, electe el 1397 per la parroquia de Santa Caterina, prohom el 1398 i el

1399, i consellerel1400; Pere d' Arenys major,jurateI1401, consellerde 1395 a 1402, i electe el

1397 per la parroquia de Santa Maria; Pere d' Arenys menor, conseller el 1395 i el 1402, prohom

el 1397 i el 1400, elegidor per la parroquia de Santa Maria el 1397; Jaume Falcó, apotecari i

especier, conseller de 1394 a 1401, elegidor el 1397 i prohom el 1398; Bartomeu Vidal, conseller
el 1388; Bernat Vidal, fill de Bartomeu, apotecari, obrer de la Iluminaria de l'església de Santa

Caterina el 1388, elector per al carrec de mustassaf el 1388 i conseller el 1394; Pere Deztorrents,
conseller el 1402; Joan Deztorrents, fill de Pere, conseller el 1402; Francesc Deztorrents, conseller

el 1388 i de 1397 a 1399; Bernat Costeja menor, draper, jurat el 1396, conseller de 1394 a 1402;

Antoni Boquet, jurat el 1398, justícia el 1402 i conseller de 1388 a 1401; Joan de la Macha,

conseller el 1388; JoanAlboreda, fuster, conseller el 1394 i el 1395, prohom el 1401; PereAlboreda,

fill de Joan, fuster, conseller el 1394 i prohom de 1398 a 1401; Bernat de Comadolms, elector per

al carrec de mustassaf el 1388; Bartomeu Carbonell, conseller el 1388; i Joan Diee;;, funcionari de

la tresoreria reial, el 1394. Deis 32, només 7 no ocupen cap carrec públic en els anys immediata-

ment anteriors o posteriors a I'assalt: Antoni Martorell menor, Bernat Costeja majar, Guillem
Roca, Pere Arnau, Jaume Alboreda, Guerau Puig i Pere Company. En un perdó posterior, datat el

20 de mare;;,s'inclou també el donzell Arnau Serra, fill de Pere i germa deis ja citats Jaume i Joan,

que va ser conseller el 1388 i el 1396 i prohom el 1397 i el 1400; Berenguer Roca, prohom el 1397
i conseller de 1398 a 1402; Jaume Vicent, conseller de 1394 a 1396 i prohom de 1397 a 1401;

Berenguer Venrell, fill de Salvador, justícia el 1397 i el 1400, jurat el 1394, conseller el 1388 i

1396, i prohom el 1399; i Gregori Sala, barber, i Antoni Carbó, que no apareixen entre els carrecs

locals del període.

116 ACA, Cancelleria, reg. 1.905, f. 19. Publicat per R. Chabas a El Archivo, IV (1890), pp.
328-329.

117Idem, reg. 1.903, f. 228. Publicat per R. Chabas a lococit. Noves urgencies ocupaven el rei
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Com en moltes altres jueries, inclosa la de la ciutat de Valencia, l' assalt
provoca la conversió de la majoria deIs jueus al cristianisme i la desaparició de
l'aljama com a comunitat organitzada. Molts, probablement la majada,
emigraren. Cap a Xativa, cap a Morvedre, o fins i tot fora del regne, aprofitant
l' autorització concedida pel rei -«vobis fidelibus conversis vil/e nostre
Algezire»- el mateixany que amnistiavaels responsablesde l' avalot.1l8 Vuit
anys després d'aquest, en elllibre de la peita de 1399, només figuren dos jueus
i nou conversos, un percentatge molt baix de l'antiga població hebrea de la
vila.1I9Els seus noms són homonims d' alguns deIs notables locals, fins i tot
deIs qui participaren en l'agressió, que possiblement farien de padrins en el seu
baptisme, pero els seus patrimonis estaven molí per baix de les grans fortunes,
encapr;alades per Jaume Martorell, amb 733 lliures, i ni tan soIs arribaven a la
mitjana, situada entom de les cent lliures: el més acabalat, el paraire Guillem
Gombau, es quedava en 47 lliures i mitja; el seguien Joan Martorell, amb 22;
Pere Manuel, amb 18;Joan del Miracle, amb 17; el sastre Pere Aimar, amb 16;
Joan Castelló, amb 14; Joan Pujol, amb 12; Guillem Roca, amb 10; i el sastre
Fa1conet, amb 6. Els dos jueus, Mahir Suxén i Mossé Suxén, es quedaven en
dues i una, respectivament. Pero els seus ingressos, més que en la terra o la
propietat immobiliaria, que és el que grava l'impost de la peita, continuaven
estant en el comerr;i en el credit. Jaume Manuel i el seu fill Pere, mort el 1400,
apareixen regularment en la relació de creditors de la universitat, percebent el
primer un cens anual de 300 sous i el segon un de 500.120Guillem Gombau

el 1393, i la vila d' Alzira, ultra els 800 florins d'or per I'amnistia, li n'havia promes altres 3.000

per a I'expedició a Sardenya. AMA, Pergamins comuns, 126-138 (011/72-84).

118«a dicto regno et tata iuredictione nostra exire» (1393, maig 6). Publicat per R. Chabas,

loco cit. p. 329. Xativa i Morvedre són, després de 1391, els dos centres de reagrupament deIs

jueus valencians i les úniques dues grans aljames hebrees del segle xv, d'on eixiran la majoria

deis expulsats el 1492.

119AMA, 230/3. A aquests nou cal afegir-ne altres quatre, citats en altres documents contempo-
milis: Jaume Manuel, Antoni Boquet, Manuel de Ripoll i Manuel Salvador, que vivía a Cogulla-

da, dins el terme d' Alzira. Abans de 1391, només he trobat un convers, el sastre Bernat Safabrega,
«neophitus», que apareix de testimoni en un document datat el 27 de setembre de 1369 (04012).

120«Petrus Manuel, neophitus, vicinus AIgezire,Jecit apocam Vmcencio de Esplugues, presenti,

de ducentis et quinquaginta salidos regalium Valencie eidem per universitatem dicte vil/e debitis

de censu, pro solucione XIX die mensis octobris proxime preteriti» (AMA, 03/4, 14 de desembre

de 1397). També, 03/5, f. 39 (1398, novembre 31), f. 94 (1399, juliol 9), 03/6 (1399, desembre

20). Quant a Jaume Manuel, 03/5, f. 72 (1399, marcr 26), 03/6 (1400, abril 26). El 20 d'agost de

1400, Jaume Manuel, «neophit», «tudor e curador testamentari deis fills e hereus d'en Pece Ma-

nuel, fill meu. quondam», redueix la pensió del censal, carregat el 29 de marcr de 1396, de 500 a
433 sous (03/6, f. 60). Altres apoques, 03/7 (1402, juny 9; juliol, 28; agost 7).
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arrenda la gabella de la sal el 1398, la toma a arrendar 1'any següentjunt amb
Joan Arnau; el 1402 arrenda junt amb Andreu Martorell i Pere Navarro la
imposició del tall deIs draps, per 5.680 satis, i la imposició sobre la carn, d'un
diner per lliura, per 6.720 satis; i el 1403, la imposició deIs «béns sehents», junt
amb Jaume Guerau i Pere de Gravalosa, per 4.050 sous.12lDe tots ells, només
en un cas he pogut establir la sella identitat anterior: Jaume Manuel, «qui
nominari solebat /r;;achAdzarella».122

La sella integració dins la comunitat cristiana no era, pero, completa.
Els conversos, tot i ser formalment cristians, continuaren constituint una minoría
--exígua:a penes una vintena deIs 1.766velns censats el 1399-123a part, percebuts
com a diferents per les fonts cristianes, que els identifiquen sempre com a
«neOfits». A la sella cohesió com a grup diferencial contribulen les aliances
familiars internes, o amb conversos d'altres poblacions124,i també probablement,
en no pocs casos, la practica clandestina de l' antiga fe. En qualsevol cas, el seu
rastre es fa cada vegada més rar a Alzira -només tres conversos en elllibre de
la peita de 1430: Pere Aimar, Jaume Manuel i Arnau Olmedes-,125 fins a
desapareixer per complet en la segona meitat del segle xv.

Fins a la sella desarticulació, els jueus d' Alzira havien constitult una
comunitat ben integrada en la vida economica local i comarcal. En contrast
amb la seua exclusiójurídica i política, la sellaparticipació en l' esfera economica
havia estat ben intensa i destacada. Ho havia estat des deIs primers anys de la

]2] AMA, 03/4 (1398, febrer 25), 03/5, f. 76v (1399, abril 21), 03/7 (1402, maig 28), 03/8, f.

3v (1403, juny 5).

122AMA, 040/18 (1405). Isaac Adzarella apareix documental als protocols notaríais el 1369 i
el 1384.

1231.712 cristians i 54 moros. AMA, 03/5, f. 65v (1399, febrer 26). AIs nou conversos inscrits

en elllibre de la peita de 1399 i als quatre citats en la nota 119, localitzats als protocols notaríais,

cal afegir altres cinc que L. Piles identifica entre els comptes del Mestre Racional, a l' Arxiu del
Regne de Valencia: Bernat Venrell, fill de Francesc, un costurer anomenat Ferrando, Ramon Cas-

tellar, un neOfit de cognom Montagut i el juponer Bernat d'Heredia, tots ells condemnats per

jugar a la «gresca», per haver tret el coltell o per haver-se resistit a l'autoritat. Cfr. «La judería de

Alcira (notas para su estudio»>, Sefarad, XX (1960), pp. 363-376. Sobre l'afecció delsjueus als
jocs d'atzar, cfr. J. R. MAGDALENANOM DEDÉu: «'Calonies' de los judíos valencianos en 1381 ",

BSCC, LIV (1978), pp. 156-166; J. HINOJOSAMONTALVO:«La comunidad hebrea en Valencia: del

esplendor a la nada (1377-1391»>, Saitabi, XXXI (1981), pp. 47-72; D. VIDAL: «EIs jueus deis

anlics comtats de Rosselló i Cerdanya», Cal/s, 2 (1987), pp. 27-112; i A. TOAFF: Il vino e la

carne... cit., p. 143.

]24 El 1405, Jaume Gen\,or, convers de Llíria, aporta cent florins d'or al matrimoni del seu fill
Miquel, sastre, amb Dol\,a, filla del també sastre i convers d' Alzira Pere Aimar. AMA, 040/18.

]25AMA, 230/5.
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conquesta, quan fins i tot eren requerits per a col.laborar en l'administració del
nou regne, i ho continuava sent encara en la segona meitat del segle XIV,a pesar
de la forta competencia deIs operadors cristians, fins i tot en el camp del crectit.
EIs jueus es trobaven presents en lotes les esferes de l'intercanvi -el comer9 de
draps i cereals, el corretatge, la venda a terminis, la comanda i el préstec dinera-
ri-, actuaven d'intermediaris entre cristians i moros, compartien les mateixes
practiques mercantils i jurídiques i els mateixos notaris i tipus documentals que
els cristians, i desplegaven una considerable activitat, que excedia la seua propia
realitat demografica. El seu protagonisme economic, pero, es va veure afectat
pels canvis introdui'tsen les formes del crectit, amb la progressiva substitució
del préstec pel censal, més tolerat pels teolegs i amb uns tipus d'interes més
baixos; l' ampliació de la capa de creditors, amb el concurs de petits inversors,
sobretot en el deute públic; i l'ampliació també de l'escenari geografic, cada
vegada més regional i dominat per la ciutat de Valencia. De fet, quan es
produeixen els avalots de 1391i la desarticu1acióde la majoria de les comunitats
jueves valencianes, la societat cristiana ja havia trobat una solució de recanvi.
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