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CALL MAJOR. La primera comunitat jueva que resi-
dí a Barcelona es devia establir principalment al quarter 
nord-occidental de l’antiga quadrícula de Barcino, on es va 
formar el Call Major. A mitjan segle XIII, l’increment de la 
població jueva obligà a crear un segon call, el Call Menor, prop 
del primer però fora del recinte de l’antiga muralla romana.

Els límits del Call Major no eren precisos del tot, car, de fet, 
en algunes de les seves zones més perifèriques s’alternaven 
cases de jueus i cases de cristians. Al sud estava ben delimi-
tat pel carrer del Call; a l’oest, per l’antiga muralla romana, 
i, a l’est, devia coincidir aproximadament amb el traçat de 
l’actual carrer del Bisbe. El límit septentrional és el més va-
gue de tots: hi havia cases jueves a la zona compresa entre 
l’actual carrer de Sant Sever i la placeta de Sant Felip Neri.

CALL MENOR. A mitjan segle XIII, el nombre de jueus 
a la ciutat havia augmentat notablement per l’emigració des 
de terres occitanes, on vivien en una situació difícil. Per això, 
l’any 1257 Jaume I va donar llicència per crear un nou barri 
jueu a Barcelona, a l’altra banda del Castell Nou i fora del re-
cinte de l’antiga muralla romana. Així va néixer el Call Menor, 
també conegut com a Call d’en Sanahuja o de n’Àngela. Els 
límits d’aquest nou call coincidien amb els actuals carrers de 
la Boqueria, d’en Rauric, de la Lleona i d’Avinyó. 

Carreu amb la inscripció «casa» reutilitzat en un edifi ci del carrer de 
l’Arc de Sant Ramon. Foto: Servei d’Arqueologia de Barcelona.

Les restes materials del Call medieval barceloní són 
molt escasses, fet que contrasta amb el seu ric llegat 
documental, conservat als arxius de la ciutat. Però 
encara avui, els noms de llocs i carrers evoquen la 
seva presència, en un entorn urbà que ha experi-
mentat importants modifi cacions al llarg dels segles. 

Les excavacions arqueològiques han contribuït així 
mateix a un millor coneixement del Call. Les pe-
ces d’aixovar, com ara plats i escudelles de terris-
sa, eren les mateixes que empraven la resta dels 
barcelonins, però junt amb aquestes peces han 
aparegut ceràmiques amb inscripcions hebraiques i 
objectes rituals, sobretot làmpades que s’han con-
siderat relacionades amb la Festa de les Llums o 
Hanukkà. També s’han localitzat ceràmiques de luxe 
orientals, relacionades amb la participació dels ju-
eus en el comerç mediterrani, i estris de diversos 
ofi cis: instrumental mèdic, peces de corall, daus i 
matrius per fabricar-los, etc. Cal esmentar, fi nal-
ment, unes grans sitges localitzades al carrer de 
la Fruita i les restes de la casa de Jucef Bonhiac, 
on ara hi ha el centre MUHBA El Call. Fora de l’àm-
bit físic del Call, la necròpolis jueva de Montjuïc ha 
estat així mateix objecte de nombroses recerques. 

Les restes epigràfi ques del Call es troben avui en 
diferents indrets de la ciutat, com a resultat de la 
utilització de la pedra de les cases del barri jueu i 
de les làpides de la necròpolis de Montjuïc en cons-
truccions posteriors. La reutilització de materials no 
era un fet nou a la ciutat, sinó una pràctica habitual 
des de l’època romana. Al carrer de Marlet, 1, es 
va localitzar la làpida commemorativa de rabí Sa-
muel ha-Sardí, mentre que les restes epigràfi ques 
encastades als murs del Palau del Lloctinent són ben 
visibles a la plaça de Sant Iu, a la plaça del Rei i 
en el recorregut arqueològic del Museu d’Història de 
Barcelona que discorre sota la plaça i el palau reial.

LA TRAÇA JUEVA MEDIEVAL 
A LA CIUTAT ACTUAL 

zones limítrofes amb coexis-
tència de propietats jueves i 
cristianes

traçat original de la muralla 
romana al Call
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17. EL CARRER DE LA 
VOLTA DEL REMEI

La seva denominació 
medieval era carrer de 
l’Arc d’en Sanahuja. 
El nom li ve de l’arc 
o volta que hi ha a 
l’embocadura amb el 
carrer de la Boqueria. 
Aquesta volta forma 
part d’un casal d’origen 
medieval. Sota la volta 
hi ha un portal apare-
dat amb un arc de mig 
punt i si hom s’endinsa 
pel carreró pot veure 
la torre medieval del 
segle XIII.

16. EL CARRER   
DE L’ARC DE   
SANTA EULÀLIA

S’hi accedeix des del 
carrer de la Boqueria. 
Sota la volta es pot 
veure el parament 
d’un mur de la torre 
medieval de Santa 
Eulàlia, que posterior-
ment fou incorporada 
a un casal del segle 
XVIII. Alguns carre-
rons, ara ja inexis-
tents, comunicaven 
els carrers de la Volta 
del Remei i de l’Arc de 
Santa Eulàlia. Per la 
banda de la Boqueria, 
les construccions actu-
als es disposen sobre 
el parcel·lari medieval. 
Per la banda del carrer 
de Ferran, en canvi, 
les parcel·les van ser 
modifi cades arran de 
la seva obertura a 
mitjan segle XIX.

15. EL CARRER   
D’EN RAURIC

Era el límit més oc-
cidental del Call Me-
nor. Abans de l’edi-
fi cació d’aquest nou 
barri jueu, era una 
riera que baixava 
fi ns a la de Vilanova 
dels Còdols; la llera 
fou desviada a la 
riera del Pi, actual 
carrer del Cardenal 
Casañas.

11. EL CARRER DE L’ARC 
DE SANT RAMON DEL 
CALL

Era conegut en època 
medieval amb el nom de 
carrer dels Banys Freds. 
Segons la documentació 
escrita, en aquest carrer 
hi havia uns banys que 
devien correspondre a un 
miqvé o sala de banys 
rituals del Call. Era prop 
de la sinagoga dels Fran-
cesos, a l’oest de la cruïlla 
amb el carrer de Marlet. 
L’extrem inferior del carrer 
de l’Arc de Sant Ramon es 
va obrir al carrer del Call 
després del 1391. 

13. ELS BANYS NOUS 

Els Banys Nous van ser 
construïts a l’exterior de 
l’antic recinte emmurallat 
romà en virtut d’un acord 
o contracte entre el comte 
Ramon Berenguer IV i 
l’alfaquí Abraham Bonas-
truc de 1160. Eren situats 
al carrer del mateix nom, 
a la cantonada amb el de 
la Boqueria, i no formaven 
pròpiament part del Call. 
S’anomenaren així per 
diferenciar-los dels Banys 
Vells, que eren a la Vilano-
va, prop de Santa Maria del 
Mar. Les restes d’aquests 
banys van ser enderroca-
des el 1834. Se’n conser-
ven alguns gravats fets en 
el moment de l’enderroc. 

8. LA SINAGOGA MAJOR

Se sap per la documen-
tació que la sinagoga i el 
conjunt de les seves de-
pendències es trobaven a 
l’illa de cases actualment 
delimitada pels carrers 
de Sant Domènec, Marlet 
i Arc de Sant Ramon i 
per la placeta moderna 
de Manuel Ribé. El seu 
cos central i l’entrada 
principal eren on ara hi 
ha el número 9 del carrer 
de Sant Domènec.

10. CASA DE JUCEF  
BONHIAC (MUSEU D’HIS-
TÒRIA DE BARCELONA)

A la base de l’edifi ci es 
poden observar les restes 
arqueològiques de la casa 
que va pertànyer a Jucef 
Bonhiac, teixidor de vels. La 
construcció va experimentar 
modifi cacions molt impor-
tants al llarg dels segles i 
actualment acull el centre 
del Museu d’Història de 
Barcelona al Call.

12.  LA FUNDACIÓ PIA DE 
RABÍ SAMUEL HA-SARDÍ

Prop de la confl uència entre 
els carrers de Marlet i de 
l’Arc de Sant Ramon hi havia 
la seu d’una institució cari-
tativa fundada per Samuel 
ben Issac ha-Sardí, rabí i 
prohom de l’aljama, segons 
indica la inscripció en he-
breu que allí es va trobar i 
que l’any 1826 fou incorpo-
rada a la façana de Marlet, 
1 (la làpida que hi ha in situ 
és una còpia de l’original, 
que custodia el Museu 
d’Història de Barcelona). 
La inscripció diu així: «Pia 
almoina / de rabí Samuel / 
ha-Sardí / La persona gene-
rosa prospera» (Pr. 11, 25). 
Una altra interpretació de la 
darrera frase és l’expressió 
hebrea «NBT: Neró boʿer 
tamid» («La seva llum sem-
pre roman encesa»).

19. LA SINAGOGA  
DEL CALL MENOR

El 1395, el rei Joan I 
va aprovar la de-
molició d’aquesta 
sinagoga, a inici-
ativa d’un grup de 
jueus conversos 
que volien construir 
en el seu solar una 
capella dedicada a la 
Trinitat i establir-hi 
un convent de frares 
de l’orde trinitari. 
L’església del convent 
dels frares trinitaris 
es va reconstruir i 
ampliar a partir del 
segle XVI. Des del 
segle XIX hi ha la seu 
de la parròquia de 
Sant Jaume.

9. EL CARRER DE SANT 
SEVER I LA BAIXADA DE 
SANTA EULÀLIA

En època medieval, ambdós 
carrers eren un de sol, el 
carrer de la Volta. Queda-
va estroncat per la mura-
lla d’origen romà, en un 
extrem, i per les propietats 
dels canonges, a l’altre. Al 
número 3 del carrer de la 
baixada de Santa Eulàlia 
s’ha pogut estudiar un edifi ci 
medieval adossat a la mura-
lla. Com a material reapro-
fi tat, hi aparegué un làpida 
amb una inscripció hebrea.

2. EL CARRER   
DEL CALL

Conegut en època 
medieval com a carrer 
dels Torners, el carrer 
del Call era un dels 
carrers comercials 
més dinàmics. Inicial-
ment seguia el traçat 
rectilini del cardo ma-
ximus romà, però es 
va esbiaixar quan es 
va tancar la porta del 
Castell Nou. Posterior-
ment es va perforar 
la muralla romana i el 
carrer del Call es va 
poder comunicar amb 
el dels Banys Nous. 

7. EL CARRER DE SANT 
DOMÈNEC DEL CALL

La porta del carrer de Sant 
Domènec, llavors conegut 
com a carrer de la Sinago-
ga Major o de la Carnisseria 
del Call, permetia l’accés 
a aquesta via, que era el 
centre neuràlgic del barri, 
on es trobaven la sinagoga 
Major, les cases dels jueus 
més acomodats i, just a 
l’entrada, la carnisseria. A 
l’extrem superior hi havia la 
sinagoga dita d’en Massot. 
A l’interior d’una casa s’ha 
localitzat un bloc de pedra, 
reutilitzat, amb la cavitat 
per a l’estoig de la mezuzà.

1. EL CASTELL NOU

El Castell Nou, total-
ment desaparegut, 
era un dels edifi cis 
més importants ubi-
cats prop del Call. Du-
rant l’avalot de l’agost 
del 1391 els jueus hi 
van buscar refugi. Els 
assaltants l’assetjaren 
i els que s’hi havien 
reclòs van veure’s for-
çats a sortir-ne, i van 
haver d’optar entre la 
conversió o la mort. 

3. ENTRADA   
AL CALL

L’accés al Call Major 
es feia a través de 
dues portes ober-
tes, respectivament, 
als carrers que avui 
es diuen de Sant 
Domènec i de Sant 
Honorat. El lloguer de 
l’habitatge del porter 
del Call o porterius 
es considerava una 
despesa pública.

4. EL CARRER   
DE SANT HONORAT

El carrer de Sant Hono-
rat era conegut en època 
medieval amb el nom de 
carrer de la Font. Hi havia 
una font gòtica que va ser 
construïda en temps del rei 
Pere el Cerimoniós (segle 
XIV) per a ús dels jueus, 
amb vista a evitar tensions 
amb els cristians. Les ca-
ses que hi ha a la dreta li-
mitaven amb les del carrer 
del Bisbe i conformaven el 
límit oriental del barri. 

La casa noble que sobre-
surt de la línia del carrer 
—que és l’element més 
antic del Palau de la Ge-
neralitat— s’alça en part 
on hi havia hagut la casa 
de Mossè Natan de Tàrre-
ga, rabí, poeta i comerci-
ant, i on més tard també 
va viure el cirurgià reial 
Bonjuha Cabrit. Un cop 
desaparegut el Call, els 
diputats del General van 
comprar-la per bastir-hi 
la seva seu. En aquest 
carrer hi vivien metges i 
cirurgians d’anomenada.

6. LES SITGES   
MEDIEVALS SOBRE UNA 
DOMUS ROMANA AL 
CARRER DE LA FRUITA

Les grans sitges localitza-
des en excavar el subsòl 
d’aquest edifi ci refet al 
segle XIX se situaven 
sobre una antiga domus 
romana i sota les cases 
que al segle XIV eren pro-
pietat de Massot Avenge-
nà, Jafudà Llobell i Mahir 
Llobell. Eren destinades 
a emmagatzemar gra. 
Foren construïdes al segle 
XII i van restar fora d’ús 
de manera progressiva 
entre fi nals del segle XIII i 
el segle XIV.

18. EL CARRER   
DELS TRES LLITS

Aquest carrer, que 
ara dóna a la plaça 
Reial i que és con-
tinuació del carrer 
de la Lleona, potser 
deu el seu nom als 
tressalits (en català 
medieval “tressalit” 
o “transallit” signifi -
ca, en sentit pejo-
ratiu, “trànsfuga”), 
és a dir, que pot 
deure el seu nom 
als conversos que hi 
devien viure després 
del 1391. 

20. EL CARRER   
DE LA LLEONA

Era el llindar que pel 
costat de mar separava 
el Call Menor de la resta 
del teixit urbà, llavors 
en plena expansió. El 
nom fa referència, pro-
bablement, al fet que, 
al segle XIV, hi devia 
haver aquí un tancat o 
pati per als lleons del 
zoològic reial. El lleoner 
reial solia ser un jueu i 
l’aljama tenia l’obligació, 
a càrrec seu, de pagar 
les despeses d’alimen-
tació de les feres de la 
col·lecció del rei. 

14. ESTRUCTURA 
URBANA DEL CALL 
MENOR 

L’eix central d’aquest 
Call era un carrer estret 
que seguia el mateix 
traçat de l’actual carrer 
de Ferran, amb car-
rerons perpendiculars 
que encara subsisteixen 
i que a l’extrem supe-
rior ara donen al carrer 
de la Boqueria. El rei 
Jaume II i el bisbe de 
Barcelona atorgaren la 
llicència per erigir-hi 
una sinagoga, els anys 
1292 i 1297, respec-
tivament. Fou cons-
truïda en una placeta 
del carrer principal. 
Després de l’avalot del 
1391, el Call Menor va 
ser ocupat per famílies 
de conversos, que s’hi 
van establir amb els 
seus negocis d’orfe-
breria, teixits, sastreria 
o sabateria.
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5. LA SINAGOGA POCA O 
ESCOLA XICA

Es trobava ubicada a 
l’àrea ocupada actualment 
pel Palau de la Generali-
tat, a la planta baixa, just 
en la vertical d’on ara hi 
ha la capella de Sant Jor-
di. Un carreró hi permetia 
l’accés des del carrer de 
la Font, l’actual carrer de 
Sant Honorat.
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Els jueus tenien un estatus jurídic diferent dels cris-
tians, amb els quals convivien i tractaven. Rebien 
l’empara del monarca, del qual, però, eren conside-
rats una possessió. El rei s’hi referia com el seu «co-
fre e tresor» i se n’erigia com a protector i «escut». 
L’aljama de Barcelona, la principal de la Corona ca-
talanoaragonesa, era una font de recursos molt im-
portant per a les arques reials. Al mateix temps, les 
elits dirigents de l’aljama mantenien un vincle estret 
amb el monarca. Molts jueus van participar activa-
ment en les empreses i els afers reials i van exercir 
càrrecs importants en tasques administratives, di-
plomàtiques i científi ques. Però aquesta relació de la 
comunitat jueva amb la monarquia va quedar com 
més va més afectada per la intolerància atiada per 
l’Església en el seu afany de controlar les col·lecti-
vitats urbanes llavors en expansió. Els reis van ac-
tuar cercant un equilibri entre el seu interès, que 
els portava a protegir les aljames, i el ressò de les 
pressions eclesials en els sentiments de la població. 

Jaume I (1213-1276) va ser el monarca que va re-
conèixer a la comunitat dels jueus de Barcelona una 
entitat jurídica pròpia. Un privilegi reial del 1241, 
atorgat vuit anys abans del privilegi que va instituir 
el govern de la ciutat, concedí als jueus el dret d’ele-
gir prohoms per administrar justícia dins la pròpia 
comunitat. El reconeixement jurídic de la comunitat 
jueva i el de la comunitat urbana partia de fonaments 
diferents però tenia un mecanisme similar: l’atorga-
ment de parcel·les de poder a canvi de garantir a la 
Corona la recaptació dels impostos exigits pel rei. En 
ambdós casos, la vella oligarquia, jueva o cristiana, 
va perdre poder enfront d’una burgesia emergent. 

El privilegi del 1241 fou un primer pas en la conces-
sió d’una forma de govern pròpia a canvi de l’obli-
gació de repartir i recaptar els impostos reials entre 
els membres de la comunitat jueva. Amb el temps, 
l’aljama passà a ser governada per un consell que 
escollia els seus secretaris, executors directes de les 
peticions recaptatòries del rei. Aquest sistema va re-
forçar els vincles entre la comunitat jueva de Barce-
lona i els altres calls catalans, perquè Barcelona era 
la capital d’un districte fi scal o col·lecta que incloïa 
les aljames de Tarragona, Manresa, Cervera, Vila-
franca del Penedès i Montblanc, de les quals, al seu 
torn, depenien fi scalment altres poblacions menors. 

El segle XIII i el primer terç del segle XIV foren, en 
conjunt, un període d’esplendor per al Call barcelo-
ní. Posteriorment la situació va esdevenir més di-
fícil. Tot i que Pere III el Cerimoniós (1336-1387) 
va reforçar la protecció dels jueus, amb la qual va 
posar fi  a un període de restriccions en els seus drets 
i en els ofi cis que podien exercir en l’administració 
reial, les seves mesures es revelaren insufi cients 
per garantir-ne la seguretat en temps de forta crisi. 
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Museu d’Història de Barcelona
Plaça del Rei, s/n
08002 Barcelona
Informació i reserves:
Tel. 93 256 21 22
reservesmuhba@bcn.cat

bcn.cat/ 
museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura
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LA PRESÈNCIA JUEVA A BARCELONA

La successió de males anyades, els repetits brots de 
pesta i l’augment de la pressió fi scal a causa de les 
guerres van generar un malestar econòmic, social i 
polític profund i durador. Les rancúnies acumulades 
es dirigiren llavors fàcilment contra els jueus, que 
eren vistos com a part del patrimoni reial (essent 
els jueus propietat del rei, colpejar els jueus era col-
pejar el rei), que eren creditors de molts cristians 
(en els assalts als calls era usual cremar els llibres 
notarials i els registres on constaven els deutes) i 
que eren estigmatitzats per l’Església (que els pre-
sentava com a deïcides i sacrílegs). A Barcelona, el 
confl icte va esclatar quan el maig del 1348 va arri-
bar la pesta bubònica. El dia 17, el Call fou assaltat 
i una vintena de jueus van morir-hi. D’altres jueries 
també patiren assalts, especialment la de Tàrrega. 

Els agitadors van ser castigats, però la comunitat 
jueva va quedar traumatitzada. El 1354, tres dele-
gats de les aljames de Catalunya i València es reu-
niren a Barcelona per acordar i proposar al rei i al 
papa noves mesures de protecció, per bé que po-
ques van entrar en vigor. Tot al llarg de la segona 
meitat del segle XIV la situació de penúria, epidè-
mies i deute creixent, tant públic com privat, so-
vint generava tensions entre els cristians, entre els 
jueus i entre els uns i els altres. L’antijudaisme va 
augmentar considerablement a tots els regnes pe-
ninsulars i va desembocar en l’onada d’avalots als 
calls del 1391 a les corones de Castella i d’Aragó. 

La guspira va saltar el 6 de juny a Sevilla, on feia 
temps que les prèdiques de l’ardiaca d’Écija, Fer-
rand Martínez, encenien els ànims. Els avalots, 
que afectaren també Còrdova, Toledo i moltes al-
tres ciutats de Castella, no trigaren a traspassar les 
fronteres per estendre’s a València, Xàtiva, Ciutat 
de Mallorca, Barcelona, Lleida i Girona, entre al-
tres poblacions. Cada ciutat presentava un quadre 
de confl ictes urbans diferenciat, però amb el tret 
comú que la ira social tard o d’hora s’acabava di-
rigint contra els calls. Joan I va proclamar que era 
un crim ultratjar els jueus, perquè s’atemptava con-
tra la llei de Déu i contra la llei del rei, i va orde-
nar que els seus ofi cials protegissin les jueries. Però 
aquest gest no fou sufi cient per evitar-ne els atacs. 

A Barcelona, gent de mar —mercenaris que havien 
arribat en vaixell per enrolar-se en una expedició 
militar a Sicília— i del poble menut van assaltar i 
saquejar el Call el 5 d’agost. Els jueus que no po-
gueren fugir van trobar un primer refugi al Castell 
Nou, que el dia 7 va ser assetjat per una multitud 
armada. Quan l’endemà van haver de sortir-ne, 
l’alternativa va ser convertir-se o perdre la vida: 
aquells dies d’estiu de l’any 1391 van morir uns 
tres-cents jueus a la ciutat i molts altres es van 
convertir. La justícia reial va actuar amb contundèn-
cia contra els amotinats i els principals agressors 
van ser condemnats a la forca. Hasday Cresques, 
líder dels jueus del reialme, va tenir el suport del 
rei en l’intent de reconstituir l’aljama, però el Call 
i l’aljama de Barcelona ja no tornaren a refer-se. 

Durant els anys 1396-1397, el nombre de jueus a 
la ciutat va tornar a créixer, sobretot per l’arriba-
da dels expulsats de França el 1394. El 1403, el 
rei Martí l’Humà va limitar l’estada a la ciutat dels 
jueus que es trobaven de pas, i el 1423, després 
que el Consell de Cent ho hagués demanat de ma-
nera insistent, el rei Alfons IV va atorgar a Barce-
lona el privilegi perpetu de no consentir l’estada 
dels jueus per més de quinze dies. Aquestes me-
sures van impedir refer la comunitat jueva a la ciu-
tat. La història dels jueus barcelonins ja era llavors 
la dels conversos, establerts majoritàriament a 
l’antic Call Menor. En implantar-se la nova Inquisi-
ció l’any 1487, molts van optar per deixar la ciutat. 

No es coneix, ara com ara, quan van arribar els pri-
mers jueus a la península Ibèrica. Si es té en compte 
que Barcino era una colònia romana fundada fa uns 
dos mil anys en el traçat de la via Augusta, es pot su-
posar que hi van ser presents des de molt aviat, com 
en altres centres urbans costaners de l’antiguitat. 

La primera referència documentada de la presèn-
cia jueva a Barcelona data dels anys 875-877, en 
temps del domini franc. Es tracta d’una carta de do-
nació de Carles el Calb a la catedral, on s’esmen-
ta un hebreu anomenat Judà o Judacot, que va fer 
de missatger entre el rei i el bisbe Frodoí. Però les 
referències segueixen essent molt escasses fi ns 
al segle XI, que és quan es tenen les primeres no-
tícies del Call o barri on vivien els jueus. A partir 
d’aquest moment, els arxius barcelonins conserven 
documents en hebreu i en llatí, que indiquen una 
activa presència dels jueus en la vida de la ciutat. 

Els registres notarials de Barcelona contenen una 
gran quantitat d’informació sobre l’activitat econòmi-
ca dels jueus barcelonins als segles XIII i XIV i mostren 
la seva intervenció en afers mercantils relacionats 
amb el comerç amb Orient i amb el desenvolupament 
del préstec de diners. Així mateix, l’Arxiu de la Co-
rona d’Aragó conté els pergamins del patrimoni reial 
i els registres de Cancelleria, que recullen la partici-
pació dels jueus més rics de la ciutat en el crèdit a 
la casa reial per fi nançar les empreses de la Corona.

Cristians i jueus eren veïns i coincidien en múlti-
ples activitats. La convivència va passar per alts i 
baixos, segons les èpoques. Les restriccions envers 
els jueus començaren a intensifi car-se arreu d’Eu-
ropa amb les mesures dels concilis III i IV del Late-
rà (1179 i 1215) contra les doctrines considerades 
herètiques, que van establir que els jueus s’havien 
de distingir en el vestit i havien de viure reclosos 
als calls. Tanmateix, l’aplicació dels dictats de l’Es-
glésia fou variable: durant el llarg regnat de Jau-
me I, aquests dictàmens van afectar molt poc els 
calls dels seus dominis, que just llavors aconsegui-
ren el seu reconeixement formal com a aljames.

La pressió contra els jueus va créixer sobretot per 
l’impuls dels frares dominicans. A petició seva es va 
convocar l’any 1263 la cèlebre disputa de Barcelona 
entre el convers fra Pau Cristià i rabí Mossè ben Nah-
man de Girona, conegut per Nahmànides. El punt 
central de la disputa va versar sobre si el messies, 
aquell que els jueus esperaven, ja havia vingut de 
manera certa. Però malgrat aquesta pressió l’entra-
mat institucional era prou sòlid i els jueus eren reco-
neguts pel seu paper cabdal en l’economia urbana i 
en els afers de la monarquia. La situació va ser una 
altra des del segon terç del segle XIV, en temps de 
crisi social aguda i perllongada, quan l’antijudaisme 
causà estralls, malgrat les disposicions reials per fre-
nar-lo. El greu atac al Call barceloní del 1348 arran 
de la Pesta Negra va ser un cop molt dur, i del terri-
ble avalot del 1391 l’aljama ja no se’n va recuperar. 
Va ser el fi nal de la comunitat jueva organitzada i 
del barri del Call com a recinte habitat per jueus.

Els jueus van tenir un paper important en l’econo-
mia de la ciutat. Als segles X-XII, molts d’ells es 
dedicaven a l’agricultura, però al segle XIII, quan 
l’economia urbana va prendre volada, vengueren 
camps i vinyes per especialitzar-se en les activi-
tats mercantils —el seu paper fou molt rellevant 
en l’arrencada del comerç mediterrani—, en l’ar-
tesanat i, sobretot, en el crèdit, al qual es dedica-
ren de manera generalitzada. Els jueus van inter-
venir tant en els grans préstecs, demanats per la 
monarquia, els municipis i el comerç de llarga dis-
tància, com en els petits crèdits, fonamentals per 
al creixement de l’economia urbana i l’agricultura. 

A l’inici de la baixa edat mitjana, la comunitat jue-
va estava dominada per les antigues famílies pre-
eminents, els nessiïm, fi ns que després d’un perí-
ode de forta oposició interna a aquesta oligarquia 
de notables, protagonitzada sobretot pels merca-
ders i altres homes de negocis, aquests últims van 
aconseguir a mitjan segle XIII el suport reial. Amb 
la institucionalització de l’aljama, la vella oligarquia 
va anar perdent poder, tant dins de la comunitat com 
a prop del rei, en favor d’aquesta nova elit burgesa. 

La societat jueva quedava així estructurada en tres 
mans o grups: la mà major, a la qual pertanyien els 
mercaders més acabalats, els jueus afi ns a la cort, 
com ara metges i astròlegs, els fi nancers i una bona 
part dels intel·lectuals, que també solien ser homes 
de negocis; la mà mitjana, a la qual pertanyien co-
merciants, professionals i artesans, i la mà menor, la 
més nombrosa, que estava composta pels treballa-
dors per compte d’altri i per la població més humil. 

Avançat el segle XIV, quan la participació en els 
afers comercials i fi nancers va minvar, va guanyar 
en importància a l’interior del Call l’artesania de 
productes de luxe, com ara la teixidura de vels de 
seda, la fabricació de daus i la talla del corall. Així 
mateix, hi havia tota mena d’ofi cis per a l’abasti-
ment, com ara sastres, sabaters, carnissers, mata-
lassers, taverners, revenedors de roba usada, etc. 

Cristians i jueus formaven part d’una mateixa so-
cietat i compartien molts aspectes de la vida urba-
na, mentre que el manteniment de les tradicions i 
normes pròpies així com la pràctica religiosa eren 
els elements cohesionadors de la comunitat jueva. 
A més de sinagogues, que eren el centre de la vida 
en comú com a llocs de pregària, d’estudi i de reu-
nió, el Call disposava d’una carnisseria caixer, una 
peixateria, un forn, tavernes, una pia almoina i un 
prostíbul. També hi havia banys rituals (miqvé), on, 
per precepte, els jueus havien de purifi car-s’hi: els 
homes un cop per setmana i les dones després de 
les menstruacions i dels parts. També s’hi purifi ca-
ven els estris de cuina. Els documents parlen, a més, 
del consum del vi jueu o caixer i de la compra de 
palmes per a la construcció de cabanes per a la festa 
de les Cabanyelles (Sukkot), on els jueus s’allotja-
ven durant una setmana per commemorar el temps 
errant pel desert després de la fugida d’Egipte. 

El creixement de la població del Call es va traduir 
en un augment del nombre de sinagogues. Avançat 
el segle XIV n’hi havia cinc al Call Major: la sinagoga 
Major, la sinagoga de les Dones (annexa a la sina-
goga Major), la sinagoga dels Francesos, construïda 
pels refugiats expulsats de França el 1306, la sina-
goga d’en Massot i la sinagoga Poca o Xica. Al Call 
Menor o d’en Sanahuja n’hi havia una situada a l’in-
dret ocupat actualment per l’església parroquial de 
Sant Jaume (antiga església i convent de la Trinitat).

L’ALJAMA, LA MONARQUIA I LA CIUTAT

Al Call barceloní hi afl uïren al llarg dels segles 
idees i persones provinents de l’Àndalus, de la 
Mediterrània i de l’Occident europeu. Des del fi nal 
del segle XI fi ns a mitjan segle XIV, va ser un nucli 
cultural de primer ordre, alguns dels prohoms i in-
tel·lectuals del qual van deixar un llegat universal. 

A les darreres dècades del segle XI i primeres del 
segle XII van destacar a Barcelona tres grans fi gu-
res: el talmudista i poeta Issac ben Rovèn, el tal-
mudista i precabalista Jafudà ben Barzilay i el cien-
tífi c i fi lòsof Abraham bar Hiyya, que va reelaborar 
de manera molt original el pensament algebraic que 
arribava via l’Àndalus. Posteriorment, la medicina 
també ocupà un lloc preeminent, gràcies a Sés-
set Benvenist (mort vers el 1209) i a Zerahyà ben 
Saltell Gracià, que avançat el segle XIII va traduir 
obres mèdiques de Galè, Avicenna i Maimònides.

També va fl orir aviat a Barcelona la literatura didàcti-
ca, escrita sota el gènere literari de la macama o pro-
sa rimada. Exponents d’aquest gènere són Jucef ben 
Meïr ibn Zabara (nat vers 1140), que va escriure el 
Sefer šaˁašuˁim («Llibre de delícies»), i, a la primera 
meitat del segle XIII, Abraham ibn Hasday, autor del 
Ben ha-mele� we-ha-nazir («El príncep i el monjo»), 
una adaptació hebrea elaborada a partir de la versió 
àrab de la coneguda llegenda de Barlaam i Josafat.

El Call de Barcelona fou un dels principals centres 
on es desenvolupà la dura polèmica entre els par-
tidaris del racionalisme de Maimònides i els anti-
racionalistes que s’hi oposaven, polèmica que des 
de principis del segle XIII s’entrelligava amb el con-
fl icte social que enfrontava dins la comunitat jue-
va les famílies notables dels nessiïm i la burgesia 
emergent. Mentre que Abraham ibn Hasday va fi -
gurar entre els partidaris de Maimònides, Samu-
el ben Issac ha-Sardí, autor del Sefer ha-terumot 
(«Llibre de les ofrenes»), fou un dels capdavan-
ters del moviment antiracionalista o antifi losòfi c. 

En aquest ambient culturalment complex va fl o-
rir l’escola talmúdica de Barcelona, amb mestres 
de la categoria d’Aaron ben Jucef ha-Leví (mort 
l’any 1300), Salomó ben Adret (1235-1310), llur 
deixeble Cresques Vidal i, ja en ple segle XIV, Nis-
sim ben Rovèn, Jucef Habibà i Issac ben Sésset 
(1326-1408). Rabí Salomó ben Adret (Raixba), fi -
gura cabdal del judaisme català, fou un talmudis-
ta de gran prestigi i un eminent jurisconsult, que 
va redactar milers de responsa o dictàmens sobre 
les qüestions que li adreçaven jueus de tot Euro-
pa. Els seus responsa aspiraven a resoldre dubtes 
en la interpretació de la llei i les tradicions jueves 
i abordaven també, amb un pragmatisme remar-
cable, l’encaix de la comunitat jueva en el marc 
de la societat en la qual vivia i de les seves lleis. 

El darrer gran pensador jueu natural de Barcelo-
na fou Hasday Cresques (1340-1410), autor de 
l’obra Or Adonay («La llum del Senyor»), en què 
polemitzava amb Aristòtil, Maimònides i Leví ben 
Guerxom. Cresques havia viscut com a secreta-
ri de l’aljama les tensions internes dins la comuni-
tat jueva barcelonina en la llarga crisi de la segona 
meitat del tres-cents. Després del catastròfi c assalt 
del Call el 1391, va desplegar una intensa activi-
tat amb el propòsit, fi nalment fracassat, de resta-
blir l’aljama de Barcelona. En aquells moments 
difícils va tenir el suport de l’humanista Bernat Met-
ge, amic seu i home de confi ança del rei Joan I.
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