
 

 

 

Presentació del llibre: Vides i veus del call. Orígens i consolidació 

de la comunitat Jueva a Vic (1231-1315), d’Irene Llop i Jordana 

La societat vigatana del segle XIII és una societat diversa i 

complexa. Per la seva qualitat de nucli comercial dinàmic, 

atreu persones d’altres procedències que inicialment 

apareixen fent negocis puntuals a Vic amb plantejaments 

dinàmics i actius i que posteriorment acaben establint la 

seva residència a la ciutat de manera permanent fins a 

finals del segle XIV. Tenen una particularitat: són jueus i 

jueves, i coexistiran durant dos segles amb la majoria 

cristiana de Vic. 

Aquest llibre és fruit de la revisió de la tesi doctoral 

d’Irene Llop, L’aljama de jueus de Vic al segle XIII. 

Orígens i consolidació de l’aljama (1231-1315), defensada 

l’any 2006 a la Universitat de Barcelona, que ha estat 

actualitzada i enriquida amb les troballes i aportacions 

dels darrers anys. L’estudi comença amb un estat de la 

qüestió dels treballs sobre la comunitat jueva vigatana i 

continua amb l’anàlisi de les fonts documentals, 

arqueològiques i iconogràfiques. A partir d’aquí, l’estudi se 

centra en l’estudi del call i els seus elements, de les 

persones que formen la comunitat –els jueus i les jueves 

de Vic–, de les seves activitats econòmiques, de 

l’organització de la comunitat, dels seus aspectes culturals 

distintius i de les seves vicissituds històriques en el 

període en què formen part de la societat vigatana. 

El llibre inclou també un conjunt de materials complementaris, amb un annex que aporta quadres, gràfics, 

arbres genealògics i índexs, així com un apèndix documental amb els documents més rellevants i suggeridors 

de la història de la comunitat jueva vigatana. 

Com diu l’autora a les conclusions, «Famílies i individus de religió jueva van trobar el seu lloc en una ciutat, 

Vic, que va créixer mentre la seva comunitat jueva es consolidava». Conèixer la seva història és conèixer la 

nostra història, i és el primer pas per reconèixer l’empremta que van deixar a la ciutat i reivindicar-la. 

 

 

La presentació tindrà lloc el dissabte 15 de febrer a 2/4 de 8 del vespre al Temple Romà de Vic. 

Hi intervindran la Dra. Imma Ollich, Moriah Ferrús (Nova Escola Catalana), i l’autora de l’estudi, 

Dra. Irene Llop i Jordana. 

 

Vic, febrer de 2020 


