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1. Voldria agrair a Mn. Miquel dels Sants Gros les facilitats que m’ha donat per treballar aquest docu-
ment, i les observacions i comentaris del Dr. Enric Cortès, la Dra. Ana Bejarano i el Dr. Javier Castaño.

Mentre es duia a terme la catalogació de l’Arxiu Episcopal de Vic va aparèixer
un pergamí escrit amb caràcters hebreus, que vam identificar com una ketubà.

La ketubà és el contracte matrimonial jueu. Aquest document conté les obli-
gacions del marit vers la muller (menjar, beure i les relacions conjugals, es tracta
de drets de la dona i deures dels homes) i el dot. En aquest sentit protegia la dona
del repudi i a la vídua, ja que els seus únics béns segurs eren el dot i el llegat que
havia rebut mitjançant el contracte. Tots els drets de la ketubà caduquen si la
causa de divorci és la immoralitat de la dona o per delictes greus (Sota4, 5; Ket.
7, 6; Kid. 2, 5).

El text de la ketubà, en hebreu i arameu, comença amb la data i lloc de casa-
ment, que apareixen al principi dels documents en els contractes privats, i va
seguit dels noms del nuvi, de la núvia i la proposició «Sigues la meva dona
segons la llei de Moisès i Israel». Després trobem les clàusules habituals: la part

Aquest article estudia la Ketubà trobada a
l’Arxiu Episcopal de Vic. La ketubà és el
contracte matrimonial fet per testimonis
d’acord amb el dret civil jueu. El document
detallava les condicions que corresponien
al marit (tals com el proporcionar a la dona
els aliments, vestit i drets conjugals), així
com les condicions econòmiques. Aquest
article conté la transcripció i traducció de la
ketubà entre R. Samuel i Bella. El marit
promet pagar 200 zuzimper la seva virgini-
tat  i 200 diners grans, i així mateix promet
vetllar perquè sigui mantinguda. L’esposa
aporta or, robes i joies amb un valor de 5
morabatins d’or. Una altra ketubà existent a
l’arxiu té característiques molt similars.

This paper is about a ketubah found in the
Arxiu Episcopal of Vic (Catalonia). The ketu-
bah is the marriage contract, drawn by witnes-
ses in accordance with Jewish civil law. This
document detailed the conditions upon the hus-
band (such as providing his wife with food,
clothing and conjugal rights) as well as mone-
tary conditions. This paper contains the trans-
cription and translation of the ketubah between
R. Samuel and Bella. The husband promised to
pay 200 zuzimfor her virginity and 200 diners
grans, as well as the promise of seeing that she
would be provided for; the wife brought gold,
clothes and jewels at a value of 5 gold moraba-
tins. Another ketubah in the Archive features
characteristics very similiar to this one.
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bàsica de la ketubà és la quantitat que el nuvi dóna a la núvia (rhm); la núvia
accepta i aporta el dot (aynwdn), donat a la núvia pel seu pare; la propietat privada
de la dona (gwlm yskn) és donat completament a la núvia, i el marit gaudeix de
l’usdefruit durant el matrimoni; el nuvi promet un regal addicional (hntm o
hbwtk tpswt), que era social i voluntari a diferència de la quantitat que aporta el
nuvi, que era legal i obligatori; el nuvi dóna garantia de tot, i per assegurar que el
document no es basa en especulacions (atkmsa) es requereix la formalitat de
l’acte d’adquisició (wynq); segueixen les fórmules habituals de conclusió i la
signatura dels testimonis.

El fragment que es conserva a l’Arxiu Episcopal de Vic amb la signatura ACV
55/2 (1412) mesura 13 cm x 32 cm i conté 18 línies. Es tracta de la meitat, corres-
ponent a la part dreta, d’una ketubà escrita en llengua quadrada sefardita2 i que té
com a decoració unes línies a la part superior del document. Malauradament, no
es conserva la data ni el lloc de redacció3. La tinta del manuscrit és negra i sovint
descolorida, especialment al marge esquerre del fragment. A les tres últimes
línies hi ha un forat que encara dificulta més la lectura.

Aquest document és el contracte matrimonial entre R. Samuel, fill de Iehuda, i
Bella, pel qual el nuvi s’obliga a pagar a la núvia 200 zuzim, per la seva virgini-
tat, a més de 200 diners grans i la promesa de mantenir-la.  Per la seva part, Bella
aporta or, vestits, joies i servei de llit per valor de cinc morabatins d’or. Els noms
dels nuvis no estan documentats als Libri Judeorumreferents als jueus de Vic4.
Tampoc coneixem els noms dels testimonis.

Aquest no és l’únic contracte matrimonial que es conserva a l’Arxiu Episcopal
de Vic. La present ketubà és molt semblant a la ketubà estudiada per Cortès, tot i
que en aquesta  no apareix el vot de cap que comenta al seu article5.

2. Lletra quadrada sefardita del segle XIII per la similitud a una ketubà de Vic estudiada per E. Cortès
«A propòsit d’un manuscrit fragmentari hebraico-arameu de l’Arxiu Diocesà de Vic»,Associació d’Estudis
Bíblics de Catalunya, Barcelona, núm. 25-26, 1981, al doc. núm. 268 (provençal, 1239, lletres més altes i
estretes que el doc. núm. 242, del 1222) de S. BIRNBAUM, The hebrew Scripts, Leiden, 1971 i els doc., núm.
I.8 (Toledo, 1272) i I.23 (Perpinyà, 1299) BEIT-ARIÉ i SIRAT Manuscrits Médiévaux en caràcteres hébraï-
ques portant des indications de date jusqu’à 1540, CNRS, París- Acadèmia Nacional de les Ciències i de
les Lletres d’Israel, Jerusalem.

3. Les lletres çyyrw haurien de correspondre a un topònim, de difícil identificació.
4. Aquests Libri Iudeorumes conserven a l’Arxiu Episcopal de Vic. Han estat objecte d’estudi de R.

CORBELLA, L’aljama de jueus de Vic. Vic, 1984 i I. Ollich, «Aspectes econòmics de l’activitat dels jueus de
Vic, segons els “Libri Judeorum” (1266-1278)». Miscel·lània de Textos Medievals. 3. Els «Libri Iudeorum»
de Vic i de Cardona. Barcelona, 1985, i són la base documental de la meva tesi doctoral sobre la comunitat
jueva de  Vic als segles XIII -XIV .

5. E. CORTÈS, «A propòsit d’un manuscrit fragmentari hebraico-arameu de l’Arxiu Diocesà de Vic»,
Associació Bíblica de Catalunya, Barcelona, núm. 25-26, 1981, pàg. 15. 



Transcripció6

ˆynm wnaç ˆynml ... twam [bçw ... µypla tÑçmj tnç ynç rda jryl µwy ra[ –1

ñˆak

ñhÑdwhy rb lawmç ˆtjh ˚ya çyyrw –2

ykyl ykyty µnrpÑaw ˆwzyaw ryqwaw jlpa anaw larçyñw hçm tdb wtnal yl ywhÑ –3

ñˆwhyçnl ˆysnrpmw ˆynzw ˆyrqwmw ˆyjlpd ˆydwhy ˆyrbwg twklhk

ykynwzmw atyrwadm ykyl yzhr ˆtam yzwz πsÑk ykylwtk rhm ykyl anbyhyw afçwqñbÑ –4

ñykytwl l[ymw ykyqwpysw ytwskw

ñwtnal hyl tÑwhw ad atlwtb jlyb trm taybxw añ[ra lk jrwakÑ –5

ñçrÑ[ çwmçw ˆyfyçktw µydgbw bhzb ˆyb –6

mwç ˚s tjp ylb µlç lqçmbw bhzb –7

pna çnyfbarwm µylwdg µybwhz hamñhÑ –8

ñπsk lÑç µylwdg ˆyrnyd µytam hylydm hl πysñwhÑ –9

m dy tjtm axy hz hbwtk rtçç ˆmñz lkÑ –10

[wrp awjç wbg l[ bwtk aldk wa –11

ñhbwtk ˚s lkb ˆhÑ wn[rpn al rmwl dblb µrwbrb yfwç –12

µyd[ ynçk hz hbwtk rfç ynyn[ lkbÑw ˆtxqmb ˆyb µyrkznh htsnrpw hñytwnwzmÑ –13

ñµlwl µyrçk

6. Per completar els buits he consultat les transcripcions i traduccions de les següents ketubot: F.
CANTERA, «La “ketuba” de D. Davidovitch y las “ketubbot españolas”»,Sefarad, Madrid-Barcelona,
XXXIII , 1973, pàgs. 375-386; E. CORTÉS, «A propòsit d’un manuscrit fragmentari hebraico-arameu de l’Ar-
xiu Diocesà de Vic»,Associació Bíblica de Catalunya, Barcelona, núm. 25-26, 1981, pàgs. 10-15; I.
GONZÁLEZ LLUBERA, «Un contracte de matrimoni jueu de Mallorca»,Butlletí de la Biblioteca de Cata-
lunya, Barcelona,IV, 1917, pàgs. J. L. LACAVE, «Una ketuba de Jaca»,Sefarad, Madrid,LII , fasc. 2, 1992),
pàgs. 421-428 on transcriu el fragment de la mattana lehud; J. M. MILLÀS VALLICROSA, «Documents
hebraics de jueus catalans»,Memòries de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, vol. I, 1927. V.
COLLADO, i R. ROBRES, «Textos hebraicoaramaicos en el archivo de la Catedral de Valencia»,Primer
Congreso de Historia del País Valenciano, vol. I, València, 1973, pàgs. 341-346 només tradueix l’encapça-
lament d’una ketubà de l’any 1363. M. CAMM , The Jewish way in love and marriage, New York, 1991,
utilitza la forma estàndard del Rabbinical Council of America (pàgs. 199-205). El Dr. J. L. Lacave publi-
carà aviat a Jerusalem un treball on reuneix les ketubot de la península Ibèrica, omplint un buit important.
El parèntesi conté el text reconstruït. 
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hlq h[wbç µwç albw rdn µwç añlbÑ –14

ñhlÑ çwrpb wz twnman yjkm µyabh l[ –15

ñµlw[b rwyçw yantÑ µwç albw twkz lñçÑ ˆwçl lkbw µj –16

bw µyrkzn htñµnrÑpw hytwnwzmw h –17

a [rpt hl ytwçñ...Ñb µyabh l[w ya –18

Traducció

1.- –i deu del mes Adar Segon7, any cinc (mil8... des de la creació del món segons
el còmput que acostumen a usar aquí a la ciutat de9)

2.- ... el nuvi R. Samuel bar Iehudà

3.- (sigues la meva dona segons la llei de Moisès i Israel10) i jo et serviré i honraré
i sostindré i proveiré (segons el costum dels varons jueus que serveixen i
honren les seves dones11)

4.- (en) veritat et donaré per la teva virginitat (200 zuzim12 que et pertanyen, i
l’aliment i els vestits i tot el que et manqui, i jo viuré conjugalment amb tu

5.- segons el costum universal13) i aquesta verge Bella consentí i es convertí (en la
seva muller14)

6.- entre or i vestits i joies i servei (de llit15)

7.- en or i per valor íntegre sense disminuir la quantitat
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7. El calendari jueu és lunisolar: un any comú consta de 12 mesos, amb cinc mesos de 29 dies, cinc
mesos de 30 dies i dos mesos de 29/30 dies. L’any és més curt que l’any solar, i cada dos o tres anys s’afe-
geix el mes d’Adar Segon per adequar el còmput dels mesos lunars a l’any solar.

8. El còmput dels anys entre els jueus comença des de la creació del món, que consideren que tingué
lloc el 3.760 a.C.

9. González, lín. 1; Cantera, lín. 1, ketubà A; Cantera, lín. 1-2, ketubà B; Camm, pàg. 199.
10. González, lín. 3; Cantera, lín.3, ketubà A; Camm, pàg.199.
11. González, lín. 3-4; Cantera, lín. 4, pàg. 378; Cantera, lín. 3, ketubà A; Cantera, lín. 3, ketubà B;

Camm, pàg. 200. 
12. González, lín. 5; Cantera, lín. 6, pàg. 378; Cantera, lín. 4, ketubà A; Cantera, lín. 4, ketubà B. 
13. González, lín. 6; Cantera, lín. 5, pàg. 378; Cantera, lín. 5-6, ketubà B: Camm, pàg. 200.
14. González, lín. 6; Camm, pàg. 201.
15. Cantera, lín. 7, ketubà A; Cantera, lin, 8, ketubà B. 
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8.- cinc morabatins16 grans d’or

9.- (el nuvi aquest) afegeix a ella com a regal 200 diners grans (de plata17)

10.- (sempre que) aquest document de ketubà aparegui vàlid en mà (d’ella o en
mà dels seus apoderats, si no està esquinçat18)

11.- o escrit damunt d’ell que s’ha pagat19

12.- excepte quan es digui que no hem estat pagats (quant a la suma total de la
ketubà20)

13.- la manutenció i el sosteniment damunt recordats o (no hem estat pagats) en
part (i en tots els assumptes de documents aquesta ketubà serveixi de dos
testimonis vàlids per sempre21)

14.- (sense necessitat) de cap vot ni de cap jurament lleu22

15.- pels meus apoderats, explícitament, a favor d’ella23

16.- amb tots els termes jurídics sense cap (condició ni reserva de cap mena24)

17.- la manutenció i el sosteniment damunt recordats

18.- sobre els apoderats (...) a ella serà pagada

16. Nom catalanitzat. El morabatíera la «unitat monetària d’or almoràvit, equivalent en valor i pes al
mancús califal (...) circulà abundantment als regnes cristians peninsulars al s. XII . També en bateren els reis
Alfons VIII i Enric I de Castella, el denominat morabatí alfonsí que va córrer a Catalunya a la primera
meitat del s. XIII » (M. CRUSAFONT, Historia de la moneda catalana. Interpretació i criteris metodològics,
Barcelona, 1996). 

17. González, lín. 6; Camm, pàg. 201.
18. Cortès, lín. 4-5; González, lín. 3-4.
19. Cortès, lín. 5.
20. Cortès, lín. 6.
21. Cortès, lín. 6-7; Millàs, lín. 6.22. Millàs, lín. 7; Jurament greu o lleu, ni de qualsevol mena d’ex-

comunió ni del vot de capa Cortès, lín. 8.
23. Cortès, lín. 8.
24. Cortès, lín. 9; Millàs, lín. 8-9.
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