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MUHBA 
Centre de Recerca 
i Debat

Seminari
Barcelona,
els jueus
i el comerç
mediterrani,
segles XII-XIV

13.12.2012
Data
13 de desembre de 2012

Lloc 
Museu d’Història de Barcelona
Sala Martí l’Humà
Plaça del Rei, s/n
08002 Barcelona

Coordinació tècnica
Elisenda Curià

Informació i reserves
Tel.: 93 256 21 22 
Fax: 93 268 04 54
reservesmuhba@bcn.cat
Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 
www.museuhistoria.bcn.cat

Preu
18 € 
(estudiants, aturats i jubilats: 9 €)

Inscripció
Per inscriure-us al seminari, 
cal que truqueu o envieu un correu 
electrònic a la secció Reserves 
del museu. 
El pagament es pot fer per 
transferència bancària al compte 
2100 3236 83 2200065134 
(especificant el vostre nom), 
o a les taquilles del museu. 
Els estudiants, aturats i jubilats 
han de fer efectiu el pagament 
a les taquilles del museu.



Dijous 13.12.2012

09.00 
Recepció i lliurament de documentació 
09.15 
Obertura institucional
Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de 
l’Ajuntament de Barcelona i Joan Roca, director del MUHBA

09.30 
Les elits del negoci. Cristians i jueus en l’economia urbana 
i en la institucionalització de la ciutat, segles XII i XIII
Stephen Bensch, Swarthmore College
10.30 
La iniciativa dels jueus de Barcelona en el comerç 
mediterrani de llarga distància (I). L’empenta del segle XIII
Yom Tov Assis, Universitat Hebrea de Jerusalem
11.30 
Pausa            
12.00 
El crèdit jueu i la seva mecànica a la Barcelona del segle XIII
Jordi Fernández Cuadrench, historiador
13.00 
La competència pel crèdit i el comerç al segle XIV. 
El declivi del paper dels jueus; causes i conseqüències
Anna Rich Abad, Universitat de Nottingham 

14.00 
Pausa dinar

16.00 
Visita-itinerari al barri jueu medieval de Barcelona
Maria Josep Estanyol, Julia Beltrán de Heredia, Victòria Mora 
i Eulàlia Vernet
17.45 
Mercaders, inversors i prestamistes. 
El comerç llunyà i els jueus de Barcelona
Taula debat amb Stephen Bensch, Yom Tov Assis, 
Jordi Fernández Cuadrench i Anna Rich Abad. 
Moderació: Tessa Calders Universitat de Barcelona 
19.00 
Cloenda
Jaume Ciurana, tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, 
Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona

La comunitat jueva, present a Barcelona 
des d’abans de la conformació de la ciutat 
medieval i del país, va tenir un paper molt 
rellevant en la definició de la societat 
barcelonina i en la seva estructuració 
institucional dins el marc del binomi poder 
urbà / poder reial, tostemps relacionat amb 
les necessitats fiscals de la monarquia.

El programa ressegueix tant el paper 
constitutiu dels jueus en la formació de 
la societat, les elits i les institucions de 
Barcelona com l’especificitat de la seva 
contribució en el desenvolupament dels 
mecanismes del crèdit i de l’expansió per 
la Mediterrània, abraçant un període de 
temps que recorre l’empenta del segle 
XIII i les dificultats que van anar amarant 
progressivament el segle XIV. 

Seminari
Barcelona,
els jueus
i el comerç
mediterrani,
segles XII-XIV


