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Aquesta lipida és amb tota seguretat la peca més famosa de tota 
l'epigrafia judeo-espanyola i si ens atenim al text hebreu que conté, la 
més antiga inscripció en aquesta llengua que se'ns ha conservat a 
la península. 

Esti inscrita sobre un bloc paral.lelepíped de marbre blanc (0,67 x 
0,41 x 0,06) i ens presenta un mateix text redactat en hebreu, llatí i 
grec, amb algunes variants a cada una de les seccions. 

L'epígraf esti emmarcat per una decoració en forma de cordatge, 
llevat de la part superior que presenta un estat deficitari de conservació, 
i ornamentat per una serie d'elements gravats molt corrents en els epita- 
fis jueus d'aquesta Ppoca, com el canelobre i I'estrella de cinc puntes. En 
general la lipida ha sofert bastant i el text de la inscripció és il.legible en 
molts llocs degut als molts usos a que fou destinada i degut també a ha- 
ver estat a la intemperie durant molt de temps. A la part inferior dreta 
presenta un orifici circular de grandiria considerable i que fou realitzat 
per a un millor ús de la lipida com a material de construcció. 

La primera noticia que ha arribat fins a nosaltres en relació amb 
aquesta lipida, la tenim en l'obra Historia de la ciudad de Tortosa y de 
la Región Illergavonia, que comprehendía 10 que oy contiene su obispa- 
do ,  escrita l'any 1747 pel canonge de la catedral de Tortosa mossen An- 
toni Cortes, que la va trobar servint de pedra de construcció a una casa 
del carrer Santa Anna. Gricies a les gestions del canonge, l'agutzil li 



permeté llevar-la del lloc on es trobava per tal de poder-la estudiar de- 
tingudament. Tanmateix aquest estudi fou infructuós i suposem que 
quan va morir el canonge, la lipida es va tornar a encastar en un mur 
d'aquest carrer de Santa Anna, on la trobP novament don Julio Car- 
valho l'any 1860. L'esmentat senyor Carvalho era un enginyer franc& 
d'origen portuguss, fundador de 1'Alian~a Israelita, que es trobava re- 
alitzant una serie de treballs d'enginyeria a Tortosa. Segons les paraules 
del pare Fita1, la va trobar encastada a m i  esquerra de l'entrada de la 
casa que esti davant l'església del Carme. Va treure'n un buidat i el re- 
meté a Paris, on l'estudiaren els professors Le Blant, Renan, Deren- 
bourg, Hiibner, Graetz, Chwolson i Euting. 

Posteriorment entre els anys 1879 i 1881 el pare Fita, que aleshores 
residia a Tortosa, aconsegueix de treure-la del lloc on es trobava i fa un 
estudi de la inscripció i del crismó inscrit al dors de la 1Ppida2. En finalit- 
zar el seu estudi la va tornar a encastar al mateix mur on es trobava. 

Entre els anys 1900 i 1910 la lipida va ser extreta novament i com 
que ja presentava signes clars de desgast, fou guardada a la casa del seu 
propietari don Pedro Lamote3. Durant els fets de l'any 1936 la casa del 
senyor Lamote fou saquejada i la lapida traslladada al museu Municipal 
de Tortosa. 

Més tard, l'any 1944 fou treta del Museu i encastada en un dels murs 
del claustre de la catedral on es conserva actualment. 

1 FITA, F. ,  *Paleografia hebrea*, dins Boletín de la Real Academia de la Historia, 11, 
(1882), p. 201. 

2 FITA, F . ,  aLápida trilingüe de Tortosa*, dins Mweo Español de Antigüedades, VI ,  
(1875), pp. 559-566. L'article porta la data de 1881. 

MORERA i L L A U R A D ~ ,  E., Provincia de Tarragona, dins CARRERAS i CANDI, F., 
Geografia General de Cataluña, Barcelona (sense data), p. 712. En aquesta obra, I'autor 
ens parla de Joan Lamote i no de Pere Lamote. 



IN NOMINE DOMINI 
HIC EST MEMORIA UBI RE 
QUIESCIT BENEMEMORIA 
MELIOSA FILIA IUDANTI ET 
CURA MARIES VIXIT AN 
(NOS VIG1)NTI ET QUATTUOR 
CUM PACE AMEN 

' E v  ( b ) v  ( o )  pa7 (i) K(vpio) u. T!26 e ~ U T Q V  p ( ~ ~ ) ) p  [e io]  v ( l i ) ~ o v  c iv( i )nuuo(e)v  
n q p V I )  [ o ~ o s  MeXiwa]a ' I o u 6 a v ~  [iov K a i  ~ v p a  Mal pes,  tqa [ a a a  €777 t i ~ o u i  do-  
[ o ] e p a [ c ] .  ( ' E ) v  [e ipqvy] .  [ 'Apqv] .  

(Hebreu). Pau sobre Israel / Aquesta és la sepultura de Mellosa, 
filla de R. / Yehuda i de Kyra Maries; el record de la justa / sigui per a 
benedicció, el seu esperit (sigui) per a la vida eterna. Descansi / la seva 
Pnima en el feix dels vivents. Amén. Aixi sigui. /  pau!. 

(Llatí). En el nom del Senyor / Aquí hi ha la tomba on des / cansa 
Meliosa, de bona membria, / filla de JudP i / de la Senyora Maries. Vis- 
qué / vint i quatre anys /  descansi en paut Amén. 

(Grec). En el nom del Senyor. / Aquest és el cenotafi on (descansa) / 
la digne de tot record / (Meliosa, filla de) / JudP (i  la senyora) Marees / 
Vis(qu6 vint-i-)quatre anys. (Descansi en pau. Amén). 

COMENTARI: 

El text hebreu, precedit per l'estrella de cinc puntes, es troba bastant 
ben conservat en la seva part lateral dreta, per6 no en la part superior, 
on manca la meitat de la primera línia ni per la part lateral esquerra, 
degut als molts avatars pels quals hagué de passar la lPpida abans de la 
seva instal.laci6 definitiva. 

Els signes, pertanyents al tipus de l'anomenada quadrada sefardita 
(s. VI) presenten segons Birnbaum4, unes formes netament arcaiques i 

BIRNBAUM, S . ,  The Hebrew Scnpts, Leiden, 1971, 1, pp. 260-261; 11, fig. 240. 



un tracat forca irregular, fet que confirma encara més la tesi de la seva 
antiguitat. 

Taula de les variants que ofereixen els signes: 

En relació als noms propis que apareixen en el text no hi ha cap dub- 
te pel que fa al nom de la difunta, Meliosa5, corroborat en el text llatl, i 
el del pare, Judi.  No obstant remarcarem el cas poc corrent del nom de 
la mare en les inscripcions funeriries, car davant el nom Maria, trobem 
un terme grec ~ v p a  Ó ~ u p i a  precedit d'una preposició. Possiblement 
de totes les teories que s'han elaborat, la més adequada és la de 
Derenbourg6. Segons ell ~ v p i a  equival a n 7b o n7b terme ara- 
meu que s'utilitza molt freqüentment abreujat, 0 , davant els noms 
femenins en els epitafis jueus. Amb el temps, ~ v p a  Ó ~ v p i a  degué 
convertir-se en un nom propi i així trobem en el Talmud utilitzada la 
forma masculina com el nom propi d'un rabí7. L'esmentat autor afirma 
també que en un moment donat es va prendre per costum col.locar 
~ v p i a  o Domina davant el nom de Maria, formant una unitat. En rela- 
ció a la preposició caldria pensar, segons Schwabs, en un datiu de pas- 
sessió, com és el cas de Lev. XI,  46, encara que es reserva una serie de 
dubtes en relació amb aquesta construcció. 

Finalment cal destacar 1'6s de fórmules comunes en els epitafis jueus, 
sobretot a Catalunyag, com és el cas de: ala seva inima sigui lligada en el 

I no Bellosa com ja s'havia proposat en alguna ocasió. 
DERENBOURG, J . ,  ~L'inscription trilingue de Tortosen dins Joumal Asiatique, 11, 

(1867), pp.355-356. 
Talmud de Jerusalem, Tractat Sabbat, V ,  3 i Betza, 11, 8. 
SCHWAB, M., *Rapport sur les inscriptions hebraiques de l'Espagnen, dins Nouueiles 

Archiues des Missions scientifques et litteraires, XIV,  (1907), p. 236 (8). 
MILLAS, J .  M . ,  CANTERA, F . ,  Las inscripciones hebraicas en Espafia, Madrid, 1946, 

núms. 168, 110, 117, 173, etc. 





feix dels vivents*, o, rel seu record sigui per a benedicció,, i que contrs- 
bueixen a completar les llacunes existents en el text. 

El text llatí precedit per l'estrella o escut de David i pel canelobre d.e 
cinc bracos, compren set línies i és potser el que se'ns ha conservat 
millor. Tanmateix l'encapcalament, igual en el text grec, és diferent del 
que iniciava el text hebreu, car substitueix la fórmula upau sobre 
I~ rae l* '~  per uEn el nom del Senyor,, cosa molt poc corrent, exp1icabl.e 
només per l'íntima relació existent entre jueus i cristians a la penfnsula 
fins el segle VI". Igualment es produeixen d'altres variants com el canvi 
de les eulogies jueves ja esmentades per una curta referencia a l'edat d.e 
la difunta, *visqué vint i quatre anya. 

En un altre ordre de coses cal remarcar l'ús de la lletra grega delta 
enmig dels carlcters llatins i de lletres llatines en el text grec. Segons 
Morera i Llauradóle, els tipus de les lletres semblen pertlnyer al segle VI,  

cosa que concorda molt bé amb el que ja s'ha dit abans respecte del test 
hebreu. 

Pel que fa al text grec, que sembla ser cbpia literal del llatí, apareix 
molt mal conservat i la seva lectura es fa molt problemltica. De les lec- 
tures fetes per Millás-Canterals i A. FerrÚal4 es despren la conclusió que 
ens trobem davant d'un text molt poc ortogrific sortit de les mans d'algú 
que el coneixia molt superficialment i que no estava gaire acostumat a 
escriure en aquesta llengua. Les variants proposades pels diferents 
autors no fan sinó confirmar el que ja s'ha dit sense que sigui possible 
pensar en nous canvis que puguin alterar el sentit general del text. 

Cal remarcar finalment la presencia d'un crismó en el revers de la 13- 
pida que ja havia estat reconegut pel canonge Cortes i pel pare Fita. Pos- 
siblement fou gravat més tard, en el segle VII ,  aprofitant novament la 
pedra com a llpida d'una sepultura cristiana (Schwab)15 o com a mate- 

10 Utilitzada nom& dues vegades entre les ja conegudes a la península. Una a Barcelo- 
na, I.H.E. núm. 1 1 1  i l'altra en la famosa inscripció trilinee de Tarragona, I.H.E. 
núm. 243, conservada al Museu Sefardita de Toledo. 

SCHWAB, M., OP.  c i t . ,  p. 237 (9). 
14 MORERA i LLAURADO, E. ,  Tarragona cristiana, Tarragona, 1897, vol. I,  p. 91. 
1s MILLAS, J. M., CANTERA, F . ,  OP.  c i t . ,  pp. 272.273. 
14 FERR~JA,  A . ,  Inscn$ciones griegas y judias, dins VIVES, J . ,  Inscn9ciones cnstianas de 

la Espafia romana y visigoda,  arce el ona, 1942, p. 144. 
l 5  SCHWAB, M., O P .  d t . ,  pp. 236-237 (8).(9). 



rial de construcció en el dintell, timpi o facana d'alguna església 
(Millás-Cantera)I6. 

Resumint, es pot afirmar sense cap dubte que aquesta lipida corres- 
pon, segons paraules de J. Millás i F. Cantera, a una noia hebrea, i que 
en una &poca posterior va ser reutilitzada per a ús cristii, encara que no 
resulti del tot evident que la inscripció sigui anterior al crismÓl7. 
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