
LA FISCALITAT ECLESIASTICA EN EL3 BISBATS CATALANS (1384-1392). 
TIPOLOGIES IAlPOSlTIVES I DIFERENCIES TERRITORIALS 

Aquest treball s'emmarca dins d'un projecte d'ampli abast i de recerques an- 
terior~ sobre finances i fiscalitat de I'Església baix-medieval. Recentment, la pos- 
sibilicat de consultar el fons de la Cambra Apostblica de 1'Arxiu Secret del Vatici' 
m'ha permés veure de conjunt la varietat i la importincia de les exaccions2 amb 
que el Papat d'Avinyó gravava els benifets dels eclesiastics de terres catalane~.~ 
Arran de la consulta dels registres avinyonesos, també he pogut apreciar la im- 
portancia relativa de cada una de les imposicions, dins de cada bisbat, i la valora- 
ció global de les entrades de cada una de les dibcesis catalanes lliurades a la Cam- 
bra Apostblica. Utilitzo únicament el registre 122, de la secció «Cotlectoriaen, 
fons «Camerales, intitular Rationes Collectoriae Hispan~ae. 1384-1387, fols. 197 r.- 
221 v., corresponenrs a les anotacions dels bisbacs caralans. 

2. LA FISCALITAT PONTIF~CIA 

D'enci del pontificar d'Avinyó i, sobretot, amb els papes Jnan XXII (1316- 
1334) i Benet XII (1334-1342), 1'Església desenvolupa i consolidi una organic- 
zació centralitzada i un sistema fiscal propi per tal de subvenir les despeses de la 
nombrosa burocricia, la cort pontiíícia, i les subvencions a empreses diverses, vin- 
culades o no amb els regnes i prínceps cristians d'occident. 

La institució basica, al voltant de la qual gira tot el proces de cnnsolidació de 

* Departament d'Hirtóiia Medieval. Facultar de Geografia i Historia. Univerritat de Barcelo- 
na (E/ Baldiri Reirac, sin. 08028 Barcelona). 

1. El rreball r'ha realitzat en el marc del projecte P875-0073 de la DGICYT. 
2. Una primeia aproximació a aquerra varierat i difeients tipologicr es por veure a ElpodPr & Es- 

81"n nzedianI: Or~eiiiri?ciindinitii111)=1iiii i ii~~mllif;sialcn dreglc XIV, &'Ave"$», 139 (1990), pp. 66-69. 
3.  S'erclau el bisbat d'Elna, perque no era de I'arquebirbar de Turragona, roc i coiiespondre a 

una irea rerricorial adscrita al Principar de Caralunya. 



la fiscalicac poncifícia, fou la Cambra Aposcdlica o superintendencia de finances i 
fiscalirac de I'Església. 

La crisi oberca el 1378, amb mociu de la doble elecció de papes, a Avinyó i a 
Roma, cingué grans repercussions en la recaptació dels cributs. Amb rot, Avinyó 
fou I'hereva indiscutible de la ja Ilarga rradició administrativa des del primer ter$ 
del segte xrv. 

2.1. Els agents 

Si la Cambra Aposrdlica fou l'organisme central de l'adminisrració fiscal i fi- 
nancera -can[ abans com després de la divisió cismarica-, els agencs que mena- 
ven la seva política foren realment els garanrs de la seva eficacia. Al capdavanc 
hi havia el Camlr-er, amb amplis poders i compec2ncies, aquesces suficientment 
indefinides per cenir Ilibercat d'actuació, cant sobre el personal com sobre la 
gesrió dels béns i rendes eclesiastics, en el regimenc deis Estacs Ponrificis, del 
palau aposcblic i en la jurisdicció temporal depenent del Papa. Sota seu hi havia 
el nesorer, la competencia del qual no era alcra que custodiar els diners percebucs 
i saber tochora la liquidesa de I'ecari de la Santa Seu. De fer, no era més que un 
simple caixer i la seva auronomia de gesrió practicamenr nul.1a. També depenien 
del Cambrer un Ilarg reguirzell de notaris, escrivans, jucges, canvisces, audi- 
tors, segelfadors, advocacs fiscals, procuradors, moneders, ecc., fossin clergues o 
no ho fossin, i cada vegada més nnmbrosos a mesura que la burocracia civil s'in- 

L'efichcia de la percepció dels diversos rribucs a cada una de les esglésies locals 
depenia en gran mesura de l'eficacia deis Col.lectovs. Aquests personacges accuaven 
com a vericables nuncis de la Seu Aposrblica encarregacs de percebre els diversos 
o alguns deis cributs descinats a la Cambra Aposcblica. Solien ser genc del país, 
bons cnneixedors del territori i de les seves caracterísriques, cosa que els feien més 
adequats i més efica~os,' i acoscumaven a ser personacges d'afguna retlevhncia dins 
L'Església o I'adminisrració (primerament eren només degans, ardiaques, capellans 
pontificis, ecc., més card -darter cerq del segfe XIV- eren bisbes i fins i coc arque- 
bisbes). Acabada la seva comesa, sovint podien aspirar a ascensions especcacufars en 
el si de la jerarquia e~lesiiisrica.~ La circunscripció financera que cenien assignada 
podia correspondre a ambits polítics (regnes, comcacs, ecc.) o religiosos (arxidid- 

4. TRENCHS ~ D E N A ,  JOSÉ: La Cániara Aporrúlica y el reino de Aiaagúr~. Lar ioletforiai papab 6 ~ j o  
B~t>editto X I I ,  Tesi doctoral inedira, vol. 11, ArntÚiij la C á m r a  Aporiúlira , pp. 16-jl .  

5 .  Sobre el taranni i el smodus vivendi,. d'aquesrs personaroer, vid., per ex. RIUS SERRA, 
JUAN: Lrr rolecriiria de Alr~dmz da Cahrerpirurz el irzi~mrlirio ds /o$ hirrier del oliiipe Fwrw Culoiir (1334- 
1340), ~'Anaiecra Sacra Tarracanenriai~ (Barcelona),,XV-2 (1943). pp. j63-399. 

6 ,  FAVIER, JEAN: Ler/inarzrerpui~f;fiiale< a I'épuqayrrr dz Gral>dSihirmr d'oiodet~r. 1378-1409, Edir. 
de Boccaid, Parir, 1966, p. 102. 
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cesi). El seu poder era enorme, fins i tot per damunr del bisbe, dins de la col.lec- 
roria.' Durant els anys dels comptes que analirzo, fou col.lecror del regne d'Ara- 
gó, Guillem de B~udrevi l le ,~ el qual anreriormenr també ho havia estar de l'ar- 
quebisbat de Sanriago de Composrel.la.' Un cop nomenar, amb butlla pontíficia, 
el co1.lecror solia designar diversos JU~J-coI.Iectors, sovinr jurisres o eclesiisrics re- 
llevants (canonges, abats, priors, ... ) i que, de fer, eren els que realirzaven la recapra 
i el control de roces i cada una de les percepcions i n'havien de retre compres al 
col.lecror. Als bisbars catalans, aquestes figures foren genr de cada una de les dib- 
cesis, i en el marge de remps que rrobem regisrrars, a volres en surr més d'un a ca- 
da bisbar." Tenien plena llibertar d'actuació i només eren responsables davanr 
del col.lecror. 

Les competencies de col.lecrors i sots-co1.lecrors eren implies i requeien sobre 
rota mena d'imposicions eclesiisriques, llevar dels rerv~cra comtnunia; amb tor, al- 
guna vegada, dererminats ripus d'exaccions, en ranr que eren de percepció irre- 
gular o exrraordin&ria, podien comissionar-se a agenrs especials nomenars per a ac- 
tuacions molt concreres. 

La tipologia de les imposicions fou variada i cada una responia a motius i a 
clergues diferents. En farem una consideració particular de cada cas. Reflecreixen 
també la riquesa de cada un dels bisbars. En general, les diverses tipologies im- 
positives ringueren com a parimerre la taxació de cada benifer -raxació que sig- 
nificava valoració de les rendes a percebre-, equivalent a les annatae o totalirac dels 
guanys del primer any de gaudi del benifer eclesiistic. De fer la taxació o valora- 
ció es regia per les normes adoprades en el 11 concili de Lió (1274), que preveien 
l'avaluació o adequació peribdica de la raxa a la xifra efecriva de les rendes. Amb 
ror, la prhcrica usual -sobretor d'engi del concili de Vienne (1313-1319)- va ser 
la de fossilirzar-les, al menys durant la vida de I'obrentor del benifer, i en ror cas 
procedir a una revisió quan se'n canviava el rirular." Algunes vegades s'aprofira- 
va rambé el canvi de sistema, pel que fa a l'abasr remporal de la convocarbria, i ai- 
xí Joan XXII va publicar les decimes sexenals i idhuc vintanyals (cas d3Aleman- 

7. En canvi, no renien jurisdicció sobre eis urquebirbes. 
8. A.S.V., Camerale, Collecroiiae, reg. 122, fol. 197 r. 
9. FAVIER, JEAN: krfina>>i~~ponri/irnler .... pp. 101, 108 i 756. 
10. Vid. quadre annex. 
1 1 .  MOREROO, JEAN-DANIEL: Tnxarisr? dé'inrnlu a frot~iiPre~p01;riqiier m Frann aux Xl l l c  el XI- 

Va ri2ilu. en .Aux origines de i'Érac Moderne. Le fancriannernenc adrninirrrarif de la Papauré d'Avig- 
non,,, École Franqaire de Rome, 1990, pp. 334-337. També rl narrre rreball, Elpoder dp (.Erxl&ia nre- 
dipvnl , p. 68.  
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ya).'* Altres vegades, I'alternativa establerta -propia de la segona meitat del segle 
XIV- per tal d'adequar taxes i rendes reals, va consistir en la reducció a la meitar 
o l'exoneració temporal d'alguna o de la toralitat de les impo~icions.'~ 

Peral quadrienni 1384-87, el conjunt de les entrades anotades per a les dio- 
cesis de la Corona d'Aragó -no queda clac si el registre recull I'antiga Tarraconense 
o manquen alguns bisbats de la Corona cacalano-aragonesa- dónen aquesta valo- 
ració global: 

Bisbar 
Girona 
Vi c 
Urgell 
Barcelona 
Tarragona 
Lleida 
Tortosa 
Valencia 
Sogorb 
Saragossa 

Quantitat .%LE?&! 
6145 f 18 s. 9 d . b  15,7 
3825 f 13 s. 8 d.b 9,s 
3686 f 8 d.b 9-4 
5302 f 8 d.b 13,5 
3927 f 17 s. 10 d.b 10,O 
2567 E 8 s. 11 d.b 6 5  
2988 f 6 d.b 7-6 
3739 f 3 s. 6 d,b 9.5 
427 £ 6 s. 6 d.b 1 ,o 

6394 £ 3 s. 10 d.b 16,3 

S'hi pot observar la preponderancia dels bisbats de Saragossa i Girona, seguits 
a certa distancia pels de Barcelona i Tarragona, amb I'esquiFida col.lecta corres- 
ponent a S ~ g o r b . ' ~  

En el context de la variada gamma de tributacions sobre la clerecia, cal dir que 
I'Església, -tan[ I'avinyonenca com la romana- tingueren altres fonts d'entrades, 
que no apareixeran relacionades o incloses en els apartats següents, ja que senzi- 
llarnent eren resultat dels drets senyorials i de I'exercici de la jurisdicció sobre els 
terrirnris o Estats de I'Església. Així, s'imposaven i es percebien talles i subsidis, 
gabelles sobre vi, grans, i alcres productes, sobre les ciutats i sobre els vassalls o 
focs, adduint necessitats militars o qualssevol altres contingencies de caricter pú- 
blic. 

No menys irnportants foren els censos pagats pels senyors o pels diversos es- 
tats italians, en reconeixernent de Fidelitat o de dependencia feudal." Tampoc fo- 
ren gens menyspreables els drets d'encunyarnent de moneda, que al liarg del segle 

12. BERLIERE, USMER, O.S.B.: Le, discinre~pun~ifiirnlu da»,$ 18  a>iiiar>c diodw belger are XIII el XIV 
riicla, M .  Hayer, Bruxelles, 1925, p. 14. 

13. FAVIER, JEAN: Lsifinaizcapottiifjiale<.,., pp. 694-695. 
14. Aquert fer por explicar-se pel reduir rerrirori, rot i errar unir a Albarrwí. D'engk de 1318 

abadonk la vinculació a Sarquebirbur de Taledo pei adscriure's al nou vrquebirbar de Saragosra. 
15. Vid. reliiciá derallada a FAVIER. JEAN: Lerfinanc~porllifrc#la ..., p. 184. 
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XIV reportaren ingressos variats a la Cambra.16 Uns alrres casos foren els dels in- 
gressos per raó de I'exercici de la jurisdicció remporal, els drets de Cancelleria i les 
percepcions de la Penitenciaria. Tors tres suposaren ingressos molr variables, pero 
subsrancialmenr rebaixars a partir de I'esclar del Cisma d'occident i la divisió 
dels Estats europeus en dues obedi&ncies." 

Deixant de banda aquesres darreres exaccions tributaries, més prbpies de l'ad- 
ministració temporal, ern centraré en la gamma d'imposicions que podem consi- 
derar esrrictamenr eclesi~stiques i exigides a la clerecia, per parr de la nova ad- 
minisrració centralirzada del Papar d'Avinyó. 

Aquesta imposició requeia sobre arquebisbes, bisbes, abats, priors i pabordes 
nomentars per la Santa Seu, que havien de ser confirmades pef Papa en consisro- 
ri, amb rendes superiors als cenr florins anuals. 

Els «servicia communia* equivalien rebricament a les nannatesn aplicades als 
beneficis menors, pero a diferencia d'aquesres, el col.lector només exigia la terce- 
ra parr deis guanys aconseguirs duranr el primer any de gaudi d'una dignirar o 
d'una prelatura. Els *servicia communian corresponien a un ter$ de les rendes 
anuals previsres per cada benifec." En principi aquesta quantirat podia ser revisada 
i posada al dia, en tant que les rendes oscil.laven amb el pas dels temps, pero la 
practica aconsellava els obrenrors a no sol.licirar l'adequació de les taxes a les ren- 
des reals, perque I'opció conrinuisra els permeria pagar lenrament o fer-ho a ter- 
minis, menrre que I'acrualització implicava el pagamenr a I'acre de les quanrirars 
raxades." 

D'aquesr tribut no se n'exoneraven ni els prelars rraslladars (havien de pagar 
cada vegada que canviaven de seu o de dignirar), ni els prelars que havien morr 
deixanr deutes o terminis per satisfer; en aquesrs casos era el nou obtenror qui 
for~osamenr s'havia de fer carrec de les quanrirars no sarisfetes, i per facilitar-ne el 
pagamenr la Sanca Seu solia atorgar aquesres vacants a personatges capacitars per 
sarisfer o amb disponibilirar per aconseguir que se sarisfessin els deures anreriors. 

No tots els bisbars caralans varen efectuar ingressos per aquesr concepce -en- 
rre 1384-92-, ni ho feren en quanrirars i percenrarges similars. El quadre annex 
resumeix els assenramenrs del registre, on hom por apreciar la preponderancia ab- 

16. Vid. amplia dercripció a FAViER, JEAN: Leifinat~carpontificnlei ..., pp. 198-204. 
17. FAVIER, JEAN: Leifinanrer ponii/iralar ..., pp. 194- 198. 
18. TRENCHS ÓDENA, JoSf: Ln Cúnlnrn Aportúlia y el reino de Ara~úv.  La ClilectotorCár papak bn- 

jo Brtrcdicro XII .  vol. 11, Ara~úzt 7 la Cúvzara Apwiúlirn, p. 36. 
19. FAVIER. JEAN: Temporeli erilériariiquer el ioxdionficale, ~~Journal des savanrrw (1964). pp. 

102-127. 
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soluta i relativa del bisbar de Girona per sobre de la resta de dibcesis. Les anora- 
cions no ens pormenorirzen els morius del pagamenr, per la qual cosa desconeixem 
quins són els cirrecs que rriburaren i quina quantitar Iliuri cadascun. 

Quanritar % roral bisbac 
Girona 1095 f 12 s. 8 d.b 1 7 3  
Vic 434 f 8 s. 6 d.b 11,4 
Urge11 265 f 2 s. 10 d.b 7 3  
Barcelona 658 f 9 s. 2 d.b 12,3 

3.2. L' annata 

L'annata era la part deis guanys que comporrava qualsevol benifer eclesihstic 
duranr el primer any del seu gaudi i que calia lliurar a la Cambra Apostblica. El 
col.lecror de cada regne era qui calculava i fixava la raxa a percebre, raxa que so- 
vinr es manrenia inalterable duranr llarg cemps. En general corresponia a una part 
equivalenr o superior a la meirac dels guanys brurs. La pagaven rors els clergues, 
la col.lació dels benifers dels quals estava reservada a la Santa Seu o bé I'havia de 
confirmar el Papa. Esraven exempts d'aquest rribut els prelars (bisbes i abars):" els 
benifets menors arorgars a un cardenal, els membres dels ordes milirars, els car- 
roixans, els cirrecs conventuals dels monestirs cisrercencs (per exemple granger, 
cuiner, ecbnom, etc.), o els benifers de patronar laical. 

Les quanritars ingressades a la Cambra per aquesr concepre són molt desi- 
guals als bisbars caralans. Fins i ror representen quanrirars relarives molr dispars 
dins de cada bisbar, d'acord amb la següenr relació: 

Bisbar Ouantirar $5 roral bisbar 
Girona 1496 £ 5 s. 10  d.b 24,3 
Vic 725 £ 11 s. 7 d.b 18,9 
Urgell 418 f 7 s. 6 d.b 12,3 
Barcelona 1574 f 10 s. 11 d.b 2 9 6  
Tarragona 419 £ 10 s. 10 d.b 10,6 
Lleida 1283 £ 18 s. 11 d.b 37,l 
Tortosa 373 £ 13 s. d.b 12.4 

20. Aquerrr ja pagaven pel rnareir concepce elr rwuiria coninzu>tia 
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3 3.  Les pvorurarionr 

Amb el nom de .procuracions>, o «procures. s'entenen les quantitats pagades 
a la Santa Seu per les jerarquies (bisbes, abats, ardiaques, arxiprests) per tal que 
se'ls autorirzessin efectuar les visites al territnri de la respectiva jurisdicció, rnit- 
jan<;ant un procurador idnnL2' La reserva total (cas dels abacs, ardiaques i atxi- 
prestos) o parcialz2 (cas de les visites que pertoquen als bisbes) dels diners recap- 
rars, a favor d'Avinyó, va comportar que la jerarquia tendís a obviar les visites, en 
detriment de la vida religiosa i de I'administració eclesiistica 10caI.~' 

D'enga el regle XIV s'havia anat teglamentant el cosrurn de Lliurat una part de 
les percepcions recollides al llarg de les visites, pero els prelats exigien quantitats 
desiguals i fins i tor arbitriries a les esglésies visitades. Arran de les múlriples 
queixes del clergat local, Benet XII, en la buttla Vas elertionir (1336), fixa les ra- 
xes a percebre per cada visitador, d'acord amb la importancia de I'església o es- 
glésies visitades. A la Corona d ' A ~ a ~ ó , ' ~  els drers de I'arquebisbe eren els següenrs: 

a) Sobre diocesis sufraganies, 150 f. 
b) Sobre monestirs i priorars amb més de 12 comuniraris, 120 f. 
c) Els mateixos, amb menys de 12 cnmunitaris, 100 £. 

En canvi, els drets del bisbe-visitador eren: 
a) Sobre les propies catedrals, 100 f. 
b) Sobre monestirs i priorats amb més de 12 comuniraris, 80 f 
c) Els mateixos, amb menys de 12 comuniraris, 60  f. 

Arran d'aquestes normatives, els bisbes solien ser reticents a efectuar ells per- 
sonalrnent, o per mitja d'alrri, les visites corresponents. D'aquí que algunes ve- 
gades era el mateix Papa qui enviava algun visitador, el qual lliurava la quantitar 
recaptada als col.lectors. Duranr els ponrificats de Clirnent VI i d'Urba V, les 
*procuracions» arribaren al seu punr aIgid, fins al punt que, en alguns bisbats su- 
peraren amb escreix -i adhuc duplicaren- les quantitats lliurades per la <<decima. 
o els ~servicia communia»." 

21 El drcl on6n.c dcil i : ixari i ,amri ir  que ..procura cr < i c r u i l i r  rnudcrrra qulc cpircopo rrl e l -  
r c r t ,  nominc ciur. \niirsndn cccleri?m pr.wsrmrur Cic SA>IARA&,  CH , h l o i i ? ~ ,  C; 1.9 P I ~ : ~ ~ / ~ I ¿  
P~.irr/>rnl< o,, Finu.e or Xl\fr ri;;/+ l n i i r c h  JAiixi ir» o Gr,i,,ilSrh,inrr JO. iAi.li Edir E de Bocr.ird, 
~aris', 1968, p. 34. 

22. Es rracra de les denominades crmicges procuncions~~. 
23. SAMARAN, CH.; MOLLAT, G.: Ln FirraliréPortifirak Fmrrir nu XIV riPdt, pp. 43-44.  
24. TRENCHS ÓDENA, Josf: La Cá>iiara Aporrúlii,~ y el reitzo de Alirgl!~. Ler rulerro~.rnrpapala la- 

j v  Benedictu XII; vol. 11, p. 88. 
2s. FAVIER, JEAN: Lafi~iancrrpunrificale L . . ,  p. 220. 
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Com en la resta de tributacions, també en aquesr cas, les quanritats recollides 
a cada bisbat en concepte de <<mitges procuracionsr (per tant, resultanrs de les vi- 
sites episcopals), donen aquesta relació: 

Bisbar % rota1 bisbar 
Girona 385 f b 6 2  
Vic 306 f 16 s. b 8,O 
Urge11 445 f 10 s. b 12,O 
Barcelona 306 f 19 s. 11 d.b 5,7 
Tarragona 248 f 4 s. 3 d.b 6,3 
Lleida 191 f 5 s. 11 d.b 6 3  
Tortosa 152 f 17 s. 6 d.b 5,l 

S'hi destaca el bisbar d'urgell, potser pel major nombre de parroquies i ins- 
tirucions eclesiisriques visitades, i, per rant, amb major recaptació per aquesr con- 
cepte. Amb tot, es rracra de percentatges molt més baixos que els observats en al- 
tres indrers, sobrecoc dels bisbars francesos d'obedihncia a ~ i n ~ o n e s a . ~ "  

Els origens del discurir ius spolii es troba en el dret d'aptopiar-se dels béns mo- 
bles dels prelats i clergues difunts, en virrut de la comunió de  béns entre les pri- 
meres comunitats cristianes, i en la creenca que les riqueses de I'Església eren pa- 
trimoni de tots els fidels i, e1s clergues, només els adminisrradors. A partir del se- 
gle VIII,  sobirans i prínceps, invocant el dominium sobre la propietar eclesiistica i 
la custodia que en derivava, tendiren a aplicar el dret de despulles en benefici 
propi, sovint fins arribar a practiques abusives i idhuc escandaloses, que no s'es- 
rroncaren fins al segle XIII, a mesura que s'afermava la teoria de Iaplenitudo para- 
tatis. Els papes d'Avinyó aconseguiren que els col.1ectors pontificis recollissin a fa- 
vor de la Cambra Apostblica els béns de prelats i dels clergues, un cop inventa- 
r iar~,  avaluars i venurs. Sovint, aquests invenraris i avaluacions pecuniiries per a 
la venda ens aporten norícies rellevanrs de rnobles, rendes i, especialmenc, biblio- 
teques de I'alta clerecia." Fins i tot després d'haver passar al conrrol de I'Església, 
el ius spolii continui considerant-se un aurentic saqueig; així ho veien, tor I'enrorn 
dels prelars, la resta de clergues o de les comunitars~crisrianes que, per culpa 

26. FAVIER, JEAN: k ~ f i ? ~ r i » ~ e z p o n ~ i f i r a l r r  ..., p. 237. 
27. JULLIEN DE PO1\lMEROL. MARIE-HENRIETTE: /iw"r dan! /e$ dLpopuuilles dpr prilal~ nríridio- 

riaux, en elivres er bibliorheques (Xll le-XVe si&cle)», Edir. Privar, Fanjeaux. 1996, pp. 285--314. 
Sobretor PERARNAU 1 ESPELT. IOSEP: DarrPr iiit,t>~tnri de la bibiiormz brituda de Bcrici X l l l  (14231. 
.An<iu de  Textos Caralanr A~&rn (Barcelona), 6 (1987), pp. 185-2$4 
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d'aquesta exacció, quedaven privades d'objectes usuals del culte diví (calzes, co- 
pons, roba lirúrgica) i hdhuc de provisions alimenririe~. '~ Evidenrmenr, aquesr 
dret o exacció implicava greus iimiracions en les possibilitars de fer resrament 
per patr dels eclesiisrics -sobretor, dels alrs eclesiistics-, els quals quedaven li- 
mirars a deixes pieroses, caritatives o  familiar^.^' 

Una altra peculiaritat d'aquesra exacció era el seu caricrer exrraordinati, de 
manera que els ingressos a la Cambra Aposrblica per aquest concepte eren sempre 
imprevisibles, i en funció del nombre de defuncions i de la qualirar dels eclesiis- 
rics difunts. 

Els ingressos que consren per aquesr concepte només apareixen reflecrits als bisbars 
de Barcelona i de Girona. En aquesr cas, es possible que siguin les «despulles» co- 
rresponents al bisbe Bettran de Monr-rodon i de Sortibes (1374-841, menrre que, en 
el cas de Barcelona podria rracrar-se dels béns del bisbe Pere de Planelles (1371-85). 
Tanmareix, al bisbar &Urge11 s'hi recolliten unes quanritars inespecifi~ades,'~ que po- 
drien correspondre a les vendes dels béns mobles del bisbe Pere de Luna (1365-70), els 
nombrosos deures i empenyoramenrs del qual feren que pricticamenr tors els diners 
aconoguirs pels col.lectors s'haguessin d'inverrir en el pagament dels credirors." 

Es de creure que aquest drer de despulles fos exigit en poques ocasions, pre- 
cisament per la por que, en convertir-se la Cambra Aposrblica en hererera dels pre- 
l as ,  ho fos més de deutes i obligacions que no de guanys. Així podria encendre's 
el cas carala de darreries del segle xiv, les quantitats del qual que consten al nos- 
tre registre són can sols delp referits dos bisbats: 

Bisbar Quanritat 
Barcelona 30 f 
Gitona 297 f' 5 s. 8d 

Percenrateeltoral bisbar 
0.5 % 

1 
3.5. Les vacanrs o nfi.uctui~ rizedii rerizpopor.is* 

Les «vacancs* consrirueixen una percepció complemenriria de I'anrerior ingrés 
exrraordinari de la Cambra Aposrblica. Aquel1 s'obtenia a la casa del clergue di- 
funr, aquest s'obté de les rendes gaudides, rnentre no hi hagi cap nomenamenr 
d'un nou tirular. El drec de la Santa Seu a reservar-se les tendes dels beneficis va- 
canrs es justifica en ranr que pertany al papat la col.lació dels benifers, i pet tant, 

28. MASSARO, CARMELA: Lo cipeglior ~ ~ J I I ~ I « ' v I I c w u  diOirlitzi~ Nicola Pnprio f1451) ,  Congedo 
Edir., Galarina, 1996, pp. VII-VIII. 

29. FAVIER,  JEAN: L u J > I z ~ ? z ~ c ~ ~ ~ o ! ~ I $ ~ ~ ~ I I ~ I  . .  p. 258. 
30. A.S.V.: Curnerule, Collecroriae, 122, L 207". 
31 .  Tinc en procés d'esrudi i edició el regirrre del col.lecror, amb i'invenrari. valoració i ven- 

da dcls béns d'aquerr bisbe d'urgell, que ha de sorrir a ~ U i g e l l i a ~ ~ ,  XlII. 



a la Cambra Aposrblica la gesrió temporal de  rendes que ré reservades. En gene- 
ral, perb, es converteix en una font de  recursos fiscals poc aprofirada, o només 
aprofitada per a I'alta jerarquia eclesiistica, les rendes de  la quals serien ben con- 
trolables i, a més, rendibles. 

Sovinr es desestimen les «vacants» dels beneficis menors, per les dificulrars de 
valorar-ne i percebre'n els guanys, i fer-lin, a més, d'una manera continuada i pe- 
riddica. Com diu Favier, «lever des vacanrs exige una présence continue er une 
connaissance déraillée des affaires d u  bénéfice..j2 Menrre durava la vacant, els 
guanys dels beneficis acosrurnaven a ser administrats per sors-col.lectors, vicaris o 
qualsevol alrre cirrec, mentre que els mateixos col.lecrors solien encarregar-se de  
nomenar temporalmenr algun clergue per tal que suplís les funcions espiriruais o 
de  culce que comperien al benifet. Fins i rot podia -i solia- donar-se el cas de  no- 
menamenrs d e  aVicaris rant en alld temporal com en I'espirirual», de  manera que 
reunien en una mareixa persona les dues come se^.^^ 

Pel que fa al temps de  possible durada o perllongació de  les xvacantss, no hi 
ha regla fixa. En la majoria de  casos, la subsrirució -sobretor en el cas dels prelars- 
era molr ripida, inclús podia ser només quesrió de dies o de  poquíssimes setma- 
nes, i eren escadussers els nomenaments que rrigaven més de  mig any.'l En can- 
vi, cambé era freqüent que alguns prelars gaudissin beneficis o cirrecs comanda- 
raris, i fins i rnr acumular-¡os, com una manera de  compensar, gratificar o con- 
trolar determinades rendes i dignirats. Aquesres circumsrincies es donen sovinr 
quan un eclesiisric era promogur, i conservava els benifers menors anreriors, de 
manera que, ror i no exercir-hi les funcions, no quedaven «vacants». 

Com que es rracra d'una ripologia extraordinaria, rampoc la rrobem genera- 
litzada als bisbars de la Tarraconense, i només d'algunes didcesis n'apareixen re- 
gisrrades quanrirars diverses, de  les quals no se n'esmenra la procedencia. 

Ouanrirar 
4 5 f  1 2 d  

~ i b n a  132 £ 1 4  s. 3 d .  2 , l  % 
Barcelona 49 £ 16 s. 5 d .  0,9 % 

3.6. Censos 

Enrenem amb el nom de «censos» els rriburs pagars a la Seu Apostblica, per 
parr d'esglésies i rnonesrirs, en senyal de vassallatge, i en reconeixenga del domi- 

32. FAVIER, JEAN: Lerfineirier ps,tifiialer.,., p. 293. 
33. Ibid., p. 295. 
34. Ibid., p. 298. 
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ni i procecció pontificis, amb la qual cosa les referides esglésies gaudien d'una 
procecció segura davanr de les prerensions d'alcres bisbes, abacs o qualssevol au- 
coricats laiques o e ~ l e s i i s r i ~ u e s . ~ '  Hom solia dir  que estaven asora la protecció de 
Sanc Pere.. 

Als bisbacs cacalans eren diverses les esglésies i comunitats que gaudien 
d'aquesc privilegi. D'Urgell, per exemple, s'hi compren Sanc Pere de la Porcella, 
Sanr Sadurní de Tavernoles, Santa Marta de Gerri. El bisbar de Lleida hi cenia 
San Viccorián (Osca) i la canbnica exempca d'Ager. Girona comprava amb Sanr Fe- 
liu de Giiíxols, Sanca Maria d'Amer, Sanca Maria i Sant Pere de Besalú i Sanr Fe- 
liu i Sanr Pere de Rodes. Vtc: Sanca Maria de Ripoll, Sanr Joan de les Abadesses 
i Sanc Benec de Bages, Barcelona: Sanc Pau del Camp i Sanr Genís de I'Ameclla. 
Es rracta només d'algunes referencies que il.luscren abastamenr la importancia 
d'aquesca imposició.'b 

Tanmareix, en la documenració que hem consultar només rrobem que aquesc 
tribuc va ser sufragat en alguns bisbats cacalans, gairebé els maceixos que hem 
exemplificar anreriormenc, Ilevac de Vic. Amb les dades a I'abast, en resulta la se- 
güent relació: 

&Lw 
Girona 

Quancicar % toca1 bisbar 
23 L. 14 s. 6 d.b 0,4 

Urgeli 294 L. 6 s. 9 d.b 8,6 
Barcelona 2 L .  2 s .  11 d.b 0,03 
Lleida 34 L. 1 1  s. 1 d .b  1,1 

La .Decima. o <<Decima Aposcblica~~ és el més coneguc i el més esrudiat de 
rors els rriburs eclesiastics. Creada en un principi per col.laborar en les campan- 
yes dels príncpes cristians contra els enemics de la fe, o senzillamenr per a fer 
fronr a les despeses de la Sanca Seu,17 acaba convercinc-se en una exacció ordinaria, 
parcialmenr en mans d'aquescs mateixos prínceps, sobrecoc quan calia assegurar-se 
la fidelirat dels regnes en el marc del Cisma d'occidenc. Sovinc, a la Corona d'Ara- 
gó, la cessió d'aquesc tribur eclesiascic, i sobre els eclesiasrics, només fou parcial, 
i equivalia habirualmenr als dos tersos de  la coralicac de la capta i, com diu M. 

35. TRENCHS ~ D E N A ,  J.: La Cáma>.a Aporrúlico y el mino de Aroxún, cir., vol. 11, p. 65. 
36. TRENCHS ÓDENA, J.: i h l d . ,  "01. 11, pp. 67-68. 
37. BERLIERE O.S.B., USMER: LCI décirner pri,rlifiiai~ da», les aiirie?zr dioi11~1 belge~ a i l ~  XIil e l  

XIVri2iLer, M. Hayer (eBuilerins de la Clarre dcr Lerrres er des Sciencer Morales er poliriques», 3), 
Brurelles, 1925, pp. 1-2. 
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De la observació del quadre hom por adonar-se com la Decima -i només amb 
la tercera parr del Papa- representa la major exacció fiscal i la més imporranr fonr 
d'ingressos de la Cambra Aposrblica, en rors els bisbars caralans. 1 aixb que la 
Cambra Aposrblica només recollia una parr menor de la col.Ie~ta.~' Es por apreciar 
la imporrkncia indiscutible d'aquesra rriburació en els grhfics annexos de cada 
bisbar; en rors ells sobresurr de manera destacada el volum de diners recollits pel 
concepre de la tercera parr de la Decima perranyent al Papa. Tanmareix, el fenb- 
men és observable per al conjunt de la Corona caralano-aragonesa, enrre 1387-92, 
període en el qual els diners recaprats per raó de decimes significaven el 54 % del 
total de les recaptes dels col.lecrors ponrificis.?2 No obsranr, el valor relariu de la 
col.lecra per aquesr concepre (vid. grafic 2 )  no és uniforme per a [ores les dibcesis, 
i una certa tendencia a I'equilibri es trenca per la quantirar absoluta recaprada a 
Vic o per la imporrkncia relativa que la Decima té enrre la resta d'exaccions dins 
del bisbar de Torrosa (vid. grhfic 9). 

Els papes de I'epoca del Cisma d'Avinyó, privars o reduirs els recursos econo- 
mics que els fornien les rendes senyorials i la fiscalirar pública dels Esrars de 1'Es- 
glésia, varen rrobar en la fiscalitat eclesiisrica el gran recurs per fer fronr a les 
nombroses i creixenrs exigencies de I'Església i dels papes avinyonesos. Al pes 
abusiu d'aquesta fiscalirar, que requeia directamenr sobre la clerecia, s'hi ha d'afe- 
gir que alguns d'aquesrs rributs -els més onerosos- com la «decima» anaven a pa- 
rar a mans dels prínceps crisrians que romangueren fidels a l'obediencia avinyo- 
nesa, enrre els quals s'hi compraven els reis d'Aragó. Per si no fos poc, la pressió 
fiscal s'agreujh amb els abusos deis agenrs locals i les nombroses persones que in- 
terferien els canals de conducció del diner recaprar fins a Avinyó. Tanmateix I'abús 
fins a I'exrrem -no observable en l'obediencia romana- va ser una de les causes 
que, si en un principi varen permerre la supervivencia del papar i la compra de les 
fidelirars, acaba converrinr-se en un factor molr importanr d'acceletacció de la se- 
va caiguda i desprestigi. 

Als bisbars catalans, les obligacions fiscals sobre la clerecia van ser molr desi- 
guals (vid. grific l), tanr en conjunr, pera rot I'kmbir rerritorial, com dins de ca- 
da bisbat: aquí les desigualrars fiscals que impliquen cada una de les tipologies rri- 
burhries és molr disrinra i només sobresurr -ja ho hem denorat a basramenr- la 

41. Toc i així, la Corona d'AragÓ va ser un delr pacs imbirr on vquesra tercera parr pricrica- 
menr r'havia esrablerr de forma fixa. Alrrer paisos, rom els rerrirorir de I'lmperi o Franga, les parrs 
de la Cambra Apoiti>lica ~ol ien ésrer menorr i fins i ror inerrables. Vid. FAVIER, JEAN: L t r f i t ~ a n m  
po~ltifica/ei ..., p. 2 1 L .  

42. Vid. FAviEn, JEAN: L e ~ f i t r ~ , t ~ e ~ p v ~ t t $ i c n b  ..., p. 238. 



Decima aposrblica. No obstanr, s'ha de tenir present que la absencia d'algunes ti- 
pologies fiscals en determinars bisbars no implica for~osament que no s'haguessin 
percebut i que no s'haguessin produir els morius per cobrar-les; pot deure's a la 
mala gestió dels col.lectors, al desviament inreressant d'algunes percepcions o a 
que s'haguessin lliurat a la Cambra en anyades posteriors, de les quals no n'hem 
trobat rastre en els registres de la Cambra Apostblica. 

ANNEX 1 

SOTS-COL.LECTORS DELS BISBATS CATALANS (1 384-1 392) 

BISBAT DE GIRONA 
Sors-col.lector dels miuria communia~~: 
Pere Bernar de Canelles, beneficiar de la seu de Girona 

Sots-col.lectors de les decirnes: 
Francesc Corona 
Felip de Palau 

BISBAT DE VIC 
Sors-col.lecrors dels aiuria communia»: 
Arnau Condomina, tresorer de la seu de Vic. 
Bernat de Pujol, canonge de la seu de Vic. 

Sots-col.lector de les decimes: 
Bernat de Pujol, canonge de la seu de Vic. 

BISBAT D'URGELL 
Sots-col.lectors dels aiuria communiaw: 
Francesc d'Aguilar, canonge d'urgell. 
Arnau de Graner, sagristk dSUrgell. 

Sors-col.lectors de les decimes: 
Francesc d'Aguilar, canonge d'urgell. 

BISBAT DE BARCELONA 
Sors-col.lecror dels ~'iuria communiaa: 
Raimond de Guixers, prior de Sant Pau del Camp. 
Raimond Gras. 
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Sors-col.leccor de les decimes: 
Nicolau Manote. 

BISBAT DE TARRAGONA 
Sots-col.lector dels uiuria comrnunia,,: 
Joan de Morelló, prior de la seu de Tarragona 

Sots-col.lector de les decimes: 
Francesc Maillol, canonge de Tarragona. 

BISBAT DE LLEIDA 
Sors-col.lectors dels <<iuria communian: 
Pere de Masseres. 
Jaurne de Mas, canonge d'osca. 
Jaume Salines, beneficiar de la seu de Lleida. 
Enacard de Naves, canonge de la seu de Lleida. 

Sots-col.leccors de les decimes: 
Abat del monestir d'Escarp. 
Joan de Peralada, canonge de la seu de Lleida. 

BISBAT DE TORTOSA 
Sors-col.lecrors dels «iuria communian: 
Pere de Garrer, infermer de la seu de Torrosa. 
Berenguer Serrar, canonge de la seu de Tortosa. 

Sots-col.lector de les decimes: 
Andreu de Coscó, canonge de la seu de Torrosa. 
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