
En l'aspccce de les rendes reíais es pre-
senten les aporracions de Flocel Sabaté
sobre les rendes de les castlanies, estudi
molt extens i documentat, supera les qua-
tre-centes notes, i que juntament amb 1 arti-
de del compilador del volum, M. Sánchez

major qualitat i rigor científics. També vol-
dria destacar el trebali de Pere Ortí sobre
la formado i l'evolució de 1'explotació de
les rendes deis molins reíais del Rec
Comtal, temática fins ara només tractada
molt per sobre per la historiografía.

També el camp de les rendes deriva-
des de mercáis rutáis troba el seu lloc en
aquest recull grades a l'estudi de Mercé
Aventín, en el qual demostra la doble
finalitat del mercat de rendes: la resolu-
ció de les necessitats económiques i la

garantía de la salvado eterna, estudiant el

La fiscalitat eclesiástica és ob¡ecte d'un
documentat estudi del professor Prim
Bertrán, que empra els registres de la Secció
del Mestre Racional de I'ACA, que ofereix
publicáis en apéndix. La quantificació de
la décima apostólica per bisbats ens mos-
tra novament les possibilitats que la docu-
mentació existent ens proporciona.

Un breu, petó dens, estudi de Guilleré
sobre les finances de la Corona d'Aragó
a l'inici del segle xiv ens dona clara prava
de l'aprofitament de La documentado i
clou aqüestes magnifiques i completes
aportacions que ens ofereix aquest volum
compilat per M. Sánchez.

AntomM. Udtna i Abelló

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel

El naixement de lafiscalitat d'Estat a Catalunya (segles Xll-xiv)
Vic: Eumo; Universitat de Girona, 1995. 147 p.

L'especialitzadó de ^investigador Sánchez
Martínez en temes de fiscalitat, palesa des
de ra ja aíguns anys, ha donat com a rruit
aquesta condensada i al matek temps deta-
llada síntesí d'un deis aspectes mes carac-
terístics de l'organitzadó de les monarquíes
feudals: la fiscalitat d'Estat. L'estudi se cen-
tra a Catalunya, que encara que des de
1137 forma un unitat política amb el regne
d Arago, és ciar que, com en molts alrres
camps, en la fiscalitat té una evoludó dife-
rendada de la d'Aragó, primer, i de la resta
de regnes J terntons annexionats mes tatd
a la Corona d'Aragó. Parteix cronológica-
ment de les primeres manifestacions del
que anomena adequadament fiscalitat
extraordinaria, en l'época del comte-prín-
cep Ramón Berenguer IV i concretament
fent esment de l'inventari del 1151-52 i
que acaba el 1365, quan arran de la con-
solidació del General de Catalunya com a
institució, "Les generalitats van convertir-
se en un ¡mpost prácticament estable...»
(p- 134).

Com és ben sabut, l'itinerari que des
de mitjan del segle Xii a mitjan del xiv
porta a l'estabüment defínitiu de la fisca-
litat d'Estat té estreta relació amb l'evo-
lució política i les necessitats ¡i nanceres
que i'expansío mediterránia, primer, i
sobretot, les campanyes militars després,
planrejaven. Aixó ha estat molt ben cop-
sat per l'autor al liare deis set capítols en
que ha dividir la seva obra.

Especial interés, segons la meva opi-
nió, teñen les referincies a les fonts docu-

proposa Manuel Sánchez. Ja en el primer
capítol se'ns dona «Una ullada breu a les
principáis fonts documentáis», títol del
capítol (p. 19), ullada ben indicativa de
la línia de recerca de l'autor i que, encata
que com ell mateix diu, no és exhaustiva,
permetrá emprendre l'estudi de la fisca-
litat catalana a altres historiador. En trac-
tar, en el capítol quan, del primer quart
del segle XII! dedica també un apartar a
Tintares ¡ a les limitación* de les fonts per
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a l'estudi del patrimoni reial (p. 67-71)
que denoten un intens ¡ proficós rreball
sobre el lema que l'ocupa i del qual, com

festactó. Vull remarcar mole especialmenc
aquest rigor documental i la transparen-
cia en donar a conéixer en detall la ubi-
cado de la documentado estudiada, tot

d'una síntesi d'alta divulgado.
El llibre destaca a mes a mes per la seva

claredat expositiva, des del moment que
relaciona amb precisió els principáis fecs
polítics i militars amb el procés forma-
tiu de la que ell, amb plena justificado
(p. 10-11), inamena ftícaliiai d'Estat.

El perqué considera que fins a la sego-
na meitat del segle XTV no es pot parlar de
fiscalitat d'Estat román pales en les pagi-
nes introductóries: d'una banda a les darre-
ries del segle XIII i primera meicat del XIV
els ¡mpostos votats en Corts afeccaven sola-
ment el bra£ reial o de les ciutats. A partir
de 1360 també els bracos militar i ecle-

tributs fiscals votáis en la Cort: la profer-
ca o donatiu, que a partir del 1350 repre-
sentará la gran part deis recursos financers
de la Corona. Un segon argument de
Fautor per situar en 1'época citada la defi-
nitiva consolidado de la fiscalitac es el seu
«carácter regular i permanenc, sense que
depengui ¡a de les contingencies béMiques
del període anterior» (p. 11).

D'altra banda, la complexitat del tema
és ben evident. Només llegint la «batería» de

preguntes plantejades per Henneman en el
seu estudi sobte el fmancament de la gue-
rra en la Franca del segle XIV i que recull
Sánchez, hom es pot íer una dará ¡dea de la
problemática que la recerca sobre la fisca-
litat en qualsevol regne medieval suscita.

El procés fbrmatiu o naixement, com es
titula l'obra, d'aquesta fiscalitat d'Es tac bas-
ctila contínuament entre els recursos que
genera el patrimoni reial i les apel-lacions
a la fiscalitat extraordinaria, quan, per dis-
pendis del patrimoni, cas del regnat de Pere
el Católíc, o per necessitats excepcionals,
que esdevenen corrents, cas de les guerr

b G S d C l ldenya, Castel

L' es treta relació de Corts i municipis
catalans és una altra de les característiques
que es desprenen d'aquest treball, des de
moment que mostren darament un aspee-
te que sovint ignora rhistoriador de les

Els precisos i complets aclariments
bibliográfies succintament comen tats per
capítols douen aquest treball, el qual, mal-
grat la qualificació que fa Manuel Sánchez
de pagines un xic prematures, cree que
ens trobem davant d'una obra que ens era
del tot imprescindible i que obre el camí
cap a la recerca de l'evolució d'aquesta fis-
calitat en la Catalunya deis darrers segles

nua obrint, trepitjant i avancant Manuel
Sánchez i el seu equip de treball.

AntoniM. Udin,

SCIASCIA, Laura
Le donne e i Cavtdier, gli affizni i gli agi. Famiglia e potere in Sicilia tra J
e XIV secólo
Messina: Sicania, 1988
Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Amgona (1188-1347)
Palermo: Societá Siciliana per la Storia Patria, 1994.

Dues aportacions singulars de la docto-
ra Laura Sciascia, de l'asidua recercadora
de documentado siciliana a l'Arxiu de la

Corona d Aragó des de fa uns quants
anys. Realment ella completa els seus
estudis propis del seu país sobre els docu-


