
122 Mcdievalia 12, 1995

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,
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Le donne e i Cavtdier, gli affizni i gli agi. Famiglia e potere in Sicilia tra J
e XIV secólo
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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-
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ments de la lloctinéncia de Frederic
d'Aragó (Palerm, 1972) i sis anys mes
tard el Volum d'Acra Curie Felicis Urbis

Ara era oferek un volum que recull els
pergamins del nostre Arxiu Reial des del
1188 al 1347. Es tracta de documentado
mes aviat privada i que ja havia conegut
Cariiú respecte a la deis regnats des de Pere
II a Jaume II, mentre que els documents
del temps de Pere III havien estat citats per
Giuñrida fd'aquests pergamins, n'havia edi-
tat 117 al Cartulario Alagona).

Encara que es dona la data del 1188,
de pergamins antetiors a Jaume 1 n'hi ha
solament dos. A partir del numero 3 ja
son des del regnat d'aquest reí, el
Conqueridor. El nombre total de deper-
gamins transcrits i degudament «regetats»
arriba ais 121, corresponents a l'any 1347.

El conjunt deis documenes ofereíx un
gran interés per a l'estudi de la noblesa
siciliana, i la relació amb els nostres reís
és mes aviat per incloure els regnats
esmentacs (tambe de Jaume II, els Alfons
i sobretot Pere el Cerimoniós) que no
pas per veure-hi la relació política
d'aquests nobles amb la monarquía.
Sobresurten, pero, alguns pergamins

torgats pels . sobira tala-

L'edidó és molí correcta: cada docu-
ment va precedit per la data, la signatu-
ra, etc., i conté un amph resum, Hi ha a
mes nou lamines que reprodueixen sig-
natures de jutges i de nobles, en un nom-
bre baüanc considerable. Uns Index., a
les darreres planes, que amb cura recuuen
onomastics i topón ims.

L'altra publicado de Laura Sciascia és
un estudi familiar oriental, pero, des del
punt de vista de la relació entre familia i
poder; el seu estudi va deis anys seixanta
del segle XII, des del rei Guillem II, fins a
la segona meitat del XIV, a I'época de
Frederic IV. En conjunt estudia els esde-
veniments de la Sicilia a partir de cinc
famílies: els Abbate, Fimetta, Scordia,
Incisa, Centorbi i Rosso.

De-diCA quinze planes a distints arbres
genealógics d'unes setze famílies. Inclou un
bon índex de noms i de llocs, en qué es
recull especialment les cites de les esmen-
tades cinc íamfiies; cal remarcar que la fami-
lia Moneada (escrit sense !a tdesprés de la
ena) hi ocupa un lioc molí important.

Frederic Vdtna i Martürell
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Diplomatari de Santa María de Poblet (960-1177). Vol. í
Barcelona: Abadía de Poblet; Generalitat de Catalunya, 1995.

Certamen! que la historiografía catalana es
troba en un moment de plena satisfácelo,
ja que en molts pocs anys s'ha completar
un aspecte de la historia medieval: el de
les fonts documentáis. En aquest aspecte
estávem en una snuació de retatd.

Des del 1938, en que es va publicar el
Cartuiari de Poblet, grades a i'esforc de
Pons i Marqués, várem haver de passar a
la década deis quaranta, anys, per cert, de
grans dificultáis económiques; i malgrat
aixó, l'Escuela de Estudios Medievales
que tenia la seva seu a l'Arxiu de la

Corona d'Aragó, dirigida per Martínez
Ferrando, treia a la Uum dos diplomataris
de gran volada: els dos volums del Líber
Feudorum Maior, obra de Mn. Francesc
Miquel i Rossell i, al cap de poc temps,
el Cartuiari del Monestir de Sam Cugat,

foren publicáis grácies a l'esforc de Mn.
Josep Rius i també de i'Escola del Consell
d'Investigación Cien tinques.

Després sorda El ¿libre Blanch de
Sames Creus, també obra de l'esmentada
Escuela Í del també dial Consejo Superior


