
BISBAT DE LLEIDA: EL SEGLE XIIlè. 

UNA APROXIMACIÓ BASADA EN ELS COMPTES DE LA 
DÈCIMA DE 1279 

INTRODUCCIÓ 

La controvèrsia i el debat han escac sempre presents a l'hora d'es
tudiar la geografia del bisbat de Lleida. Llur conexió amb J' Aragó ha 
provocat tothora enfrontaments de natura diversa, no pas únicament 
historio-gràfica.1 ·Tan sols una habilíssima política per parc de la cúria 
diocesana, en el sentit d'evitar qualsevol possible mociy de crispació, 
ha aconseguit que la configuració del bisbat continuï presentant la 
dualitat d'origen, si bé amb severes mutilacions de la vessant occi
dental, fetes durant aquest segle i l'anterior. 

Després de la reconquesta, qualsevol aproximació cartogràfica al 
bisbat lleidatà únicament podrà guiar-se amb el mapa que Sainz de 
Baranda va publicar l'any 1850.2 Cap altre assaig ha visc l'impremta 
fins el moment actual. Probablement, si Mossèn Rius Serra hagués 
arribat a publicar aquell apèndix cartogràfic que anunciava,3 aquests 
que ara presentem ja no serien necessaris. 

És possible, però, trobar mapes d'aproximació més o menys genè-

l. Les tesis aragonesistes, basades en la consideració d'un «Aragón irredento», 
subjectat antinaturalrnent per un bisbat català, ha xocat frontalrnent amb tots aquells 
que s'han ocupat del tema, en especial Manel Lladonosa. 

2. «A todo esto acompaña el mapa del obispado, cuya copia permitió sacar su dig
nísimo obispo, mejorandole considerablemente y grabandole bajo la dirección del 
Exmo. Sr. lngeniero Gral. D . Antonio Remon Zarco del Valle, por el capiran del 
cuerpo el Teniente Coronel D . Fco. Coello» (SAINZ DE BARANDA: España Sa
grada, Madrid, 1850. T. XLVII, p. X). 

3. «A base de los nombres citados en estas cuentas, esperamos publicar -como 
apéndice a las 'R.D .H .', las cartas geogràficas de las diócesis descritas». (RIUS SER
RA: Rationes decimarum Hispaniae, CSIC, Barcelona 1946, p.X). 
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2 MARC ESCOLA l PONS 

rica,4 essent de minsa utilitat per a orientar-nos en la configuració 
medieval. En quant als mapes de localitzacions específiques, com és 
el cas dels jueus o dels moriscos, hom pot recolzar-se en les obres 
monogràfiques que sobre cadascun dels temes han estat publicades,5 

així com en la monumental Història de Lleida de Josep Lladonosa 
(Tàrrega, 1974, Vol. I). 

El document de l'Ordinatio Ecclesiae Ilerdensis, promulgat una vin
tena d'anys després de la re instauració episcopal, 6 no és, dissortada
ment, una eina d'on es pugui extreure informació detallada sobre les 
parròquies, puix, entre les poques de cita,7 ni tan sols enumera algu
nes de les més grans. 

Ens ha calgut, doncs, cercar un document de natura eminentment 
fiscal, en aquest cas de la fiscalia pontifícia, per tal de poder recons
truir i localitzar, al menys en bona part, les parròquies que durant el 
segle tretze pertanyien al bisbat ilerdenc. Es tracta de la col·lecta de 
la dècima de 1279, publicada per primera vegada l'any 1926 en una 
separata de la revista Esperanza, del Seminari de Lleida. L'autor era 
RIUS SERRA, que tornaria a publicar-la l'any 1946 (CSIC, Barce
lona), esta volta conjuntament amb la de 1280, dins el volum I de les 
Rationes Decimarum Hispaniae, dedicat als bisbats dels Països 
Catalans.8 

LA DÈCIMA 

El present estudi sobre la configuració geogràfica del bisbat de 
Lleida està basat en els comptes del tipus d'imposició pontifícia deno
minada dècima. La creació d'aquest tribut es troba vinculada a la ne-

4. A El martírio de una iglesia, de VIOLA GONZALEZ, a la portada (Lleida, 
1980); també en publica un la Gran Enciclopèdia Catalana, veu «Lleida, bisbat de», 
signar per Josep Lladonosa. 

5. Sobre els jueus PITA MERCE: Lérida judia (Lleida, 1973) i La societat jueva en 
els calls lleidatans, (Barcelona, 1978); del mateix, sobre els moríscos: Lérida arabe, 
(Lleida, 1977 ). 

6. El publica SAINZ DE BARANDA, op. cie., Apendix nº 2. 
7. No arriba a la crencena i, ensems, són coces de l'ardiaconat de Lleida, la nova 

adquisició. 
8 . Encara no hi ha cap escudi publicar sobre el bisbat de Lleida que es basi en les 

dècimes del «Raciones», malgrac l'annunci que fa Prim Bertran (URGELLIA Nº 2, 
1979, p.257) d'un en fase d 'impressió a l'IEI. Sembla ser que els que· havien d 'ésser 
aucors (R. Farrero i S. Fernàndez) ajornaren la publicació del treball. 
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cessitat de subvenir a les noves despeses de l'Església, concretament 
a les croades, d'ací que en un principi (inicis del segle XIll) es justi
fiqués la seva percepció dient que eren cobrades in subsidium Terrac 
Sanctae. En desaparèixer la motivació originària, és a dir, quan deixen 
de ser excepcionals per a convertir-se en habituals, hom deia senzilla
ment que es recaptaven pro oneribus Romanac Ecclesiae,9 amb les desti
nacions molt diverses com la subvenció de les campanyes del carde
nal Gil d' Albornoz a Itàlia, encarregat de recuperar i consolidar els 
Estats Pontifícis mentre els papes eren a Avinyó,10 o per a pagar les 
guerres contra els Visconti de Milà. 11 

La dècima de 1275 - 1280 

Gregori X, consagrat Papa l'any 1272, fou un home conscienciat 
en el sentit de reforçar l'acció cristiana a Terra Santa per tal de no 
perdre les posicions tant àrduament conquerides en les anteriors 
croades. Decidit, el 7 de maig de 1272, just 40 dies d'ésser Pontifex 
Romà, convocà a Lió el XIV Concili Ecumènic amb la finalitat d'aju
dar a la defensa dels Sants Llocs amb l'organització d'una nova 
croada. Malgrat l'entusiasme papal, l'ambient a les cancelleries euro
pees era massa fred i no fou possible sensibilitzar-les per a l'empresa. 
Unicament Jaume I el Conqueridor hi fou present. Això no obstant, 
Gregori X va aconseguir que s'aprovés el cobrament d'una dècima 
sobre els béns eclesiàstics durant sis anys (1275 - 1230), en base a la 
declaraCió jurada que fessin els clergues. El subsidi es va cobrar a la 
major part de les diòcesis d'Europa, i els comptes que rendiren els 
col·lectors són importantíssims per conèixer l'estat econòmic de les 
diferents esglésies. 

La col·lecta del cinquè any -1279- de la diòcesi lleidatana fou 
publicada per Rius Serra l'any 1926, com ja s'ha dit més amunt, però 
nosaltres hem utilitzat la publicada dins el Rati ones Decimarum H ispa
niae. Aquesta última és molt més rigorosa que la de 1926, 
mantenint-se entre elles nombroses diferències, i no sols de trans
cripció més o menys acurada. 

9. SAMARAN, CH.; MOLLAT, G.: La fiscalité pontifica/e en France au XIVè siècle 
(Période d'Avignon et Crand Schisme d'Occident, Paris, 1968 (2ª ed.), p. 11. 

10. CLARAMUNT, S. - TRENCHS, ).: Itinerario del cardenal Albornoz en sus lega
ciones italianas (1353 - 1367), «Studia Albornotiana», XI (El Cardenal Albornoz y el 
Colegio de España, l), Bolonia, 1972, ps. 369-432. 

11. MOLLAT, G.: Les papes d'Avignon (1305-1378), Paris, 1964 (10ª ed.), p.5 33. 
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El mecanisme de la dècima 

L'impost de la dècima contràriament al que sembla, representava 
el 10 % dels beneficis nets que percebia qualsevol beneficiat de l'Es
glésia, o sigui una desena part dels fruits que quedaven per al cler
gue, un cop deduïdes totes les despeses.12 Tan sols n'eren exs:eptua
des les leproseries, els hospitals de pobres, els frares mendicans i, a 
l'època del Cisma, també els cardenals, els membres de l'orde de 
Sant Joan de Jerusalem, els mercedaris, els cavallers teutònics i els 
cartoixans. 

S'havia establert, evidentment, una renda mínima per a exigir la 
cotització de la dècima. Aquesta quantitat mínima fluctuà amb el 
temps i d'acord amb el valor de les monedes en circulació. Dissorta
dament, en el nostre cas no s'ens detalla aquest mínim fiscal. Com a 
notícia aproximativa val a dir que la taxació més baixa que hem tro
bat correspon al pagament de l'escuder del bisbe: 8 diners per la por
ció d'un fill seu, és a dir, set sous i mig de renda. 

Cobrament 

Per a poder distribuir amb equitat !;impost calia conèixer abans el 
valor aproximat de les rendes de la clerecia. Amb tal fi la Cambra 
Apostòlica feia recórrer la cristianitat, cada cert període de temps, 
per uns agents especials encarregats de fer una relació completa dels 
beneficis eclesiàstics i d'indicar amb més o menys exactitud la impor
tància de les rendes de cada vinculat i la contribució amb que es po
dien gravar. Aquesta operació rebia el nom de taxatio o taxació.13 

Un cop coneguda la part gravable, se'n calculava el 10 %, o part 
que anualment calia pagar a Roma i després als d'Avinyó. La Cambra 
Apostòlica adoptà repetidament i a efectes administratius els sistemes 
ideats a principis del segle XIII, quan s'instituí sobre els béns dels 
clergues l'impost per a la croada.14 Segons aquest sistema emprat, la 
recapta s'encomanava a uns col·lectors, anomenats collectores apostolici, 
clergues designats pel Papa o pel camarleng, amb l'encàrrec de co-

12. MOllAT, G. : Les Papes d'Avignon (1305-1378), Paris, 1964, (10ª ed.), p. 533. 
13. SAMARAN, CH. - MOllAT, G.: La fiscalité pontifica/e ... , p.12 . 

. 14. KIRSCH, J.P.: L'administration des finances pontifica/es au XIVe sièc/e, «Revue . 
d'histoire écclesiascique», I (1900), p.295. 
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brar els tributs, només que, si en el seu origen aquests funcionaris 
eren temporers, a mida que els impostos eren més freqüents, regu
lars, i quantitativament més importants, especialment amb els papes 
d'Avinyó, s'inicià la seva funcionarització i permanença en el càrrec 
per temps indeterminat. 

Las tasca que se'ls encomanava l'exercien dins una delimitació 
geogràfica concreta: la col·lectoria, que no havia de coincidir necessà
riament amb les divisions polítiques i eclessiàstiques pre-existents. 
Així, per al cas de la col·lecta de 1279, el col·lector és Bennascut de 
Lavanya, un canonge de Narbona, que ho és per a dues formacions 
polítiques alhora: els països de la Corona d'Aragó, d'una part, i el 
regne de Navarra d'altra, considerats tots plegats una unitat adminis
trativa.15 

Un cop nomenat, aquest alt funcionari s'encarregava d'assabentar 
de la seva comesa totes les autoritats eclesiàstiques i nomenava, per a 
facilitar la feina, uns delegats amb plena jurisdicció per a les àrees 
més reduïdes, coincidents normalment amb els bisbats. Aquest nou 
personatge, delegat de l'anterior, era el sots-col·lector. Aquesta figura 
ve representada en el nostre cas per un canonge ilerdenc: Pere de 
Torrefracta,16 que figura cotitzant en la dècima per les rendes canoni
cals 70 sous en primer termini, especificant-hi que el segon no el 
paga perquè ha estat nomenat sots-col·lector. Ja sabem, doncs, quin 
ha estat el primer benefici del càrrec. Desconeixem, però, quin seria 
el seu sou o si gaudia d'altres prevendes. 

El que si ~abem és que tenia un company concol·lector. Es tracta 
del sagristà de la Seu de Lleida: Pere del Rei, bisbe de Lleida vint 
anys després, entre 1299 i 1307.17 El futur bisbe és qui s'encarrega 
de cobrar als exempts, als quals ben poc profit els fa l'adjectiu. 

En l'última instància, el sots-col·lector Pere de Torrefracta es li
mita a controlar la col·lecta i distribuir la feina del cobrament mate
rial entre d'altres. Així, com hem vist, Pere del Rei és qui cobra als 

15. Sobre col·lectors i col·lectories vejeu TR.ENCHS ONDENA, ]. : La Gamara 
Apostólica y el reino de Aragón, vol. Ill, ps. XVII-XVIII, (tesi doctoral). 

16. Hi ha notícia seva a BORRAS, L: Efemerides religiosas del Obispado de Urida, . 
Lleida, 1911, p.23. 

17. Sobre aquest bisbe, vinculat a la creació de l'Estudi General de Lleida, hi ha 
dubtes sobre si era fill de Jaume I (opinió de Lladonosa) o si es deia Pere Reig (Sainz 
de Baranda). Ademés tampoc hi ha unanimitat sobre l'any de defunció, essent 1307 
segons Villanueva i Borràs, i 1308 segons Lladonosa i Sainz de Baranda. La seva bio
grafia la podeu trobar tant en l'España Sagrada (ps. 38-41) com en el Viage Literario 
(ps. 154-156). 

71 



6 MARL bLOLA l PON::. 

exempts. Als no-exempts els hi cobren el degà de Lleida (Arnald de 
Vernet 18 ) i l'ardiaca de Terrantona (Mestre Raimon), amb la particu
laritat de que aquest darrer cobra en nom d'altri, d'un clergue ano
menat Bartomeu ... 

Pot apreciar-se, doncs, l'existència de quatre instàncies entre el 
prevere gravat i el Pontifex Romà, instànciés que disminuiran nota
blement els ingressos finals de la dècima. Com abans, tampoc ara 
s'especifica la remuneració d'aquests personatges. Cap d'ells, però, fi
gura com a pagador de dècima pròpia,19 i si tenim en compte la titu
lació dels càrrecs i la comparem amb personatges similars de l' aristo
cràcia curial, podem pensar que fan un bon negoci. 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL BISBAT 

Caiguda Lleida,20 hom es disposà a celebrar la consagració de la 
Mesquita Major en catedral. El mateix 30 d'octubre de 1149, Ramon 
Berenguer IV, d 'acord amb un breu d'Urbà 11, va promulgar la Carta 
de Dotació de l'església restaurada,21 amb presència de l'arquebisbe 
de Tarragona i dels bisbes de Barcelona, Vic, Urgell, Saragossa i d'un 
nombrós grup de cavallers. També va confirmar al bisbe de Roda 
Guillem Pere de Ravidats la possessió de les ·mesquites de la ciutat. 
El prelat traslladà a Lleida els ardiaconats majors de Ribagorça, de 
Benasc, de Terrantona,22 i la cabiscolia i restants prebendes canoni
cals de Roda d 'Isàbena, quedant eixa església convertida en cole
giata.23 

18. «Año 1254. D . Arnaldo de Vernet «decanus et helemosianarius sedis il. , 
asensu cotius capituli ... sede vacante» expide un documento por donación. Este fue el 
primero que cuvo el nombre de Dean, pues sus antecesores se llamaron Priores, de lo 
que se deduce que hasta aquel tiempo se conservó en el Cabildo como una sombra de 
regularidad. El cambio de nombre se habia acordada en el Capítula de Ja Asunción de 
ese mismo año». (BORRAS, L.: Efemérides ... p.2 10). 

19. El propi degà, Arnald de Vernet, fa un únic pagament a la dècima, i és en 
nom de la «Domus Karitatis», la «Pia Almoina» de Lleida, establerta, segons Llado
nosa (Lerida Medieval I, Lleida, 1974, p.27) en els claustres de Ja primitiva Seu. 

20. Els detalls de la conquesta i reinstauració els podeu trobar en l'esmentada His
tòria de Lleida de ]. Lladonosa. 

21. Aquesta carca la publica SAINZ DE BARAND.A (Apendix N º l). 
22. Segons Lladonosa (Lérida medieval, I, p.27) també fou traslladat l'ardiaconat de 

Pallars, però sembla ser qUe ho consigna més per inèrcia que per altra cosa, puix cap 
testimoni de tal afirmació pot aportar-hi. 

23. El pas de Roda a Lleida i llurs conseqüències les explica IGLESIAS COSTA a 
Roda de Isabena, Jaca 1981. 
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Lleida es converteix, doncs, en el centre d'una diòcesi que tradi
cionalment s'ha estès entre Catalunya i Aragó: formaven part de la 
seva diòcesi medieval la zona dels Monegres, el Baix Cinca, el Com
tat de Ribagorça, la Llitera, el Segrià i Les Garrigues, els enclavats 
d'Artesa de Segre a la Noguera, i de les Olugues, la Manresana i 
Sant Guim de la Plana a la Segarra. Dintre els límits de la diòcesi hi 
havia diferents parròquies que pertanyien a les jurisdiccions exemp
tes de les abadies d'Ager, d'Alaó i Lavaix i a l'orde de l'Hospital i del 
Temple, ademés dels cenobis cistercencs. 

Els bisbes de Lleida foren elegits conjuntament pels capítols ca
nonicals de Roda i de Lleida, fins a mitjan segle XIV, en què aquesta 
prerrogativa se l'anà reservant cada vegada més el Papa. 

La nova diòcesi s'organitzà, dintre l'arxidiòcesi de Tarragona, amb 
una canònica de 25 membres sota la regla de Sant Agustí (1168). El 
1173 es reuní un concili provincial a Lleida per implantar la disci
plina eclesiàstica, sobretot en l'estament clerical. La canònica va man
tenir l'observança de la regla de Sant Agustí fins el 1254, en que va 
passar a canònica secular i el seu prior esdevingué degà. 

El caràcter central de la diòcesi de Lleida dins la Província ecle
siàstica Tarraconense, que comprenia aleshores tot Aragó i Navarra, 
féu que la ciutat de Lleida fos escollida com a seu dels nou concilis 
provincials entre 115 5 i 1294, dels quals el més notable fou el de 
1229, origen de la llarga sèrie regular de concilis de la Província Tar
raconense, reunit pel cardenal legat Jean d'Abbeville, cardenal de 
Santa Sabina. S'hi urgiren les disposicions del quart concili del Laterà 
i es regularitzà la celebració dels concilis provincials i dels sínodes 
diocesans. També fou molt important la reunió conciliar del 1237, en 
la qual es regularitzà la repressió de l'heretgia càtara i es planificà la 
creació del Tribunal de la Inquisició, que Ramon de Penyafort va 
instituir a Lleida el 1241. 

Ardiaconats i desequilibris 

Després de la singular separació, abans esmentada, entre pagadors 
«exempts» i «no exempts», la primera notorietat administrativa que 
ens ofereix el registre de el dècima és l'arcaica distribució de la diò
cesi en ardiaconats. 

En efecte, quan l'any 1148 la curia episcopal de Roda es traslladà 
a la recent conquerida Lleida no procedí a la re-estructuració admi
nistrativa de rigor. Així, la inadeqüació institucional a la nova confi-
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gurac10 geogràfica seria una nota discordam que perduraria durant 
tres segles. Al nord, tres ardiaconats comparativament petits, despo
blats i, ensems, pobres: Ribagorça, Benasc i Terrantona, l'antiga divi
sió tripartita del bisbat de Roda, que restava intacta. Al sud, un ar
diaconat immens que comprén totes les terres noves, centrat a 
Lleida, que és més ric, més poblat i més extens que els altrs tres ar
diaconats junts, condemnats des d'ara a la marginalitat pirinenca.24 

Des del punt de vista econòmic, el desequilibri parroquial pro
voca forçosament la diferència aclaparadora en favor de Lleida ( 60 % 
de les rendes), agreujada si s'afegeixen les rendes del bisbe i la cúria, 
més elevades que totes les parròquies lleidatanes juntes. 

Vegeu els quadre comparatiu dels ardiaconats segons les dades 
ofertes per la dècima: 

Parròquies Clergues Diners 

DE ARCHIDYACONATU RIPPACURCIE 26 58 1.559 s. 

DE ARCHIDYACONATU TERRANTON 17 19 329 s. 

DE ARCHIDYACONATU BENASCENSI 6 8 102 s. 

DE ARCHIDYACONATU IILERDENSIS 116 211 6.509 s. 

Dins el grup montanyenc, s'observa també una profunda desigual
tat, percentualment encara més radical que la abans comentada. L' ar
diaconat de Ribargorça es troba enormement distanciat dels dos ar
diaconats més septentrionals a causa dels ingressos dels canonges ro
tencs. Terrantona, amb l'ardiaca sense cotitzar, i Benasc amb l'ardiaca 
que cotitza a Lleida, veuen encara més reduïdes unes col·lectes ja de 
per si prou minses a causa dels extensos i nombrosos priorats de 
Sant Victorià.25 

24. Aquesta divisió basada en els vells ardiaconats perdurarà únicament als bisbats 
de Lleida i Tortosa, essent suprimida a l'Urgell durant el primer quart de segle XIII, 
substituïda pels «deganats». Sobre això vegeu PRIM BERTRAN: La dècima de la diò
cesi d'Urgell de 1391, «URGELLIA», II, 1979, ps.257-346. 

25. Un estudi aprofundit de l'evolució història d'aquests ardiaconats durant l'època 
del bisbat de Roda es troba en la monografia citada d'I.GLESIAS COSTA, si bé res 
indica sobre llur supervivència i desenvolupament dins la nova realitat episcopal. 
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L'ardiaconat de Pallars 

Referent a l'ardiaconat de Pallars, hem de dir que, malgrat la seva 
inclusió dins els límits dels bisbats de Roda26 i posteriorment en el 
de Lleida,27 no apareix en lloc com a tal dins la dècima, i ni tan sols 
una parròquia d'allí hi apareix citada. El seu ardiaca, que hauria d'a
parèixer pagant amb els altres ardiaques a Lleida, no surt en lloc i no 
és fàcil creure que no arribava a la «taxatio». És igualment improba
ble una pertanyença a la mitra de la Seu d'Urgell,28 o un status simi
lar al de l'Arxiprestat d'Ager, puix en ambdós casos en tindríem refe
rències als sínodes i episcopologia. 

Absent, doncs, qualsevol al·lusió parroquial o dignatària, la única 
vinculació de l'antic ardiaconat del Pallars amb la Seu de Lleida són 
els monestirs alli situats i que paguen per llurs rendes.29 El Priorat de 
Sant Andreu de Barrabés representava, en el segle XIII, prop d'un 
terç de tot l'ardiaconat, i es localitzava bàsicament a la zona nord, en
tre el límit de la Vall d'Aran i les rodalies de Pont de Suert.30 

Les possessions del Monestir de Santa Maria d'Alaó formaven 
tres «bosses» o nuclis de senyoriu, dos d'elles entre el Priorat de 
Sant Andreu i els límits de l'ardiaconat de Ribagorça, al nord-est, 
doncs; l'altra, més gran, s 'exte~ia al voltant del monestir, més al 
sud.31 De l'influència d'Alaó a les parròquies sota el seu senyoriu en 
tenim una tímida coneixença.32 

En resum, tots els autors que inclouen l' ardeaconat pallarenc en 
els seus mapes d 'aproximació al bisbat de Roda, cas d'lglesias 
Costa,33 Ramon de Huesca,34 i fins i tot Ramon d'Abadal35 (si bé no 

26. IGLESIAS COSTA: op. cie., mapa nº l. 
27. SAINZ DE BARANDA: op. cie. mapa. 
28. Tampoc apareix en el mapa que publica PRIM BERTRAN (op. cie., ps. 264-

65) sobre el bisbat de la Seu d'Urgell del segle XIV. 
29. Si bé cocs ells paguen com a «exempts» i juntament amb els cotitzants foranis. 
30. Vegeu els mapes publicats per GALTIER MARTI, F.: Ribagorza. Condado in

dependiente, Saragossa, 1982, mapa Ill; i també IGLESIAS COSTA: op. cie., mapa l. 
31. Aquestes propietats han escac estudiades, en quant al segle IX, per RIU RIU, 

M. : El Monasterio de Santa María de A/aón y su patrimonio en el siglo IX , dins «Home
nage a D . José Mª de Lacarra». Tomo I, Saragossa 1977, ps.63-85. 

32. Sobre això vegeu CASTILLON CORTADA, F.: Los abades de Alaón: jurisdic
ción y prerrogativas, dins «ARGENSOLA» n° 85, 1978, ps.41-1 23. 

33. IGLESIAS COSTA: op. cie., mapa l. 
34. RAMON DE HUESCA: Teatro historico de las iglesias del Reyno de Aragón, Sa

ragossa, 1807. 
35. RAMON D'ABADAL: Origen y conso/idación de la sede ribagorzana de Roda, 

dins «Escudios de la Edad Media de la Corona de Aragón», Tomo V, 1972, j:>s.5 7-140. 
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fa mapa del bisbat), ho fan basant-se en documentació del Cartulari 
de Roda, molt anterior al segle XIII (publicada per Y ela Utrilla36 ). 

A l'Arxiu Capitular de Lleida no he trobat cap document -al 
menys registrat- que sigui del segle XIII i que faci referència di
recta o indirecta a la divisió en ardiaconats. Cercant entre els episco
pologis i els sínodes dels segles XII i XIII la sort no ha estat més 
generosa: cap notícia de reformes o supressions ardiaconals ens ha 
aparegut. Tenim, però, dos documents de mitjan segle tretze que po
den il·luminar la qüestió. Un d'ells, datat el dia 26 de Març de 
1244,37 és una sentència -una més- d'un pledeig entre els capítols 
de Lleida i Roda sobre l'elecció del bisbe. L'arquebisbe de Tarragona 
i el mateix bisbe de Lleida, àrbits de la qüestió, ademés de fer una 
crida a la fraternitat, disposen certs manaments reguladors de la dis
puta. Un d'ells, el final, ordena als canonges i al Prior de Roda que 
dessisteixin de la petició que feien els ardiaques (canonges de Lleida) 
dels drets que anomenaven «procuracions». Doncs bé, en els docu
ments únicament hi figuren com a beneficiats de la disposició els ar
diaques de Benasc. Ribagorça i Terrantona, especificant que al de 
Lleida no se li reclamaven les procuracions. 

L'altre document --que jo no he pogut localitzar a l'Arxiu- el 
cita el pare Borràs dins les seves «Efemérides».38 Es tracta d'una ad
judicació de canongia-dignitat d'ardiaca, de 1251. Borràs cita així: 

«Antiguamente y desde el tiempo de la Reconquista ha
bía en nuestra Catedral los Arcedianatos: l 0 el Mayor, cuyo 
primer obtentor aparece Guillermo en 117 4 y que era lla
mado «manus et oculus Episcopi», llegando a tener juridisc
ción ordinaria; 2º de Ribagorza, cuyo primer obtentor apa
rece Odón en 1190; 3º de Benasque, que obtenía en 1206 
Benedicto; y 4° el de Terrantona, que en 1160 obtenía Ray
mundo. El Art. 13 del Concordato de 1851 suprime todos 
los arcedianatos, menos uno en cada iglesia, que sení Digni
dad, sin jurisdicción propia y la tercera silla «Post 
pontificalem». 

36. YELA UTRILLA, F. : E/ Cartu/ario de Roda, Lleida 1932; i cambé Documentos 
rea/es de Roda anteriores a/ S. XIII, Saragos.sa, 192 3. 

37. Arxiu Capicular de Lleida, calaix 39 (pendenc de classificació). 
38. BORRAS PERELIÓ, L.: Efemérides re/igiosas de/ Obispado de Urida, Lleida, 

1911, p.153. 
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Una darrera possibilitat, que no podem descartar, seria la de que 
la zona pallaresa hagués estat tant indigent que cap dels seus clergues 
situessi llurs rendes per sobre de la «taxatio». Difícil també, però. 
Sia com sia, en el nostre mapa hi trobareu delimitat l'ardiaconat 
-sense cap parròquia, és clar- en base a la confrontació amb el 
mapa d 'Urgell publicat per PRIM BERTRAN (op. cit.) i les configu
racions dels «rottensis» d'IGLESIAS COSTA i GALTIER MARTI 
en els seus mapes ja esmentats. 

UNS LÍMITS PROBLEMÀTICS: ANTECEDENTS HISTÒRICS 

La liquidació del bisbat de Roda en benefici de l'ilerdenc com
portà la transmissió automàtica d'una colla de problemes i contencio
sos, jurisdiccionals i territorials, que durant el segle que tractem eren 
encara ben vius. La Seu de Lleida no pugué defugir-los, però tampoc 
solucionar-los satisfactòriament. Seguidament en tractarem algunes 
qüestions. 

El pleit d'Alquezar-Barbastre 

El bisbe Gombald de Camporrells, home enèrgic i disputador,39 

havia aconseguit que Celestí Ill expedís una butlla l'any 1195 per la 
qual quedaven subjectes a la seva jurisdicció episcopal la col·legiata 
d' Ager i el Monestir de Sant Victorià. Aquests, és clar, no en feren 
cap cas. U na resposta tal va provocar que el combatiu Gombald viat
gés a Roma a explicar-li al nou pontífex Innocenci Ill les perfídies de 
monjos i canonges, aconseguint de l'impressionat papa una nova but
lla, aquesta vegada més taxati~a, amb la qual s'excomunicava tots ple
gats mentre no mutessin d'actitud. Com era d'esperar, també fou inú
til. Tot això no vindria al cas si no fos perquè el bisbe lleidatà, dei~ 
xant als d'Ager i als victorians per impossibles, se li va ocòrrer d 'a
profitar el viatge a la Ciutat Eterna per aclarir d'una volta una vella 
disputa, ja rància, amb llur company el bisbe d'Osca: la de l'Honor 

39. Aquest bisbe, que presidí l'església de Lleida de 1191 fins 1205, té una ex
tensa i detallada biografia a l'España Sagrada (ps.13-18), però llur semblança humana 
és més viva i arrodonida al Viage Literario (ps. 122-1 30). 
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d'Alquezar, de cronologia remontable fins el segle XI, dels temps de 
l'expansió aragonesa per la Barbitània. 

SAINZ DE BARANDA explica així la història:40 

«El asunto que llevó a Roma al Obispo Don Gombaldo 
en el pontificada de Inocencio Ill, y acaso también le habia 
llevada en el de su antecesor, fue el ruidoso asunto comen
zado cien años antes sobre los límites de los obispados de 
Lérida y Huesca. Habíase terminada este negocio en el pon
tificada de Eugenio Ill, declarando falsa de bula de Urbana 
11, presentada por el Obispo de Roda Don Guillen Pérez, al 
cual y a su cabildo se supuso autores de la falsificación. Pero 
la bula original apareció en los registros pontificios al cabo 
de medio siglo, y de sus resultas se abrió el juicio nueva
mente. Mandó el Papa comparecer a los dos Obispos de las 
expresadas iglesias: el de Lérida acudió al instante, pei-o el de 
Huesca se hizo esperar largo tiempo. Alegó cada uno su de
recho, y el Papa les propuso la conveniencia de terminar este 
negocio por medio de una concordia amistosa, en la que él 
mismo se prestó a servir de arbitro. No podían negarse los 
Obispos a una propuesta tan digna del sucesor de San Pedro, 
y conferenciando el asunto entre los tres, resolvióse por úl
tima de común acuerdo que la iglesia de Barbastro con todo 
el territorio que le asignó el Rey Don Pedro cuando puso en 
ella la Sede, y la iglesia de Alquezar con sus dependientes, 
fuesen perpetuamente de la lglesia y Obispado de Huesca; y 
las iglesias de los valies de Bielsa y Gistao, de la lglesia de 
Lérida. Las demas iglesias que había entre Cinca y Alcanadre 
se dividieron en dos partes, tirando una línea de uno a otro 
rio por los lugares de Pertusa, Torres, la Perdiguera, Peralta, 
Monte-Rubeo, Almergue, Fornillos, cuyas iglesias y las de la 
parte de abajo se adjudicaran al Obispo de Lérida, y las de 
arriba basta los Pirineos al Obispo de Huesca, excepto cuatro 
iglesias que por convenia de los mismos se adjudicaran a 
cada uno de ellos en el distrito del otro a saber: las de Ber
begal, Lacunarrota, Juverro y Caxcorba al Obispo de Huesca 
en el distrito del de Lérida, y a éste en el de aquel las de 
Azlor, Alberuela, Adahuesca y Colungo. La bula dirigida al 
Obispo de Huesca existe original en el archivo de;: su iglesia, 

40. SAINZ DE BARANDA: op. cit., ps.46-47. 
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y esta dada en Ferentino a 27 de mayo de 1203. De la diri
gida al Obispo de Lérida hay el trasunto en el Libra Verde 
(folio 5), pero no esta copiada la fecha». 

Aquest.a és, sense cap variació, la configuració dels límits del mig
oest segons la dècima que estudiem. Més endavant, un cop instituït 
el bistat de Barbastre, la Mitra ilerdenca perdrà Fornells (Fornillos) i 
Ariostoles, recuperant, però, Berbegal i Lagunarota, així com d'altres 
parròquies (Azara, Laluenga, etc. .. ) que permetran la conexió amb les 
quatre parròquies lleidatanes dins el bisbat d'Osca, que deixaren de 
ser una «illa» per convertir-se en una «península» .41 

La feblesa institucional del segle XIII: conseqüències 

Molt abans de la caiguda de Lleida hom ja coneixeia les preten
cions de Roda sobre l'eixample meridional. Els bisbes ribagorçans, 
que mai no dubtaren en declarar-se sempre com els successors de 
l'amiga seu ilerdenca cercaven així un títol que els permetés, arribat 
el moment, incloure en una diòcesi gegantina les fèrtils i treballades 
hortes al·luvials del Cinca i del Segre, de riquesa prou coneguda, es
pecialment en una zona tan feréstec com la del bisbat rotenc. 

El clergat de Roda no podia, però, ignorar que la seva pretesa 
herència lleidatana era vivament qüestionada. Unes parròquies riques 
eren traduïdes arreu per un clergat ric, i els altres bisbats -tan cata
lans com aragonesos-- lluitarien fins on fos necessari per tal d'as
segurar-se una part del botí. Els bisbes de Roda hagueren de desple
gar tota una ofensiva diplomàtica prop dels comtes catalans i reis ara-

. gonesos amb l'objectiu de veure reconegut el referit títol, en especial 
el bisbe Guillem Pere, que duria, durant el setge final, les negocia
cions definitives amb el comte Ramon Berenguer IV i amb els ho
mes d'Urgell. 

Mentre tant, les imminets operacions bèl·liques destinades a la 
presa de Lleida havien fet veure clar a les diverses clerecies episco
pals catalanes que els de Roda se'n surtirien amb la seva, sobretot 
per l'actitud del comte de Barcelona, ja Princep d'Aragó, disposat a 
cedir fins on convingués abans de perdre l'afecte dels seus nous sub-

41. Així és com ho trobareu en el mapa de l'España Sagrada, en el nostre encara 
no, però. 
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dits; això significava un decidit recolçament a les pretensions ribagor
çanes, vinculades objectivament al regne aragonès. Fins i tot política
ment, Lleida, amb tota la Plana del Segrià, quedava en una situació 
indefinida, la qual cosa ha permès d'argumentar un irritant aragones
sisme de les terres de Ponent. 

Així doncs, havia de ser una conjuntura política favorable la que 
permetés als ribagorçans de fer-se amb la mitra del Segre. Això, 
però, no era suficiente per a ocultar la feblesa del seu títol, ben co
neguda en un món tan enrevesat com el de l'admistració eclesiàstica 
mediaval. Les conseqüències -previssibles- d'aquesta debilitat insti
tucional serien primerenques. 

La primera, anterior a la mateixa presa de Lleida, va ésser la pèr
dua de parròquies de la vessant sud, a mans del bisbe de Tortosa. 
Maials, vila rica, la més important territorialment i poblacionalment 
de les Garrigues Baixes, fou la distracció més escandalosa. La Seu de 
Lleida no la reclamarà mai, com si no es vegés amb prou força moral 
per fer-ho, i l'església de Maials, coneguda popularment com la «ca
tedral de les Garrigues», exponent d'una riquesa avui llunyana, arri
barà al segle XX sota jurisdicció tortosina.42 

Per la banda septentrional, la situació fou encara més trista. El 
bisbat d'Urgell prescindí de generositats i ductilitats a' l'hora de nego
ciar el partiment. Coneixien prou bé les possibilitats crematístiques 
de la zona Segre meridional (no s'oblidi que llur diòcesi ja arribava 
més al sud de Balaguer). Al final, el bisbat urgellenc fixaria el seu 
límit inferior a no més de 15 Kms. al nord de Lleida, Segre amunt, i 
a 20 en direcció est. Lleida perdia, doncs, parròquies com Torrela
meu, Albesa i Termens, per la banda nord, i Mollerussa, Sidamón, 
Palau i Fondarella per l'est, a mans del bisbat de Vic. El fet de que el 
bisbat de Lleida conservés Alfarràs, Alguarire i Almenar se'ns escau 
fins i tot miraculós. 

L'Arquebisbat de Tarragona sembla que fou més considerat amb 
els rotencs. Això no obstant, s'apropià de la parròquia d'Arbeca, a les 
Garrigues Altes, tan rica i poblada com la de Maials si més no. 

A l'oest, l'única actitud interessadament contrària provingué del 
bisbe d'Osca, de que ja hem avançat notícia. L'Arquebisbe de Sara
gossa, més preocupat en el futur de la seva frontera meridional, per
meté que els de Roda fessin amb ell alló que els hi feien a ells: que 
s'adjudiquessin parròquies clarament saragossanes, com ara Penyalba, 

42. Amb l'arranjament diocesà efectuat el 1957 Maials passà definitivament --es
perem- a Lleida. 
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Faió i Candasnos, amb una quantitat immensa de quilòmetres qua
drats despoblats de la zona dels Monegres. 

La relació amb Osca ja ha estat introduïda quan parlavem del plet 
d ' Alquezar. Aquí hem de fer resaltar, en relació amb el tema de la 
feblesa lleidatana, fins quin punt podia arribar la desconsideració al
ludida. Els bisbes d'Osca sabien, per pura lògica, que la butlla al
legada per Roda-Lleida era verdadera. Això no obstant, ho negaren 
fins al final, deixant caure sobre la curia episcopal de Roda i sobre el 
bisbe Guillem Pere (el primer de Lleida, cal no oblidar-ho), l'acusa
ció de falsificació. I no s'acabà aquí: quan fou descoberta la butlla 
original a Roma es negaren repetidament a acudir davant el Papa (el 
bisbe fou convocat cinc vegades). El cop final, veritable mostra de 
debilitat radical, el donarien quan, lluny de sentir-se culpables i de 
reconèixer els drets de Roda-Lleida, exigiren -aconseguint-ho- una 
solució arbitral en igualtat de condicions, mitjançant la qual continua
ren gaudin de la majoria de parròquies que de dret pertanyien a 
Lleida, sense que aquesta pugués imposar en cap moment la legalitat 
de la butlla original... 

Per últim, i per mostra, cal recordar les actituds que en vers el 
bisbe Gombald de Camporrells prengueren els citats canonges d'A
ger i monjos d 'Alaó, ridiculitzant-lo fins a l'extrem d'ingorar olímpi
cament les sentències d'excomunió que el lleidatà va promoure con
tra ells . I no s'acaba encara. La qüestió de la debilitat episcopal iler
denca, consubstancial amb el seu procès formatiu, es veurà manifes
tada durant tot el segle XIII, en casos com el de les exigències dels 
comtes d 'Urgell, altives i taxatives, que aconseguiren ésser nomenats 
fins i tot canonges de Lleida, pels poder així gaudir de noves rendes. 
O també amb els pl'ets ocasionats pel delmes dels trinitaris d'Avinga
nya a les parròquies de Seròs i d 'Aitona,43 o els continuats i agres 
amb els poderosos senyors del Temple i del Hospital. 

Encara un darrer testimoni, extret aquest de la dècima, el tenim 
amb el cas dels grans cenobis de Poblet i Santres Creus que, domina
dors com eren d'enormes propietats dins la diòcesi, no cotitzen ni un 
trist sou a la dècima, mentre que sí ho han de fer al bisbt d'Urgell; i 
això és extensible als altres monestirs cirtercencs del bisbat, com Es
carp, Labaix o Sant Hilari.44 

43. Arxiu Capitular de Lleida, «Llibre Verd », foli 348. 
44. Sobre les relacions entre els grans monestirs de la Catalunya Nova i les terres 

de Ponent vegeu FORT i COGUL, E.: Lleida i Santes Creus, Santes Creus, 1965 ; i 
LLADONOSA, ]. : Lérida y el Monasterio de Poblet, Lleida, 1954. 
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Una herència tot plegat que s'anirà transmeten de segle en segle i 
que pendrà, en el segle XIV, colors de confussió i salvatgisme amb 
les matances de capellans, sense que el sínode episcopal es vegi amb 
prou força ni tan sols per condemnar-les. 

ELS COMPTES DE LA DÈCIMA LLEIDATANA 

L'anàlisi dels comptes de la col·lecta de 1279 al bisbat de Lleida 
ofereix un panorama abordable a través de tres aspectes principals. 
Primerament val a dir que no són unes finances que permetin triom
falismes i que no era cosa recent ni ignorada. Segonament: els altres 
bisbats catalans són, per raons diverses, d'una economia més consoli
dada que la del nostre. I tercer -el més previsible-, és el desigual 
repartiment de les rendes eclesiàstiques entre els diferents nivells 
jeràrquics. 

Finances eixutes: precedents 

U na sèrie de documents emanats de la cancelleria reial durant el 
segle XIII i finals de l'anterior, demostren a bastament que l'escassa 
abundància de l'església de Lleida era arreu coneguda i assumida. Els 
pactes del repartiment havien deixat fora de jurisdicció episcopal una 
part considerable de la diòcesi, que no era, precisament, la més 
pobra: 

«El 1152, tres anys després de la conquesta de Lleida, i 
cridats per Ramon Berenguer IV, van acudir els canonges 
agustinians de Sant Ruf d 'Avinyó, que s'establiren tres quilò
metres al NE de la ciutat, en un camp que antany havia per
tangut al moro Huabalà, dins el domini territorial que llavors 
constituïa la prepositoria de Sant Joan de Segrià. També ha
vien adquirit béns, que més tard augmentaran, els monjos 
dels Cister: Poblet, a la mateixa ciutat (11 70), Santes Creus, 
terres vora la porta de Gardeny (1191), Vallbona de les 
Monjes el 1202 posseïa la granja i església de Sant Hilari a 
un quilòmetre de Lleida, els trinitaris hi feren un convent i 
el 1213 es fundà el monestir cistercenc d'Escarp. 

»Però el poder exercit al Segrià per templers i hospita
lers, des de la mateixa conquesta fins a la seva extinció, supe-
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rarà tots els altres, ja que contribuïren en una gran manera a 
la conquesta i la repoblació de la comarca. 

»Vers el 1149, els templers crearen les comandes de 
Gardeny i de Corbins, mentre que l'any següent, els hospita
lers reberen els béns que del comte d'Urgell Ermengol VI 
passaren a mans del cavaller Guillem Ibelot, situats al terme 
de Lleida. Mentrestant, els cavallers de l'Hospital de Sant 
Joan havien creat una altra comanda 15 Kms. al nord de Llei
da, la futura Baronia d'Alguaire, amb els llocs i castells d'Al
guaire, Vilanova de Segrià, Ratera, Gatmullat, Tabac i Pe
drís». 
(LLADONOSA, J. : El Segrià, dins la Gran Enciclopèdia Co
marcal de Catalunya, Vol. X, ps. 40-41 ). 

Afegiu a tot això les propietats d'altres entitats forànies, algunes 
d'elles no pas magres ( les d'Ager, per exemple), i contextualitzeu 
!'imatge dins la crisi institucional de la formació. 

El rei Jaume I fou qui més conscienciat estava de la necessitat 
crònica dels clergues del bisbat, tant dels ilerdencs com dels rostencs. 
El pare Borràs té una notícia esclaridora a la plana 27 de les «Efemé
rides». La transcrivim sencera: 

«Año 1267.- El Rey D. Jaime I, después de Confirmar 
las donaciones hechas por D . Ramón Berenguer IV a la Igle
sia de Lérida, expide desde Montpeller una Pragmàtica san
ción prohibiendo la enajenación de hienes eclesiasticos sin su 
real permiso, con el fin de paner orden en los abusos que se 
habian introducido. Mas tarde y por un privilegio particular 
expedida en Valencia, concedió-al Clero de la Iglesia de Lé
rida, en atención a la pobreza de la misma, que pudiese adquirir 
los derechos otorgados por los fieles para después de su 
muerte.» 

Vint anys enrera, l'any 1242, el mateix Conqueridor havia fet do
nació de tots els seus delmes dels termes de la ciutat de Lleida, amb 
tots els fruits presents i futurs, al bisbe de Lleida Raimon de Siscar. 

Un instrument de l'Arxiu Capitular (cal. 9, n° 13) de l'any 1254 
testimonia un cop més la voluntat de redreçar les finances que tenia 
el rei Jaume: eximeix a tot el clergat de Lleida de pagar l'impost de 
l'herbatge, de la fiscalia reial. Del mateix any 1254 és un document, 
publicat per BORRAS (op. cit., p.185), on el bisbe Guillem de Bar-
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berà diu que estava vacant al çàrrec de Prior· de l'església de Lleida i 
que «per causa de l'escassetat de llurs rendes i de les moltes càrre
gues anexies, no es troba ningú que pugui ésser elegit per aquest càr
rec ... ». Obvien comentaris. 

Jaume I no fou, però, l'únic benefactor. El comte d'Urgell Er
mengol VII cedí l'any 1192 les rendes del seus delmes d'Aitona, pa
gades pels moriscos del Baix Segre. Es coneixen també actes de soli
daritat per part del rei Pere el Catòlic i de Jaume li. U na última cita 
de les «Efemérides» (p.51) mostra com la beneficiència del Conque
ridor era heredada: 

Año 1210.- Don Pedra, Rey de Aragón, otorga en esta ciu
dad un documento, por el que concede al Obispo D. Beren
guer de Erill que la lglesia de Lérida, Priores y demas Prela
dos de las lglesias y conventos de Lérida y su Obispado sean 
exentos de toda carga, exacción, fuerza, petición o adampri
vio, y promete no exigides jamas cosa alguna, ni aun por 
causa de las guerras ... » 

En quant a Roda, el seu procès d'empobriment s'inicià amb la 
mateixa reconquesta, arrivant al segle XIII immersa en una indigèn
cia real i progressiva. El mateix any 1200, el bisbe Gombald de Cam
porrells dóna a l'església de Roda rendes de la parròquia de Castiga
leu. Mesos després, el mateix Gombald cedirà els seus delmes i pri
mícies personals condoliendome de la pobreza de mis hermanos é hijos los 
canónigos de Roda ... dono y concedo perpétuamente ... todos los diez
mos y primicias pertenecientes a mi y a mis iglesias. »45 Encara qua
tres anys després els faria donació de la castellania i de la vila de 
Roda als seus canonges, que des de 1257 gaudiran de privilegi de 
salvaguarda per especial concessió del rei Jaume 1.46 

Un bisbat escàs entre acabalats 

Aquesta escasetat argumentada té una traducció directa en la po
sició que, econòmicament parlant, ocupa els nostre bisbat en el con
text català. 

45 . SAINZ DE BARANDA: op. cit., p.13. 
46. IGLESIAS COSTA: op. cit. , p.147. 
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Dels 10 bisbats catalans que RIUS SERRA ens transcriu les 
comptes de la dècima (passen per alt Sogorb i Albarracin), únicament 
Elna, Urgell i Tortosa (per aquest ordre) aporten menys diners que 
Lleida, d 'acord amb un càlcul absolut dels ingressos fiscals 1279-80 
(càlcul obligatori donada l'extrema variació que hi ha, en alguns ca
sos, entre la quantitat del 5è any i la del 6è, gens indicatives -pen
sem- considerades individualment). 

Ademés, d'aquestes tres diòcesis esmentades, dos d'elles -Elna i 
Tortosa- tenen un nombre molt inferior de parròquies: la dècima 
tortosina ocupa 4 i 6 folis respectivament i la d'Elna una quantitat 
similar; la lleidatana per la seva banda en utilitza 14 i 20 per a llur 
detall. És lícit pensar, doncs, que si més no, Lleida no és pas una 
diòcesi més rica que les altres. 

Respecte a les que són relativament i absolutament més acabala
des, direm que, tret de Barcelona (14 mil sous de diferència), Girona 
(10 mil) i Tarragona (6 mil), les altres tres restants (Vic, València i 
Mallorca -'en eix ordre--) no estan en condicions de permitir-se gai
res alegries; excepte els seus bisbes, comparativament més rics encara 
que l'ilerdenc. 

Es veu aquí, doncs, com també la clerecia del litoral fou benefi
ciària directa, al menys en els seus focus d'irradiació, de l'expansió 
econòmica i militar per la Mediterrània durant el segle XIII, a despit 
d 'un clergat de terra ferma, ·decisivament desconectat dels guanys hu
mans i materials, que veu com els seus feligresos emigren a terres 
balears i valencianes, tal com havien fet el segle anterior de les 
pmnenques. 

El repartiment de la riquesa diocesana 

A) LES INSTITUCIONS GRA V ADES: En els comptes de la dè
cima s'especifica generosament el títol en base al qual cotitza cada 
clergue. Els hem desglossat així: 
1.- Rectories (si la parròquia és catalana) 
2.- Abadies (si és aragonesa) 
3.- Vicaries 
4.- Capellanies 
5.- Porcions (= beneficis?) 
6.- Canongies 
7.- Notaries 
8.- Prepositures 
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9.- Priorats (de centre monàstic) 
10.- Priorats (de Col·legiata) 
11.- Sagristies 
12.- Abats (de monestir) 
13.- La dignitat episcopal 
14.- Laics (són militars o infants) 
15.- Ardiaconats 
16.- Obres d'edificació (cas de Tamarit) 
17 .- Càrrecs monàstics (almoiner, escuder, cellerer ... ) 

21 

18.- Càrrec de la Seu (camerari, organista, escuder, notari, clauer 
de la Sagristia, almoiner). 

19.- La «Fàbrica de la Seu». 
20.- La Pia Almoina. 
21.- El Segell Episcopal (paga l'oficial). 
22.- La Confrària (no especifica quina). 
2 3.- La Casa del Temple (a Lleida). 
24.- La Casa de l'Hospital (a Lleida). 
25.- La Casa del Sant Sepulcre (de Barcelona). 
26.- El Ministre Trinitari (no fica d 'on). 

B) LES FIGURES FISCALS: La dècima no sols especifica el títol 
o càrrec del personatge gravat, ens diu, ademés, la figura fiscal que 
se li aplica en cada cas. Heus ací cadascuna de les figures que hi apa
reixen (fixeu-vos en l'absència del «benifet», particularitat ilerdenca 
que ja assenyala RIUS SERRA en el pròleg dels «Rationes» ): 
l.- Per la porció (la més habitual). 
2.- Per l'església (s'enten rendes de rector). 
3.- Per la vicaria (diferenciada d'altres rendes). 
4.- Per la canongia. 
5.- Per un «excusat» (concepte un xic fosc). 
6.- Pel vestuari (únicament entre canonges). 
7 .- Per les rendes (en general). 
8.- Per les primicies (cas dels laics, però no exclusiu). 
9.- Per la prepositura (sols canonges i de Lleida). 

10.- Per la capellania (molt escadussera). 
11.- Per candeles i defuncions (o aniversaris). 
12.- Per la notaria (o pel segell notarial). 
13.- Per la quarta episcopal. 
14.- Pel segell oficial del bisbe. 
15.- Per la quarta d'una església (cas de Sarroca). 
16.- Per la dècima dels censals i dels lloguers (cas de la Confrària). 
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17 .- Per l'església i menjadors (cas de la Casa del Temple). 
18.- Per l'obra feta (cas de Tamarit). : 
19.- Per «beneficis extrets d'una parròquia» (cas d'un canonge bar

celoní a Les Borges Blanques). 
20.- Per les rendes del càrrec (oficis de la Seu i dels centres 

monàstics). 

C) LA DISTRIBUCIÓ DE LES CÀRREGUES: L'hem dividida 
en grups jeràrquics o d'afinitats més o menys reals: 

l. Els alts càrrecs de la cúria episcopal 

L'aristocràcia eclesiàstica pròpiament dita la formen els tres càr-
recs següents: 

Guillem Ramon de Montcada, bisbe, paga 
C. de Montanet, ardiaca de Lleida, paga 
B. D 'Alorda, ardiaca de Benasc, paga 

Total 

3.500 sous (2 1 %) 
410 
251 

4.161 sous (25 %) 

L'ardiaca de Terrantona no hi figura per motius ja esmentats. Hi 
figura, però, un «arxiprest de Terrantona», que paga com un normal 
abat de parròquia {21 sous), en aquest cas la de Pala. Per idèntics 
motius que l'anterior n'és absent el degà de Lleida, que de segur fi
guraria entre aquests. En quant a l'ardiaca ribagorça, cerqueu-lo entre 
la resta de títols rotencs. 

2. Els canonges de Lleida 

Segons la «Constitutio Cibaria», el Capítol de la Seu havia d'estar 
ocupat per 25 canonges, cosa que succeeix en la nostra dècima: vint 
que paguen per llur canongia, més dos que són ardiaques i més tres 
que són cobradors (el degà era canonge, és clar). Tenim la sort de 
que hi figuren els noms de quasi tots ells, una altra particularitat llei
datana que també se'n fa ressò RIUS SERRA. Econòmicamente, la 
desproporció de les rendes és enorme, així com l'acumulació de càr
recs, vera causa d 'un desequilibri tan acc~ntuat. Vegeu sinó: 

Ramon de Peralta, prepòsit (de 2 prepositures!) paga un total de 
4 32 sous i 7 diners. 
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R. Sanç, canonge, prepòsit i rector de Juneda, paga 310 sous i 3 
diners. 
Raimon de Valls, que només paga per les seves rendes de canon
gia, paga 325 sous menys l diner. 
Berenguer Reposit, ja difunt, paga per les que foren rendes cano
nicals de prepositura seves 2 39 sous i 3 diners. 
B. de Bellvis, canonge i preposit, paga, juntament amb P. de 
Bellvis, canonge, 219 sous (no especifica el perquè de l'ajunta
ment ni la relació que hi ha entre ells). 
Pere de Torrefrata, el canonge sots col·lector, paga en primer i 
únic termini 70 sous i 9 diners (el segon -diu- ja no li cal). 
Bernat Reposit, canonge, paga 41 sous i 10 diners. 
C. de Bosc, canonge «existent in scolis», paga 25 sous i 5 diners 
(ignorem si és el mateix canonge esmentat abans). 
B. de Rippis, un altre «existent in scolis», paga 21 sous i 5 
diners. 
Pere de Barberà, canonge a seques, paga 31 sous i 2 diners. 

- Jona F., per mitjà de B. Gaver, paga 20 sous i 7 diners. 
C. d'Espills cotitza 17 sous i 6 diners. 
C. de Pertegaz, Prior de Sant Pere de Fraga, paga 14 sous i 3 
diners per les rendes de la canongia (per les del priorat en paga 
350 sous). 
El Mestre Venturo, canonge tanmateix, paga 8 sous i 3 diners. 
P. de Barbayrano (Barbarà ?), tot i ésser canonge prepòsit se'n 
surt de cotitzar tan sols 11 sou i l diner. 
«B. Gi.», canonge, paga «per candeles i aniversaris» (i per res 
més) la quantitat de 4 sous menys l diner. 
Raimon de Cellers de Montanyana, malgrat el títol de canonge 
que ostenta, té una dècima taxada i pagada de 16 dinerets, la mes 
magra de la col·lecta, excepció feta de la porció del fill de l'escu
der del bisbe. 

El total de la recapta dins l'esmentat canonical ascendeix a 
1.894 sous i 92 diners,47 lleugerament pel damunt del 11 per 
cent del total de la col·lecta. 

47. No reduïm els diners a sous perquè no és gens clara la diferenciació de tipus 
de moneda, ademés RIUS SERRA tampoc ho fa. 
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3. Altres membres de la Cúria 

Ademés dels 2 3 clergues privilegiats que portem computats fins 
aquí, n'hi ha una munió de petits cotitzants (capellans, porcioners, 
laics, oficis curials .. . ) que suma un total de 40 clergues més, vinculats 
tots ells a la Seu episcopal del Segre: 

21 paguen per ésser «capellano sedis illerdensis». 
5 per ser-ne porcioners. 
6 ho fan perque gaudeixen d'una capellania a la Seu. 
Un perque és escuder del bisbe (i per la porció del nen! ) 
Un altre per ser el mestre organista. 
L'altre perque és l'encarregat de les claus de la Sagristia de Lleida 
(se suposa que de la Seu). 
El notari del bisbe pel segell notarial. 
L'oficial del segell episcopal per idèntics motius. 
I uns quants laics -la majoria militars- que paguen per «quartes 
episcopals» i, més usualment, per «exoosats». 
Els comptes d'aquest grup queden de la següent manera: 

Capellans i porcioners 
Oficis de la Seu 
Laics 

4. La col·legiata de Roda 

319 s. 
151 s. 
40 s. 

510 s. 

70 d. 
18 d. 

7 d. 

95 d. (3,1 % ) 

La col·legiata de Roda, que tants plets va provocar durant els se
gles XII, XIII i XIV per defensar les seves /prerrogatives i digni tas 
en front dels seus germans canonicals de Lleida, manté encara una 
segona posició privilegiada en quant a les rendes percebudes. Cal no 
oblidar però, que queda molt lluny -moltíssim- de l'altre capítol 
del Bisbat, i molt propera del tercer (Sant Pere de Fraga). Això no 
obstant continuava preservant el prestigi i l'ascendent del segle XII 
que es tradueix en succesives eleccions de canonges rotencs a la mi
tra ilerdenca. Vegem ara com resultaren les décimes de 1279 a la vila 
ribagorçana. 

El Prior de Sant Vicent de Roda, Gerveca, que fa les funcions 
d 'ardiaca de Ribagorça paga tot sol el 80% del total de la recapta 
rotenca: 540 sous. El segueix el Cameri amb 49: el Sagristà amb 34; i 
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l'Almoiner amb altes 22 sous. Quatre únics canonges paguen dècima 
( sintomatic?): C. de Duró i P. d'Espes 6 sous cadascun «per ves
tuari»; Raimon d'Ardeu en paga 11 aquest per vestuari i excusat; per 
~ltim Ponç d'Alquilaniu paga la mateixa quantitat i per igual con
cepte que els dos primers. Ell sera qui ocupara la seu episcopal entre 
1308 i 1313,48 produint-se durant llur manament les mencionades 
matances de rectors i vicaris.49 

La col·lecta de Roda ascendeix doncs a un total de 647 sous que 
representa un quatre per cent del total, recaptat al bisbat. 

5. Les institucions no parroquials 

Totes les institucions eclesiàstiques no parroquials del bisbat pa
gadores de dècima són, bàsicament veïns de la ciutat de Lleida o de 
llur rodalia. Heu-les aqui: 

5.1 La Casa de la Caritat («Domus Karitatis»), coneguda amb· el 
nom de «Pia almoina» paga a través d'Arnald de Vernet -el nostre 
degà col ·lector- 30 sous i 6 diners per totes les seves rendes. 

5.2 La casa del Temple paga 19 sous i 3 diners, però ho fa per 
l'esglesia menjador que tenen dins de la ciutat puix com ja s'ha dit, 
el Temple no pagava. Aquest pagament el fa el mateix abat de Gar
deny, de nom Crespa. 

5.3 La «Fàbrica» de la Seu de Lleida paga una dècima elevada: 
365 sous. Disposava, dons d'un capital important. A nosaltres però 
s'ens escau esquifit tenint en compte que la Seu encara no estava aca
bada. El pagador de la «Fàbrica» és Raimon de Montpelló, del qual 
no saben si n'era l'operari director o quelcom per l'estil puix res 
s'especifica. 

5.4 La Casa de l'Hospital no fa pagaments «institucional». Qui 
els fa són els beneficiats de les seves capellanies. Així el rector de 

48. Bigrafiat per Villanueva, op. cit., ps. 156-15 7. 
49. «Ha sucedido, dicen (els sínodes), en esta diócesis de poco tiempo ad., que 

por instigación del diablo varios rectores ó vicarios con cura de almas han sido asesina
dos en sus abadías, aprisionados otros, y algunos conducidos atados a otros Jugares, 
arrancandoles los clientes, y pidiéndoles grandes sumas de dinero por su rescate; ha
biéndose cometido estos delitos por sus propios feligreses, ú otras personas con su 
noticia y consentimiento, ó a lo menos sin haberlo ellos impedida.» (SAINZ DE BA
RANDA: op. cit. ps.41-42). Lladonosa transcriu també aquests fets en la seva Història 
de Lleida (Vol. I, p. 223), però dissortadament cita de Sainz de Baranda i no directa
ment del texte del sínode (9-XIl-1308), molt més ric en detalls. 
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Sanahuja (Urgel) ha pagat 12 sous per la seva, a l'igual que R.Coreic i 
un altre capellà innominat. Un total de 36 sous, doncs. 

5.5 L'Odre Trinitària tampoc paga com a tal, però ens apareix pa
gant 95 sous el «Ministre Trinitari». Com que la priorissa d'Avingaya 
surt cotitzant més endavant pensem que el ministre en qÜestio ho 
deu fer pel convent que tenien al Cap-Pont de Lleida que no apareix 
a la dècima. Aixó però és una suposició i, per tant fiquem aquest pa
gament en el present capitol i no en el dels monestirs. 

5.6 La «Cofradia de l'església de Lleida» és una institució que 
paga repetides vegades en la dècima, i sempre amb el mateix nom.~0 
Raimon de Montpelló (el de la «Fabrica») paga un primer termini de 
2 3 sous i 8 diners «per la dècima, dels censals i dels lloguers de la 
Casa de la Cofradia». El segon termini corre a càrrec del mateix 
Prior de la Cofràdia de l'esglesia de Lleida de nom Marià d'Espluga 
( «Macherano de Spelunca» a la dècima) que paga 17 sous i 4 diners. 

Hi ha quatre «capellans confrares» pagadors de dècima. Dos d'ells, 
Pere Sigar i Arnald Amorós, paguen, respectivament, 3 sous i 5 di
ners «per candeles i aniversaris». I!ls altres dos Ardó d'Osca (18 s. i 
8 d.) i P. Bertran ( 15 s. i 5 d.) no tenen especificada la figura fiscal 
que grava llurs ingressos. 

5. 7 El Castell Reial, situat a la Roca Sobirana, damunt de l'antiga 
Suda sarraïna, no era de jurisdicció exempta i les rendes amb les que 
es nutria eren prou interessants com per a provocar pleits i disputes. 
La Comanda lleidatana de Sant Antoni Abar 1 havia aconseguit de 
Pere el Catòlic li fos concedida la capella del Castell, en mans de 
preveres seculars. Aquests, mort el Catòlic a Muret, seguiren el cos
tum, força arrelat, de no sentir-se al·ludits i continuaren ocupant la 
capella reial. S'inicià el pleit de rigor. Mentre tant, els antonins, 
sense rendes però amb la dignitat que dóna el Dret quan és favora
ble, apel·laren directament a l'hereu del seu protector. Les coses de 
palau ja anaven !entres en aquell temps, i el Conqueridor no va dic
tar sentència fins 1271, data del document de l'Arxiu '(sense classifi
car -i per dies). Jaume I escriu des de Saragossa i renova la conces
sió paterna -i paternal- feta als ex-vienesos. Hi fica, però, una con
dició que, de retruc, ens afecta: la capella canviarà de titulars quan 

50. De confraries, però, n'hi havia varies i totes eren de Lleida. Josep Lladonosa 
les ha estudiat profusament en les seves obres. Sobre quina pot ésser aquesta no 
n'hem· esbrinat res en clar. 

51. Introduïda a Lleida a principis del segle XIII per religiosos procedents de la 
Congregació de canonges regulars de Viena. 
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els actuals detentors traspassin o bé la deixen lliure per algun altre 
motiu més lúdic. El cas és que arrivem a 1279 i la capella cobejada 
no figura ocupada per Fra Desideri Llobet ( «Lobeti» en el docu
ment), hereu espiritual i material designat per l'orde antoniana. Qui 
l'ocupa és Bernat Gaufred, clergue de -suposem- poques afinitats 
amb els fills de Sant Antoni. I és aquest, doncs, qui paga la dècima 
de 13 sous i 4 diners per ser capellà «castri domini regis illerdensis», 
reincidint a l'any següent. 

5.8 Gardeny, a les afores de Lleida, era -sabut és- el centre 
d'una Comanda Templera sòlida i poderosa. El seu guia espiritual era 
l'abat Crespa que, com ja hem vist, cotitza dècima d 'uns establiments 
que piadosament posseïen dins la ciutat del Segre (5.2.). Gardeny, en 
canvi, no cotitza tampoc com a ens eclesiàstic determinat, templer 
com era, malgrat les sucoses rendes que ingressava.52 En aquest cas, 
com abans, els que si han de pagar són els que gaudeixen de rendes 
de capellanies instituïdes en el centre. D 'ells no se'ns diu si són o no 
templers, però pensem que no ho devien de ser puix prou tràfic te
nien amb els seus negocis materials, suficients com per a obviar els 
espirituals. Sia com sia, són capellanies comparativament ben pagades 
(potser pel sacrifici de pujar a Gardeny). 

Els afectats són: Bernat de Sales, que gaudeix de dos capellanies a 
la casa, instituïdes ambdues per un tal Pere Sanç, i que paga la suma 
de 20 sous i 2 diners ; l'altre clergue paga 15 sous i tres diners per la 
dècima de les rendes de la capellania de Ramon de Sant Climent, 
consignant com R. Berenguer. Sabem, doncs, fins i tot el nom dels 
instituïdors de les capellanies de Gardeny. 

5.9 Els capellans «del Comte de Barcelona a l'església de Llei
da» no prescindiren del privilegi d'ajudar econòmicament la Santa 
Seu. Els hem inclòs aquí, entre institucions, perquè no ens ha sem
blat adient de ficar-los amb la resta de la cúria. A la fi són simples 
capellans -devotíssims, això sí sense càrrec conegut a la Seu. Ade
més no figura massa clar on és aquesta capella del comte barceloní, 
ni perquè té dos capellans amb taxes diferents i pagadqr diferent. 

Suposem que devia tractar-se d 'una capella instituïda a la Seu per 
Ramon Berenguer IV, amb dotació prou generosa com per poder 
mantenir dos capellans. U na altra suposició, però. De fet, un d 'ells és 

52. En una sentència arbitral de 1269, dictada pel bisbe de Saragossa, els frares de 
Gardeny són declarats exempts del pagament de delmes en unes propietats seves d'Al
carràs davant la requisitòria que se1s feia des de Ja prepositura de Sane Llorenç, d'on 
era Ja parròquia (BORRAS: Efemérides, p.174). 
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Bertomeu Domènec, que sol fer de pagador per gent forània, com 
ara el Prior de Montserrat, i la dècima ens diu que paga (33s. i 4d.) 
per ser capellà del comte i no per cap capellania del comte. l això és 
igual en el cas de l'altre, Pere de Tamarit, que paga 17 sous i 4 di
ners a través de Raimon de Montpelló, conegut nostre. 

6. Institucions d'altres bisbats 

Aquestes institucions forànies, que les podeu trobar cotitzant dins 
la col·lecta dels «exempts» a quasi bé totes, no representen cap qua
litat important: 154 sous i 13 diners sumades totes les dècimes. Això 
no vol dir, és clar, que les propietats i rendes no fossin extenses i 
abundants. Una a una són aquestes: 

- La Col·legiata d' Ager deixa a la dècima lleidatana 19 sous. D'ells, 
16 els paga Berenguer Comdor a compte de Raimon de Monlor, el 
Prior d 'Ager, «per tot allò que té a la diòcesi de Lleida». En altres 
tres sous els paga l'escuder de l'abat, Pere Geli, en nom del seu se
nyor «per les rendes personals seves a la diòcesi». Curiosament, com 
podeu apreciar, la diferència de rendes entre Prior i Abat és aclapa
radora, i no en el sentit previsible. 

- Bertomeu Domènec, capellà del comte de Barcelona, pagador 
de Montserrat, paga també pel Prior de Bellpuig de les Avellanes, de 
l'orde Premostratenca, un total de 30 sous, si bé paga aquí únicament 
els endarrerits de la dècima del 3r. i 4t. any, i res del cinqué, el de 
1279. Curiòs també ... 

- Raimon de Clarella, clergue «de l'abat de Ripoll» (?), paga al
tres 30 sous «per les rendes del monestir a la diòcesi de Lleida». 

- El Prior de Montserrat fa dos pagaments de cinc sous cadascun. 
El referit Bertomeu Domènec en lliura el primer, Bernat de Garona 
el segon. 

- Un capellà anomenat simplement Rius paga set sous i cinc di
ners «per la dècima de les rendes que perceb a l'església de Lleida el 
bisbe d'Osca». Poques rendes, doncs. 

- Joan de Sagardia, tot un canonge del capítol barceloní, paga la 
gens despreciable quantitat de 46 sous i 8 diners «pel benefici que té 
a les Borges Blanques». 

- El capellà de Sanahuja (bisbat d'Urgell) paga 12 sous per la ca-
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pellania que té a la Casa de l'Hospital de Jerusalem de Lleida. Li 
paga un laic.5 3 

Els dos blocs que manquen per il·lustrar el repartiment de la ri
quesa diocesana, les parròquies i els centres monàstics del bisbat, les 
analitzem en el següent capítol del treball. 

LA CONFIGURACIÓ GEOGRÀFICA 

De vell antuvi cal dir que la relació de parròquies taxades que 
apareixen en el document de la dècima és incompleta, si bé no tant 
com la dels altres bisbats dels Països Catalans. Trobem a faltar moltes 
viles -prop d'un terç-, i suposem que es degut a rendes inferiors a 
la «taxatio». Ens sorpren un seguit d'absències parroquials, comen
çant per Mequinença, Ontinyena, Alguaire, Alpicat, Altorricó, Ballo
var i Vilanova de Sixena, de notòria importància en època moderna i 
contemporània (al menys més importants que bona part dels llocs 
que si apareixen, alguns d'ells ja desapareguts el segle XV).54 

Les parròquies 

El nombre total de parròquies esmentades per la dècima (que no 
vol dir cotitzants) ascendeix a cent cinquanta, deixant de banda la 
Seu de Lleida i Sant Vicent de Roda. Els set mil sous que d'elles 
s'han recaptat representa encara no la meitat de la col·lecta (43 % 
aproximadament). Les parròquies que recullen entre 10 i 50 sous són 
majoria aplastant: 103 (68,6 %), mentre que les que no arriben als 
10 sous no passen de 10, i les de més de cent sous de 14. No és 
-qui pot dubtar-ho- una distribució gaire equitativa (dos parrò
quies, Sant Pere de Fraga i Tamarit, representen elles soles el 13,3 % 
dels ingressos), però tampoc pot ésser qualificada com d'un desequi
libri extrem. 

53. Aquest pagament ja l'hem assenyalat dins l'aparrat de la Casa de l'Hospital (5. 
Institucions no parroquials). 

54. Aquestes parròquies tampoc les trobareu citades a I' «Ordinatio Ecclesiae Iller
densis» del segle anterior. 
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Heus aquí la distribució parroquial de la col·lecta: 

Nombre % Col·lecta % 
l - 10 sous 10 6,6 50,35 0,7 

10 - 25 sous 61 40,6 1.003,134 14,4 
25 - 50 sous 42 28,0 1.613,219 23,4 
50 - 75 sous 17 11,3 1.014,48 14,4 
75 - 100 sous 6 4,0 544,163 7,8 

l 00 - 200 sous 9 6,0 1.108,311 15,8 
200 - 300 sous 3 2,0 737,112 10,5 
Més 2 1,3 931,76 13,3 

TOTALS 150 100,0 7.000,109855 100,0 

En quan a la distribució geogràfica, les caractensnques poden 
semblar repetitives. Dels tres ardiaconats septentrionals únicament 
una parròquia -Jusseu- supera els 75 sous d'imposició fiscal. Ade
més, el nombre de clergues seculars d'aquelles còntrades que supe
ren la «taxatio» és molt inferior, comparativament parlant, respecta 
al de les parròquies de l'ilerdenc. 

S'observa també dos tipus de predominis: urbà d'una banda, i ara
gonès de l'altra. En efecte, les parròquies urbanes de Lleida, Fraga i 
Montsó, ocupen els llocs elevats del «ranking» de la riquesa, oscil
lant entre els 97 sous i 13 diners de Sant Gil de Lleiêla (Nº 15) i els 
5 77 sous de Sant Pere de Fraga (la Nº l); entremig: Santa Mª de 
Montsó, Sant Joan de Lleida, Sant Esteve de Montsó i Sant Llorenç 
de Lleida. 

Les quatres parròquies més riques del bisbat pertanyen al Regne 
d 'Aragó, i de les dotze primeres ho són vuit. Cal afegir, ademés, que 
el monestir més poderós, Sant Victorià, amb tots llurs priorats, està 
localitzat dins el comtat de Ribagorça, ambigüetat -però defini
tivament- aragonès malgrat Jaume l. D 'altra banda, no es pot obli
dar que en aquest moment el bisbat de Lleida s'extén en un 75 % 
del seu territori per aquest regne veí i, per tant, és lògic que siguin 

55. Com podeu apreciar, reincidim ressistint-nos a la reducció diners-sous per la 
referida manca de claretat en la distinció entre moneda jaquesa i barcelonesa (minori
tària). RIUS SERRA es contradiu seriosament en aquest aspecte en les seves transcrip
cions. Amb tot, podem indiC:ar que els 1098 diners, segons la relació 1:12, represen
ten un total de 91, 5 sous. 
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més nombroses les parròquies aragoneses i, de retruc, n'hi hagi de 
més riques. 

Això no obstant, l'enorme pes de les rendes de la cúria episcopal, 
resident tota a Lleida, fa inviable qualsevol tesi sobre una major con
solidació econòmica del clergat aragonès, amb el recolçament de l'e
vidència del fet de que totes les parròquies de menys de 10 sous 
d'imposició siguin sense excepció de fur aragonès. 

U na última característica, esmentada també per RIUS SERRA, fa 
referència als «porcioners». Aquests clergues, com era d 'esperar, ens 
apareixen en aquelles parròquies on hi ha rendes suficients per 
poder-los mantenir (per sota dels 2 5 sous ja no és el seu «medi»). I 
certament són abundants: prop del 35 % dels clergues declaren 
aquest títol. La particularitat, però, rau en el fet de que únicament a 
Lleida s'autotitulen .així i, ensems, són tan nombrosos. 

Els beneficiats de capellanies són espècie genuïnament urbana i 
apareixen tan sols a les parròquies de Lleida, als convents urbans i 
-com ja hem vist- a les institucions no parroquials. U na dotzena 
llarga tots plegats. 

Destacarem finalment la prolixitat de clergues que es dóna en al
gunes parròquies de l'ardiaconat de Ribagorça i del de Terrantona, 
parròquies de minsos nivells de renda. El rècord el detenta Benavar
ri, que desglosa els 5 sous i 27 diners de dècima en vuit pagaments 
individuals: un vicari i set porcioners. El cas de Capella, també riba
gorçana, frega el ridícul: tres porcioners per a pagar 5 sous i 27 di
ners. I en podríem citar moltes més, exponents totes elles d'una si
tuació atàvica: la de l'ex-bisbat de Ribagorça en el dos-cents, inadap
tat encara a la nova situació de despoblament, pobresa i desplaça
ment del centre religiós provocada per l'example meridional. 

Finalment, el «ranking» de la riquesa parroquial ens ha quedat 
així: 

l. Sant Pere de Fraga 
2. Tamarit 
3. Santa Maria de Montsó 
4. Estadella 
5. Sant Joan de la Plaça 
6. Almenar 
7. Saidí 
8. Torres de Segre 
9. La Pertusa 
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Sous/dins. 
577, 30 
354,46 
277,23 
234,05 
226,39 
173,06 
150,10 
144,8 
116,20 
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10. Sanui 115 
11. Aitona 106,7 
12. Sane Esteve de Moncsó 102,11 
13. Santa Mª Magdalena de Lleida 101,6 
14. Sane Llorenç de Lleida 101 
15. Sane Gil de Lleida 97,13 
16. Vallmanya 92,6 
17. Montagut 92,6 
18. Almacelles 92 
19. Jusseu 88 
20. Alcarràs 83,3 
21. Bell-lloc 70 
22. Ad osca 70 
23. Sucs 67,5 
24. Alfarràs 66 
25. Sane Marcí de Lleida 64,9 
26. Ge buc 64,5 
27. Les Borges Blanques 62,7 
28. Soses 60 
29. Castre 59 
30. Fan cova 55 
31. Sanadell 55 
32. Benavarri 52,27 
33. Castelldans 52,5 
34. Fet 51,3 
35. Granadella 50 
36. Viacamp 67, 7 (error) 
37. Pomar 50 
38. Penyalba 49,7 
39. Tolba 48,29 
40. Sane Andreu de Lleida 47,10 
41. Rafals 47,6 
42. Lascuarri 46 
43. Sarroca 45,25 
44. Güel 45,8 
45. Monesma 44,43 
46. Torrefarrera 44,2 
47. Raimat 43,2 
48. Margalef 42,2 
49. Sane Esteve de Llitera 42 
50. Ariescoles 41 
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51. Bellver 41 
52. Binèfar 40,3 
53. Sant Joan de Segrià 40,2 
54. Sant Esteve del Mall 40 
55. Gil 40 
56. Vinatesa 39,9 
57. Fornells 35 
58. Sant Martí d'Estopanyà 34,9 
59. Vilanova (Partida de) 34,6 
60. Santa Linya 33,7 
6L Sant Salvador de Lleida 32,4 
62. Artesa (?) 32,1 
63. Santa Maria del Medi 32 
64. Mal partit 31,6 
65. Celga 31,5 
66. Mont-Real 30,4 
67. Vencilló d'Urgell 30,2 
68. Conchel 30 
69. Lluçars 30 
70. Benavent 30 
71. Sant Pere de Lleida 30 
72. Laguarrés 29 
73. T erreu 28 
74. Palleirol 28 
75. Montclús 28 
76. Albalat 27,10 
77. Malmaçat 26,9 
78. Vilanova de Castellpagés 25,9 
79. Algayó 25 
80. Setcastella 24 
81. Alins 24 
82. Vencilló de Llitera 24,-1 
83. Vallonga 24,-1 
84. Alcoletge 23,7 
85. Calavera 23,7 
86. Estig 23 
87. Estopanyà 23 
88. Albarés 22,6 
89. Pal o 21 
90. Cogul-Granyena 21 
91. Vimpelec 20,5 
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92. Vileta 20,5 
93. Carratalà 20,3 
94. Miravet 20,2 
95. Torrebesses 20,2 
96. Torrent 20,2 
97. Ol bena 20 
98. Oso 20 
99. Bielsa 20 

100. Ciutat 20 
101. Remolins 19,6 
102. Lafarga 19,3 
103. Alcanó 18 
104. Serrat 18 
105. Aler 17,9 
106. Alamús 17,8 
107. Xalam era 17,5 
108. Alfantega 17,3 
109. Vincet 17' l 
110. Almudafar 16,6 
111. Pou de la Figuera 16,4 
112. Morelló 15,6 
113. Crus tan 15 
114. Sant Joan de Toledo 15 
115. Santa Liestra 15 
116. Serradui 14,7 
117. Llardecans 14 
118. Ripoll 14,-1 
119. Massalcoreig 13,3 
120. Pedròs 13,1 
121. Forme gals 13 
122. C ofita 13 
123. Seròs 13 
124. Esplús 12,8 
125. Nachà 12,8 
126. Juncosa 12,3 
127. Escarp 12,2 
128. Aguilar 12 
129. Azlor 12 
130. Benasc 12 
131. La Perdiguera 12 
132. Erdao 12 
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133. Corbins 12 

134. Rosselló 11,6 

135. Trillo 11,2 

136. Sant Sadurni 11 

137. La Vileta 10,6 

138. Santa Anna de Lleida 10 

139. Eixea 10 
140. Sant Climent de Perarrua · 10 
141. Vilacarle 9 
142. Sant Pere de Toledo 8 
143. Clamosa 8 
144. Artesona 6,4 
145. Sant Miquel de Fraga 6 
146. Capella 5,27 
147. Bastos 5 
148. La Cerulla 5 
149. Falç 4,-2 
150. Fonz 2,6 

Un total de 398 sous i 41 diners resten escadussers a causa de les 
parròquies que no hem pogut identificar ni, per tant, localitzar. Són 
aquestes un total de 15, de les que 13 pertanyen a l'ardiaconat iler
denc, una al de Benasc i l'altra al ribagorçà. El llistat és aquest: 

l. Carboni 
2. Boarz 
3. Castellgalet 
4. Castellos 
5. Rivo-oviwn de Segriano 
6. Casteyllo Ceboller 
7. A vinferea 
8. V alcercoz 
9. Mombrú 

10. Alcaniz de Segriano 
11. Castellenes 
12. Vermel 
13. Lacermada 
14. Almerge 
15. Saclusa (Zaclusa) 
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53,2 
50 
44,20 (amb 3 porcionèrs) 
44,4 
43 
27,8 
26,-10 
24 
21,6 
15 (Alcanyisset?) 
14,5 
10 
10 (Arch. Rippacurcie) 
9,6 
8 (Arch. Benascensi) 
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Esperem que alguna persona que conegui prou bé la geografia 
ponentina ens doni alguna llum per poder-les identificar, nosaltres 
hem estat incapaços (i no pas per manca de recerca). 

MARC ESCOLÀ I PoNS 
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