
ELS CO~íTES-REIS DE B.ARCELONA 
I ELS "SERVITIA" PAPALS VERS EL 1300 

Els ser'lJitia ( 1) provenen dels presents que els alts prelats of erien 
al Papa en l'avinentesa de la seva confirmació. El sistema de presents 
ja havia devingut una consuetud general durant el papat d'Innocen
ci III. L'augment de les provisions eclesiastiques multiplicava els ca
sos en que la Cúria romana esperava semblants presents. L'obsequi 
voluntari esdevingué obligatori amb tot i no poder-se citar un papa 
que decidís una tal transformació. Els papats des d'Alexandre IV 
fins a Gregori X (1254-1276) varen ser decisius per l'establiment 
dels Sfrvitia. Durant el papat de Joan XXII (1316-1334) tenien el 
deure de pagar els servitia aquefü: prelats que devien la provisió a la 
Santa Seu; o que per ella eren confirrnats en la prebenda. El Servi
ti·um co·mmune, que es repartía a mitges entre el Papa i e)s cardenals, 
pu java una tercera part deis ingressos anyals de la prebenda; ha
vien de pagar-Jo, empero, solament aquells bisbes i abats que, al
menys, tenien uns ingressos anyals que no baixaven de loo florins. 

La primera indicació de servitia que he trobat en relació a la 
província de Tarragona es refereix al bisbe de Saragossa (2) Pere 
López de Luna, el qual comenc;a a governar la seva diocesi en 1317, 
havent de satisfer 5,000 fiorins d'or, suma que, segons se li va dir, 
ja havien pagat també els seus antecessors. Les provisions s'intro
dueixen relativament tard a la província ú Tarragona (3); el Papa, 
empero, ja abans s'ha d'ocupar de la provisió deis alts carrecs de I'Es
glésia (4); per tant, Catalunya i Aragó, en c;o que fa referencia als 
comern;aments deis servitia, no seran una excepció enfront deis altres .. 
pa1sos. 

El pagament dels servitia tenia un aspecte desagradable pel se-

(1) Vegi's l'exposició resumida d'E. Góu.o., Dáe Einnahmm der Apostoris;;hen Kam
mer ur.ter .r ohaim XXll (1910), {·. 20 ss. 

(2) Vegi's p. 7 ss. 
(3) Per a més detalls vegi' s J. V1NCKEl, S:aat 1md Kirche in Katalonien mid Aragc11 

wiihrer.d des Mittelal:ers, Münster i W., 1931, t. 1, p. 273 ss. 
(4) L 'arquebisbe de Tarrago:ia i els atats exempts devien é~ser confirn:at; pel papa 

i cesprés de la con~ues1a de Mallorca el bisl:e d'aquella illa. 
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2 J. VINCKE 

nyor de l'Estat. Si una vegada o altra un membre de la seva familia 
era promogut a una alta dignitat, devia posar a disposició de la Cú
ria les seves entrades personals per tal d'acontentar les espectatives 
o les pretensions de la Cúria. Quan Alfons X de Castella va presen
tar per l'arquebisbat de Toledo el seu cunyat l'infant Sancho, el seu 
pare, Jaume I el Conqueridor, va manllevar a Arnau, bisbe de Bar
celona: 25,000 sous barcelonesos, empenyant (5) pet ells les rendes 
de la batllia de Barcelona, i va donar el diner a] seu fill que partía 
cap a Roma. No sabem, pero, quina part d'aquesta quantitat anc..va 
dest:nada als servitia, si bé, tot amb tot, la suma era prou respecte.
ble perque n'arribés una bona part a la Cúria. La Cúria ja estava 
acostumada a ésser tractada amb presents, sempre que Jaume I havia 
de resoldre algún afer amb ella (6). 

Pero, fins quan el mateix: rei no havia de fer lliurament de la 
suma, havia de donar-se compte d'aquell pagament. Els bisbes i els 
a bats eren els seus prestamistes predilectes (7); ni els jueus no és 
podien comparar amb ells (8). Si el prelat havia de pagar al Papa i 
als cardenals els servitia, llavors, quan el rei demanava un prestec 
no 1i quedava altra resposta que un arrorn;ament d'espatlles, accm
panyat d'un "ho sentim molt". És veritat que els prelats, en gene
ral, procedien de famílies de bona posició, pero a Catalunya i Aragó 
era costum, precisament entre les famílies més distinguides, de des
tinar a la clericia "els fills sobi-ers" per tal que l'Església vetllés pel 
seu sosteniment i no fossin una cirrega per la casa pairal. 

La Camara Apostolica facilita el pagament dels servitia als qt:e 
hi estaven obligats, per mitja d'emprestits fets als banquers de ]a 

Cúria. Aixo era, pero, solament una corda de salvament en cas de ne
cessitat. El crescut tant per cent exigia una prompta extinció del 
cleute. Per aixo els prelats, que, si no pagaven puntualment els ser
vitia, eren conminats amb censures (9), busquen altres mitjans d'aju
dar-se. I el camí més Hcil era el d'extreure la quantitat pagadora de 
la clerecía que estava sota la llur jurisdicció. El papa, per tal que li 
arribés aquest diner, els va donar la ma en consentir el cobrament de 

(5) 24 de juny de l:z66, Arxiu de la Corona 1'Aragó, Barcelona (= ACA), Reg. 14, 
fol. Si.- J. M1RET l SANS. ltinerari de Jaume I el Conq·ueridor, Barcelona, 1918, p. 38a. 

(6) Poc abans Jaume I havia enviat un present a Roma, del qual Climent IV li'n do'.la 
les gracies al IJ d'agost de 1265. MARTENE-DURAND, Tliesa·urUí nov us anecdotorum. Pa
rís, :717, t . z, col. : 82. - JoRDAN, M. E ., Les registres de Clénent IV (1893 ss.), n. !)28. 

(¡) V1NCKE, Staat und Kircfre, t. r. p. 87 ss. 
(8) B~R, Stu.dien zur Geschicltte der luden im Konigreich Aragonien wiihre11á des 

IJ. und 14. Jahrhunder-ts. Fascicle 106 de Eberingschen Historüc'ien Stuéien (1913). 
<:9) Pel 5 de juliol de 1328 es declarava que havien caigut en excomunió. sus~nsió 

i interdicte l patriarca, 5 arquebi sbes. 30 bisbes i 46 abats. ertre ells el de Camprcdon. 
G5LLÉR, Die Ei1111akm~n, p. 45. 



ELS COMTES-REIS I ELS "SERVITIA" PAPALS' 

procures, o d 'anyades, o de subsidis. Així el papa Joan XXII, el 28 
de desembre de 1319, permetia a l'abat Pone; de Ripoll l'establiment 
d'una talla per a un "moderatum serviti·um" per tal com havia de 
pagar per aquest 6oo ftorins (ro). L'abat Rugo de Ripoll, successor 
de Pone;, va tenir l'indult de poder recarregar amb un "nuxieratum 
subsidiu1n" les persones eclesiastiques que estaven sota la seva juris
dicció (II). Alguns bisbes com, per exemple, Gastó de Moneada, bis
be d'Osca, es van permetre d'exigir un subsiáium de tata la clerecia 
diocesana, tns i tot de l'exempta ( 12). 

Un cas molt instructiu, de la manera com el pagament deis ser
vitia era indemnitzat per mitja de l'atorgament de procures, s'esdevin
gué a Tarragona en 1309. Guillem de Rocabertí, elegit metropolita 
de Tarragona, havia de pagar, segons una carta de Bernat de Feno
llar (13), un serv1:tium a la Cúria que pujava 20.000 florins. Finke 
fa avinem ( 14) que aquestes despeses exorbitants, que els candidats 
a bisbes havien de pagar, pertanyien als servüia secuta els rebuts deis 
quals foren esquim;ats per ordre de Climent V a l'hora de la seva 
mort, tota vegada que la ta..xa en temps del papat de Joan XXII puja
va solament 3,000 florins (15). La qua:Jtitat exigida va sorprende de 
tal manera l'arquebisbe electe que li Vé.. passar pel cap de declinar la 
dignitat arquebisbal. Un home experimentat en afers, Gaufred de 
Cruilles, abat de Foix i arcedia de Tarragona, li proposa que demanés 
al papa que, en l'avinentesa de visitar la província, Ji fos atorgat con
sentiment d'al¡;ar de preu la p:-ocura, la qual cosa faria que el serv·i
túun no el perjudiqués poc ni mol:. Un deis sufraganis de Tarra
gona, Pone; de Lleida, que, per una missió especial encarregada pel 
rei, es trcbava a la Cúria, es manif esta en contra, dient que solament 
obrava així t:.n inffrmus o un valet11dinar·ius i li aconseila amb insis
tencia de no seguir un semblant procediment ( 16). Rocabertí tan aviat 
es decantava cap a un cantó com cap a l'altre; per últim va seguir 
el consell de Cruilles i el papa li donava una resposta favorable (17). 

(10) Vegi's l'obligació en GoLLER, lb. 65¡. El pagament es feia al 24 de desembre 
de 13r9, lb. p. lJO. Les ceoncessions papals es t~oben en MOLLAT, lean XXII (LeHre¡ com
mu,ies des papes á'Avigt101~, 1.904 ss.), núm. I0.773. 

(H) 31 de gner. lb. núm. 24344. ols pagaments es "ªª ::'er pe! 15 d'agost i pe! 1 de 
novembre de 132ó, G<5LLEP. . Die Ei1tt;~/1.110.m , p. 189, 191 . 

(12) ACA. Reg. 409, fol . 59 v. 
(13) 13 de man; de 1309. Fna:E, H., Popstum unó Untergang des Templerordens, 

n (1907), p. 185. 
(14) lb. p. 103. 
(15) GO!.LER, Die Eimiah.men, ele, (•. n4, ~24, 233, 653, 672. 
(16) Carté. de Pon-,; a Jaume JI del 27 de mar~ de 1309. F1NKE, Acta Arag<mensia. 

Berlín-Leipzig, 1<,KJ8, t. 2 , p. 7iO n. 481. 
(17) R eqe;tum Cle11Jl'>i.ti.s papae V (1884 ss), núm. 6.559. 
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4 J. VINCKE 

Si les procures i els subsidis destorbaven d'una manera indirecta 
els projectes economics del rei, tota vegada que éebilitave1 la capa
citat contributiva de la clerecía, l'ex:igencia de les anyades destorba
,·a'ls d'una manera directa, almenys durant el temps de :'interdicte 
( 1283-1295) en temps del qual Pere III, i també els seus fi1s després 
d'ell, es servien del dret de regalies pels seus profits i reclanaven per 
la seva caixa les entrades deis beneficis vacants ( r8). 

Els reis d'Aragó no es van pas manifestar indifererns enfront 
de tals exigencies de la Cúria, les quals posaven en situació difícil 
diversos estaments de la terra. No calia que ells paressin esment en 
el que succeia: la clerecía afectada per tals exigencies els m :feia co
nei.xedors. L'abat Berenguer de Sant Pere de Besalú es·:rivia que 
'~pro obtinenda confirmatione electionis" havia de recollir una suma 
de r5.ooo sous, i afegia l'observació "quos unde solvanus, nisi domi
nus nobis ab alto provideat, ignoramus" (19). 

Si sentim uns planys semblants d'aquells que podien reclamar 
deis seus súbdits els tributs, molt majors deurien ésser el~ d'aquells 
que els havien de pagar. Quan Guillem de Rocabertí negoi:iava amb 
Climent V sobre els honoraris de la Visita i no volia atendre les re
clarnacions del bisbe de Lleida, aquest no es va pas adreyat solament 
als seus germans d'episcopat; es dirigí també al reí ( 20) i al cance
ller. Feia avinent als bisbes les expectatives que en !'avenir oprimi
rien els sufraganis de Tarragona. 

Cada arquebisbe nou seguira. l'exemple de Rocabertí i ~Is tributs 
arquebisbals i reials no tindran mai una fi. Feia avinent també, d'una 
manera especial al canceller, l'arquebisbe de Valencia, el q_ual sabia 
prou bé quina era la situació dels bisbes sufraganis, que mogués el 
rei a interv<:nir-hi ( 2 r ). La carta dirigida a aquest posa de rdleu d'una 
manera especial com l'interes de l'Estat é~ perjudicat pel p~ocedir de 
Rocabertí. La clerecia ja paga la decima pel senyor que hj té el do
mini i les procures per les visites eclesiastiques ordinaries. Almenys 
que el diner quedi a la terra. Rocabertí, pero, exigeix que, a més de 

(r8) VINCIIB, Staat 1md Kirche, l. p. 137 SS. - Les aoyades ( = fn1.etus primi anm deis 
beneÍicis eclesiastics vacants) eren lliurades, en aquell temps, a l'a-rqu ebi sbe ~e Tarragona 
Roderic i als bisbes de Tarac;ona, Barcelona. Valencia, Saragossa, Ueida i Torosa. E. LAl'l 
GLOI S, Les regütres de Nicolas IV (1905), ns. 1385, 15. 16o2, 1005, 4491, 572•. 5893, 5898. 
El producte de les anyades havia de servir per eixugar el deficit dels bisbats. És de supo
sai qi:e principalment es tractava de deutes que s'havien de satisfe r a la Cúril romana. Ja 
hem fet refere:1cia a la quantitat fabulosa que, per raó dels serviiia l'arquebisbe de Sara
gossa havia de pagar. Els altres bisbes es trobarien en una situació ~blant en pro¡>orció als 
seus ingressos. En 1291 el bisbe d•EJna rebia els ingressos de les anyades per tal de poder 
restaurar la sen casa destruida per les trope,¡ francesees. lb. 5205. 

(19) ACA., Cartes Reíais Dipl<>matiques ( = CRD.) de Jaume JI , n. 12418. 
(20) lb. n. 11077 FrnxE, Acta Aragonensia, 2, 770. 
(21) CRD .. n. II07J. 
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pagar les despeses que facin ell i els seus representants per la visita, 
cada església pagui sis lliures torneses i aixo durant una serie d'anys. 
Amb aixo es reuneix una quantitat que traspassa de molt la decima, 
i aíxC. el país ho perd per sempre. Per a doblegar-lo és necessaria una 
rapida acció contraria. El papa ja esta disposat a concedir-li les pro
cures. 

Jaume II no va perdre pas un moment. De seguida ( 22) envía 
els sens missatgers a Avinyó i va fer dir a l'arquebisbe electe de Tar
ragona: "Molts prelats i molta clerecía gemeguen i es queixen deis 
metodes d'exigir tributs del futur arquebisbe; la tranquiHitat i l'or
dre de la terra són, pe: aixo, en perill; per tant les procures no poden 
tirar en avant tota ''egada que, en l'actual moment, tot el diner que 
té la clerecía es necessita per la guerra que s'empren contra la mo
rería" (23). 

Una altrG. vegada comparegueren missatgers de l'abadia de Mon
tearagón a l'hereu de la. Corona, Alfons (IV), qui era a Lleida. Gastó 
de Moneada en el seu nomenament de bisbe s'havia obligat a un ser
vitiu'lti de 2.6oo florins (24). Ja que ell, a pesar de les censures que 
Ji havien estat imposades, no pagava, el papa li va permetre d'exigir 
de tata la clerecía diocesana procures o un subsidium moderatam. Ara 
bé : l'abadia de Montearagón, J'antíc í ric convent de la casa dels reis 
d'Aragó, entra en oposició contra la procura i demana la intervenció 
de l'hereu de la Corona prop de la Cúria romana. Alfons eleva la sú
plica adrec;ant-la al seu especial protector el cardenal Napoleón Or
sini (25). 

(22) La carta del rei ja sortia de Barcelona el dia 3 d'abril de 1309. ACA., Reg. 238, 
ioli 57. 

(23) ":!i.!ultorum terre nostre prelatorum ac clericorum querelam audivimus super eo, 
quia . . . vos no,·iter a domino summo pontifice impetrare nitimini, ut vobis in Terracho
nensi ~rovincia procuraciones ir. absencia concedat recipere, et pro qualibet procuracione 
sex :ibras Barchinonrnses petere et recipere valeatis, quod si tieret asscrunt et credimu> 
esse verum quod. pauperes «:clesiam eorumque clericos enormiter aggrai;aret. Und:= quia 
ferventer appetimus Terrachonensem ecclesiam in pacifico et banquillo statu continte per
manere.. . et quia ex induccione novitatis huiusmodi posset de facili inter et prclatos ac 
clericos dicte pro\"incie scandalum suscitad, cum, attenta possibiltiate et condicione quam
pluriurr. ecdesiarurn dicte provincie, procuracionis predicte exhibido ad destruccionem ip
sarum proculdubio redundaret, ideo, ne ínter vos et ipsos aliqua discrepacionis sintilla va
leat su'.Joriri, di;;crecioni vestre tenore presenciua curavimus intimandum, quod nobis non 
videt'Jr conveniens set per vos pocius eyitandum, ut in vest:-e promocionis inicio ad impe
tranda et procurauda et alía procedere debeatis; preterea sicut ad vestrum auditum iam 
credimus pervenisse nos ad honorem et exaltacionem populi christiani et oppressionem et 
impugnacionem bostium catholice fidei quedam in brevi sumus magna (lrosequturi nego
cia c.d que speramus, ut convenit, prelatorum et clericorum terre nostre suffragia nobis 
impendi. " lb. 

(24) GoLLJ-:R, Die Einrralzmen "'"ter Johann XXII, p. 665. 
(25) Carta del 29 de ju?iol de 1326 al cardei:al. ACA. Reg. 409, fol. 57v. L'indult con

cedit a : bisbe s'havia de rectificar en lo referent a l'abadia de Montearagón. 
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6 J. VINCKE 

La conducta del rei va tenir, com és natural, la seva influenc:ia. 
Aixo ho sapigué Guillem de Rocabertí, qui havia promes al papa pe
c1.,,.niam i1ifinitam (26) i no podia renunciar- a la recapta de les procu
res. La clerecía va saber que el rei era enemic de les contribucions, 
que s'havien de pagar en el decurs de quatre anys, i, en part, es va 
resistir a pagar-les. Entre aquesta derecia hi havia alguns bisbes su
fraganis els quals, confiats en el rei, varen anar tan enlla que no es 
preocupaven de les censures en les quals havien incorregut, i exer
cien e1 carrec segons el llur albir Uiure, de tal manera que eren irre
gulars. Va haver de passar algun temps fins que es volgueren adre
~r al papa per tal d'obtenir l'absolució o .la dispensa. Clirnent V va 
atendre la súplica i va nomenar una comissió formada per l'abat de 
Sant Feliu de Girona, l'arcedia de Besalú i tresorer de Tarragona (27) 
i pel bisbe de Tara~ona (28) a la qual dona plens poders. E:xigia. 
pero, abans, que la clerecia alta i la clerecia baixa donés satisfac
cions a l'arquebisbe. Aquest, ni així aconseguí el seu objectiu. Des
prés de la seva mort, la Cúria enviava missatgers els quals havien de 
cobrar quantitats respectables del servitium. 

Aconseguí el rei alguna cosa del papa? Sembla que el rei mai 
no va protestar públicament davant d'eJI. Recomanava als prelats que 
tinguessin mesura en l'exigencia de tributs o exposava privadament 
a un cardenal (30) que esta va malcontent d'un arquebisbe electe per 
la fam de diner que hi havia a la Cúria i Ji va manifestar l'esperam;a 
de poder-se acabar amb les obligacions deis servitia. 

Després de la mort de Guillem de Rocabertí el rei volia que el 
seu fill obtingués la vacant de l'arquebisbat. Joan XXII refusa la 
petició, tota vegada que el fill del rei encara era un infant; li per
metia, pero, de presentar una altra personalitat. El rei propasa el seu 

(26) De Ja carta del bisbe de Llcida del 27 de man; de 1309· 
(27) Als 12 de febrer de 1311. Reg. Clementis V, n. 6556. 
(28) Als 25 de julio! de l3II, lb., 7131. 
(29) MOLLAT, lean XXII, n. 5232, 10200, lO:.n5, 15. - V1NCKE, Staat umi Kircche, 1, pa

gines 192. 199. 
(3n) Le; monges del convent <le Sant Pere de les Puel-les, O. S. B., després de la 

mort de l' Abadessa Geralda, havien elegit unanimement per successora la germana Saura 
de Torrrelles, una parenta de Vida! de Vilan:>va. Tola vegada que el convent estava sota 
la immediata jurisdicció de la Santa Seu, s'havia de demanar, primer que tot, la confir
mació papal. La segona preocupació era de que aixo no exigís grans despeses. El rei 
Jaume va escriure en aquest sentit aJ cardenal Nicolau d'Ostia al 6 de man; de IJll, 
ACA., CRD., n. 3837. Els pas donat :10 va pas ésser sense exit. Climent V encomana 
la investigació canonica a la matetxa terra, als hisbes de Vich i de Lleida, als quals 
concedia plens poders per la confirmació, 29 d'abril de 1311, Reg. Clementis V, n. 6736. 
Sant Pere de les Fuelles va quedar lliure de ser-.Jitia, és, pero, significativa la interven
ció del rei. Era de fet aquest convent tan pobre com deia l'abadessa? EJ convent era 
tingut per distingit. El mateix Jaurne II escrivia en la citada carta al susdit cardenal 
que vivien en el convent "piures moniales generose". 
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fill per a la prelatura no episcopal més rica de la seva terra, l'abadia 
de Montearagón (31), el possessor de la qual, Pere de Luna, havia 
de passar a la seu episcopal de Saragossa, mentre que Ximenes de 
Luna, bisbe de Saragossa, era previst per la seu metropolitana (32). 
El papa hi consentia; volia, pero, primer, veure personalment els bis
bes. Jaume exigia a Ximenes de Luna que emprengués el viatge amb 
tota la magnificencia que correspon a l'arquebisbe de Tarragona (33). 
Feia també memoria de la suma fabulosa que el difunt arquebisbe 
havia tingut de pagar i observava- com si donés normes directi
ves per les negociacions en la Cúria: "Non autem credimus, neque 
nostra potest arbitrari opinio, quod pro huiusmodi promocione ta1i
ter facta a vobis in camara domini pape aut ab aliis aliquid requi
ratur" (34). 

Potser l'opinió reial, que l'arquebisbe Luna defensaria amb ener
gía, es faria valer en alguna cosa. L'infant Joan va quedar totalment 
exempt de pagar els servitia que per a la prelatura de Montearagón 
pujaven a l .ooo florins. L'arquebisbe havia de pagar 3.000 florins i 
el bis be de Saragossa 3.500 (35) ; era una rebaixa ben considerable, 
tota vegada que, en I'anterior provisió, s'havien exigit 20.000 florins 
per Tarragona i 5.000 per Saragossa (36.). Amb tot aixo el bisbe de 
Saragossa, el príncep eclesiastic més ric de la Corona d' Aragó, ana 
per un camí sense deshonor. Per fer acatament a un prejudici, el car
denal Berenguer Fredol de Porto, com a cambrer del CoHegi carde
nalici i Gosbert, cambrer papal, repetidament exigien al procurador 
de Pere de Luna, nomenat arquebisbe de Tarragona, un pagament 
supletori de i.500 florins. I darrerament, amb data del 15 de febrer 
de 1320, es dirigien al mateix arquebisbe i li feien avinent que, per 
l'exemple dels seus predecessors i pels "multíplices honores et grandia 
beneficia" que li havien estat atorgats, volgués pagar la resta dels 
servitia abans de la festa de Pentecosta (37). El metropolita corres
pongué a les indicacions amb dilatories; sempre feia retret de la 
benevolern;a de la Cúria. Als darrers d'abril del mateix anys reco-

(31) L'abadia de Poblet de l'ordre cisterciense era encara més rica, l'infant, em
pero, per ésser abat havia d'haver professat. 

(32) Vegi's VrNCKE, J. Die Errichtung des Erzbistum.s Saragossa, a Spanische Fo,-schun
ge11 2 (1830), p. 124 SS. 

(33) " Veruntamen expedit et vos decet, ut ad dictam Romanam Curiam, ut vestra re-
quirit conditio, honorifice veniatis." 18 d'abril de 1317. ACA., Reg. 243, f. 275. 

(34) lb. 
(35) GoLLER, Die Einnahmeti u11ter JoJw.nn XXII, p. (i65, 670. 
(36) lb. p. 653. als 20 de juny de 1317. Vegi's els pagaments en p. no II.f. 
(37) Krnsca, J. P. Die Finat'IS",Jerwaltung des Kardinalkollegi:ums im 13. und 14. 

Jahrhundert. (1895) , p. 87.--GotLER, Die Emtwhmen unter Johann XXII, 686. 
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ne1x1a les seves obligacions (38) i, pel setembre, féu tramesa de la 
suma (39). 

El mateix fonament - la consideració al papa i als cardenals -
era Ja causa decisiva perque el reí no es dirigía directament ·al papa 
en persona, quan volia manifestar el seu desplaer pels servitia. Ne
cessitava la Cúria. D'una part, i no insignificant, per al casament 
i dotament dels seus fills, per altra, pels interessos que tenia a Italia 
~ per la seva política eclesiastica. No endebades tenia constantment am
baixadors i plenipotenciaris a Ja cort papal. I, sobretot, si podia sa
tisfer les seves grans ambicions, que se li'n donava dels servi#a.! La 
cosa principal era que els membres de Ja seva família que eren de la 
clerecía, que els seus amics i els seus ?rotegits arribessin a posseir 
les millors prelatures. El que costava s'havia d'aconseguir comprant
ho com fos. Per aixo ell mateix mai no havia figurat en primer ter
me entre aquells que, per mitji de presents, havien establert els fo
naments per als ser'vitia. Duia dues animes en el pit. La duplicitat 
en que ell es trobava es pot assenyalar gairebé com a típica d'un rei. 

De quant servia al rei Jaume II tenir la Cúria ben disposada en 
tenim una prova en l'entrada a la clere:ia del seu fill Joan i del seu 
cunyat Gastó de Moncada .. Quan en r3r9 es concedia l'església pri
mada de Toledo a l'infant, el rei estavé.. content de pagar 8.ooo flo
rins del seroitiu.m (40); i encara estava més content quan es prepa
rava la traslació des de la ciutat del Tajo a Tarragona amb tot i anar 
aquesta lligada amb el pagament de 3.000 ftorins (41). En el fon~ 
l'enternia un capell cardenalici (42). 

L'infant Joan era estimat del papa i deis cardenals i s'ho me
reixia. No era tan ben reputat, en camri, en aquest cercle Gastó de 
Moneada. De temps ja se'l coneixia com a :'consobrinus" del rei el 
qual, en 1318, li havia proporcionat l'arcedianat de Barcelona (43) i 
algunes expectatives (44). Poc després va compareixer a la Cúria 
per estudiar Teologfa. Si era solament l'amor al saber el que el féu 
anar a Roma, fent-se dispensar cinc anys de residencia, és cosa que 
no sabríem aclarir (45). Al 27 de novembre de 1322 Joan XXII con-

(JI!) lb. p. 658. 
(39) lb. r36. Deis 2 .500 florins que correspongueren al coYegi de cardenals, proce

dents de tot el servitium de ?ere de Luna, van tocar 18 florins a cada cardenal. KJ RSCB, 
Fi11anzverwaltt1ng. p. 120. 

(40) GOLtER, Die Eimra"men mrler Johann XXII , p. 65¡. El pagament, p. 135, 140. 
(41) lb. 224 233, 672 . 
(42) ACA. Reg. , 338, f. 124 v. CRD. (Ap. gellfral, ceixa 83), n. 35 Reg .. 562, f. to1. 
(43) MoLLAT,. leíUI XXII, n. 7<Y19· 
(44) lb. n 7074. 
(45) lb. n. fl9o8. 
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cedia dispensa al rei, ja vell, per contraure matrimoni amb la jove
neta Elisenda de Moneada (46). El casament se celebrava pel Nadal 
següent (47). Sembla que entre Gastó i Elisenda regnava un amor 
verament fraternal. Ja durant el temps del prometatge, Elisenda in
cluí el rei que es preocupés perque el seu germa obtingués una mitra. 
Jaume II no sabia com fer-ho perque no hi havia cap catedral va
cant. L'enamorament, pero, té inventiva. Feia pocs anys que el papa 
havia assajat inútilment convertir Barbastro en seu episcopal; no ha
via trobat en el rei la deguda correspondencia. Ara, pero, inespera
dament el rei es dirigeix al suprem jerarca de l'Església amb el prec 
de convertir en cap de diücesi la ciutat de Barbastro i de nomenar 
per bisbe Gastó de Moneada (48). Ara tocava a la Cúria una actitud 
de retrairnent. L'establirnent de la diocesi li venia bé; no, pero, la 
persona de Gastó. Quan !'esperar una mitja anyada va semblar a la 
reina que era massa esperar, va creure adient que el seu germa era 
molt apte per a ser cardenal i el rei Jaume infonnava el seu ambai
xador Guillem de Oulomar perque influís prop del papa en aquest 
sentit (49). No coneixem la resposta de Joan XXII. Finalment els 
esposos reíais aconseguiren, almenys, un resultat passable. El capí
tol d'Osca elegía per bisbe el seu capitular a Bertrand de Cornude
lla; el papa, pero, reconeixia la provisió del bisbat a favor del Mon
eada (50). Aquest, empero, havia de ser absolt de' l'escomunicatio 
tnaior que li havia llarn;at el viceauditor de la Cambra Apostolica per 
no haver pagat deutes contrets, abans de que fos declarat apte per 
acceptar la dignitat (51 ). Carregat de deutes, Gastó no podia pagar de 
'Cap manera el servitium. que pujava a 2.6oo florins. Altra vegada va 
trobar la intercessió del seu cunyat reial, el qual es féu representar 
a la Cúria per l'infant Pere, d'on obtingué un ajornament del termini 
de pagar (52). Amb tot, l'excomunió el va arreplegar perque va dei
xar passar el terme. Havent, dones, Gastó incorregut en censura, el 
dia 8 d'agost de 1325 es traspassa a !'oficial d'Osca l'exercici de la 
jurisdicció i la potestat de conferir els beneficis vacants (53). Amb 
tot, la Cúria, volent excitar-lo a pagar, li pennetia fer la visita de la 
·<liocesi en dos anys i cobrar dels clergues exempts un moderatum ser-

(46) lb. n. 16638. 
(47) ZURITA, Anales de la Corona de Arag6n, Saragossa, 1668, t. 2. p. 63. 
(48) Vegi's VrNcKE, StiUU und Kirche, l, p. 318 ss. 
(44) lb. n. 7074. 
(49) ACA. Reg., 338. f. 129 v. - Instrucció del 4 d'abril de 1~3. 
(so) r4 de novembre de 1324- MoLLAT, lean XXII, n. 2rooz. 
(51) Ib. n. 21075. 
(52) lb., n. 2IIIi.J, als 21! de novembre de 1324 
(53) lb., n. 22973. 
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vitium (54) i deis altres clergues les procures in pecunia numerat.7. (55). 
Ja he fet esment del plet que hagué de sostenir amb l'abat de Monte
aragón (56). Cal afegir aquí que l'abadia i els tres priorats es resis
tien, per la qual cosa van rebre l'excomunió. La mediació de la casa 
reial, va contribuir a que es fes una componenda entre l'abat i el bis be, i 
el papa féu alc;ar la censura (57). Gastó pagava 550 florins a la Cam
bra (58) papal i altres tants al CoHegi cardenalicí. Després refusava 
fer altres pagaments. 

Després de la mort de Jaume II, Gastó comptava amb l'auxili 
de la germana i també del jove rei Alfons IV. 

A la tardor de l'any 1328 ell mateix es trobava a la Cort apos
tolica (59), portant una carta reial de recomanacíó. El rei demanava 
pel seu protegit un alt carrec més honorífic (6o). De fet el papa 
Joan XXII el traslladava molt aviat cap a Girona (61). El successor 
d'Osca es comprometía a pagar el que quedava de deute del seu pre
decessor (62) i va complír la paraula donada (63). I Gastó va co
mern;ar de nou el joc. Es comprometía a un seru#ium de 1 .400 flo
rins (64), pero no es preocupa de pagar-lo. Al contrari: va empren
dre altres negocis de diner, comprometent-se a pagar al rei de Cas
tella la quantitat d'1 r.ooo florins. Responia a la pressió de la Cúria 
romana, per mediació del rei, el qua1, en una carta del 17 de man; 
de 1330 exposava la situació del bisbe: dels Ii.ooo florins Gastó n'ha 
de pagar encara 7.CX)(); en un termini que acaba per la. propera Pas
qua n'ha de pagar 2 .000. Els ingresos anyals de la .Seu de Girona 
solament arribaven a 2.000; per la qual cosa prega al papa primera
ment que vulgui ajornar el termini de pagament i segonament que 
el vulgui elevar "ad maiorem et altiorem statum" (65). La Cúria li 
va concedir una mica de repos i, finalment, va resoldre l'afer, quan 
tots els mitjans havien fallat, apoderant-se (66) deis ingressos de la seu 
episcopal de Girona, atenent d'aquesta manera als seus requeri:nents. 

El que cal tenir en compte en aquest afer en conjunt és la con-

(54) Al 9 d'abril de 1326. lb. n. 24857. 
(55) A la mateixa data. lb., n. 24861. 
(56) Vegi's p. 5. 
(57) Manament del papa de 21 de man; de 1327. MoLI.AT, lean XX!!. n. :a8243. 
(s8) Als 14 d'agost de 1326. GOu.ER, Die Einnahmen uttter Johann XXll , p. 189. 
(59) Vegi's la seva mateixa relació: F1NKE, Acta Aro.gun1msia, 3, p. 540. 
(6o) ACA. Reg., 531 f. 47 v., 29 d'octubre de 1328. 
(61) Als 5 de desembre de 1328. MoLLAT, lean XXll . n. 43436. 
(6-..l) GoLLER, Die Ei11nahmni. 1mter Johann XXII , p. 6';2. 
(63) lb., p. 232, 250, .2Óg, 276. 
(64) lb., p. 6¡2. Al 9 de desembre de 1328. 
(65) F1NKE, Acta Aragonensia, 3 p. 54441. 
(66) Amb aquest procediment r ecollia al 26 de marc; de 1333 28o florins (Gi:iLLER, Die 

Ei11nahme1i tmter Johann XXII , p. 270) i als 4 de gener de 1334 240 florins. lb., p. :z8o. 
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ducta seguida constantment pel reí. Tant si Gastó obrava per impo
tencia, com per protesta, el rei sempre es guarda va de fer mala cara. 
Els servitia eren per ell el mal menor ; una especie de compensació 
que s'havien de tributar per tal d'obtenir un major bé. Aix:o es veu 
clarament quan hom segueix la seva política en la provisió de bis
bats (67). Fins i tot el rei ni estava en contra de les procures i sub
sidis, que eren reclamats deis prelats per tal de poder pagar els ser
vitia en el termini fixat. Si la personalitat que els reclamava era de 
la seva amistat, tots els altres interessos desapareixien. 

L'infant Joan, quan va ser traslladat a Tarragona, havia rebut 
la gracia especial de fer la visita als . convents i a les esglésies de la 
província per mitja d'un representant i de fer-se trametre en aquesta 
avinentesa les procures. El bisbe Arnau de Lleida, amic seu, havia 
estat nomenat conservador dels seus drets. Quan l'abat de Ripoll i 
els seus priors i rectors feren resistencia a la visita i es negaren a 
pagar el diner, el bisbe Arnau els excomunica i va fer apeHació al bra<; 
secular. 1 Alfons IV ordena als seus oficials de posar-se al costat 
deis visitadors i de proporcionar-los el diner, en cas de convenir, per 
mitja d'embargaments (68). 

Ja que altres senyors feudals ben sovint es trobaven en una sem
blant situació, és cosa evident que la casa reial no sois participa en 
la introducció del servitia, sinó que també va contribuir en el seu en
robustiment i en la seva estructura d'una manera poc simpatica. Aixo 
es pot fer extensiu al f et de que la Cúria concedía que els prelats du
rant algun temps poguessin retenir les seves prebendes anteriors i co
brar així aquestes rendes. 

Quan el susdit infant Joan d' Aragó fou elevat a la seu arque
bisbal de Toledo, el rei Jaume II no es va pas descuidar de demanar 
al papa perque el seu fill pogués conservar els altres beneficis (69). 
J oan XXIII va atendre en part la súplica del rei (70 ). I quan es pre
para va el trasllat de l'infant a Tarragona, el reí J aume, que esta va 
per morir, volia encara altres prebendes per al seu fi.11 (71). La ca<;a 
de prebendes - en relació amb els servitia - és un aspecte que no 
es pot pas deixar de tenir en compte. 

(67) Vegi's VrNCKE, Staat und Kirche I , p. 292 ss. Són especialment típics els casos 
en el s quals el rei demana al papa que li reservi la provisió de les seus episcopals. Ja que 
per la reoerva papal i per la provisió que se'n seguia calia pagar els servitia, cosa que no 
hauria estat necessaria en l'elecció per mitia del Capítol Catedral. 

(68) Manament del rei del 16 de novembre de 1330. ACA. Rg., 440 f. 22r. 
(69) ACA. Reg. 349, f. 6o. 
(70) Així ho féu per l'abadia <le Montearagón i per al deganat de Burgos; aquestes 

eren les dues millors prebendes que l'infant havia obtingut. 
(71) ACA., CRD .. n. 9736. 
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De les darreries de l'Edat Mitjana es coneixen nombroses quei
xes per les quals els reis i senyors d'Espanya i d'altres paisos prenien 
situacions més o menys violents enfront del sistema financier de la 
Cúria romana. El sistema fiscal d'una potestat que estava enfront de 
l'altra aprenia del contrari fms a arribar a ser els mateixos els sis
temes de recaptar ingressos de les dues potestats. Si els reis no ha
gu~ssin contribuit amb tanta benevolern;a al desenrotllament de la 
practica deis seruitia, la lluita segurament hauria anat seguida d'un 
e..x.it. D'aquesta manera, pero, fins i tot un príncep, que es queixés 
deis servitia, es posava fora de raó. I la seva negatiYa era presa poc 
seriosament, tota vegada que, a la Cúria no se sabia si molt aviat 
<liria que si. Quin miracle, per tant, que, sota aquestes condicions, els 
servitia perduressin encara molts anys. 

]. VINCKE 
Trad. d' A. Griera 
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