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 El present seminari pretén apropar-se als individus o grups 

financers que van “servir” els interessos de diferents instàncies de 

poder (monarquia, municipis, Corts, Església i senyorius) a la Coro-

na d’Aragó a finals de l’època medieval. Partint de la premissa que 

aquells organismes constituïren, durant els s. XIV-XV, agents eco-

nòmics de primer ordre, tres són els objectius bàsics que presidei-

xen la trobada. En primer lloc, vol determinar-se fins a quin punt 

els serveis requerits per les institucions esmentades van ser pro-

porcionats per determinats financers que, en moltes ocasions, ac-

tuaren simultàniament en diversos àmbits. D’altra banda, es pre-

tén caracteritzar aquests individus i/o grups: qui eren exactament, 

quins foren els principals mètodes que empraren i de quina mane-

ra s’organitzaren per aconseguir els seus objectius. Finalment, 

s’intentaran observar les dinàmiques econòmiques i socials resul-

tants de les relacions que s’establiren entre les institucions i els 

financers que actuaren al seu servei. 

 

PROGRAMA 

 

09:00-09:10h. Presentació a càrrec de Manuel Sánchez Martínez (IMF-
CSIC). 
 
09:10-09:35h. Pau Cateura Bennàsser (Universitat de les Illes Balears), 
Inversors i arrendadors d’impostos al regne de Mallorca (s. XIV-XV). 
 
09:35-10:00h. Jorge Maíz Chacón (UNED - Illes Balears), Els grans credi-
tors jueus a la Mallorca del segle XIV. 
 
10:00-10:25h. Lluís Tudela Villalonga (UNED - Illes Balears), El flux del 
crèdit privat dels mercaders mallorquins durant les guerres per al domi-
ni de la Mediterrània al segle XIV.  
 
10:25-10:50h. Antoni Mercader Frau (Universitat de les Illes Balears), 
La banca pública al regne de Mallorca al s. XIV. 
 
10:50-11:10h. Pausa-cafè. 
 
11:10-11:35h. Esther Tello Hernández (IMF-CSIC), La contribución de la 
Iglesia a las arcas reales a través de las décimas pontificias (1349-
1378). 

 
11:35-12:00h. Jordi Morelló Baget (IMF-CSIC), La gestió del subsidi ecle-
siàstic de 1443 a la Corona d’Aragó a partir dels comptes del notari P. 
Pasqual. 
 
12:00-12:25h. Albert Reixach Sala (IMF-CSIC), Finances municipals i 
canviadors a la Catalunya baixmedieval: el cas de la ciutat de Girona 
(1330-1450). 

 
12:25-12:50h. Pere Verdés Pijuan (IMF-CSIC), El mercat del deute públic 
a la Catalunya baixmedieval: perspectives d’estudi. 
 
12:50-14:00h. Debat. 


