ARXIUS DE LES INSTITUCIONS FEUDALS
ECLESIÀSTIQUES
Es relacionen aquí els fons procedents d'aquelles institucions
eclesiàstiques que van exercir jurisdicció feudal sobre els territoris que
els van correspondre. A més de les que s'esmenten amb detall perquè es
consideren les més importants, se n'han d'esmentar d'altres, com el
monestir de Sant Feliu de Guíxols, el convent de Santa Maria de
Jongueres de Barcelona i el monestir cistercenc de la Real, en el terme
de Palma.
La Cúria del Pariatge
L'origen de la institució se situa en el pacte firmat pel rei Sanç de
Mallorca i el bisbe de Barcelona el 1323, en relació amb els dominis
feudals d’aquest darrer a Mallorca. El pariatge és bàsicament un conveni
per al repartiment de la jurisdicció i dels drets econòmics. En aquest cas
l'acord afectava l’anomenada baronia d'Andratx, porció que va
correspondre al bisbe de Barcelona després del repartiment posterior a la
conquesta i que abastava els actuals termes municipals d'Andratx,
Calvià, Estellencs, Puigpunyent i Marratxí, a més d'altres territoris
dispersos i nombrosos immobles a la ciutat.
Com que el Pariatge establia el govern i l’administració compartits
entre el rei i el bisbe de Barcelona, s'havien de nomenar conjuntament
els batles de cada vila, i havien d’alternar cada any els del rei i els del
bisbe. La Cúria, formada pel batle, el jutge, l'advocat fiscal i l'escrivà, es
va desenvolupar també sota el signe de la paritat quant a les qüestions
fiscals i judicials —civils i criminals—, encara que el rei, com a senyor
eminent, es reservava les apel·lacions en darrera instància en els
processos civils i en els casos criminals més greus, així com la capacitat
de commutar penes de mort, mutilació o desterrament.
La Cúria del Pariatge es va mantenir fins que va ser abolida durant
el procés constitucional de 1812. La seva documentació, escassa, es
troba actualment dispersa, ja que l'Arxiu Municipal d'Andratx, on es
conservava, va sofrir dos incendis en el segle XIX. A l'Arxiu del Regne de
Mallorca es conserven les sèries de caràcter notarial amb un total de 132
volums, distribuïts en Llibres d'actes i Llibres de Capbrevacions, referits a
la ciutat i a les viles que comprenien el Pariatge.
La Cúria de la Porció Temporal de l'Església de Mallorca
La creació del Bisbat de Mallorca després de la conquesta i el
nomenament de Ramon de Torrella com a primer titular feia necessària la
dotació suficient de la institució per atendre les seves necessitats. Les
negociacions entre Jaume I i Gregori IX van donar com a resultat el
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lliurament a l'Església d'una part del delme de tota l'illa. A més, els
magnats que havien pres part en la conquesta van cedir la desena part
dels seus territoris, cosa que va fer que l'Església de Mallorca es
constituís com a senyora feudal en els dispersos territoris que controlava,
la qual cosa s'ha anomenat Porció Temporal. La relació d'aquests béns
apareix en un manuscrit del final del segle XIV, el Capbreu Manresa.1
Les qüestions jurisdiccionals d'aquests territoris van derivar en la
presència de la Cúria de la Porció Temporal, en la qual s'exercia justícia
civil en primera instància amb apel·lació a la justícia reial. La
documentació conservada a l'Arxiu del Regne de Mallorca comprèn entre
1330 i 1847 i les sèries són les de Llibres notals i Llibres manuals, Llibres
d'actes i Capbrevacions.
La Cúria del Paborde de Tarragona
Aquesta institució va sorgir per administrar els béns que el paborde
de Tarragona va rebre després de la conquesta de Mallorca. Va acudir al
repartiment en la part corresponent al rei i va ser beneficiat amb un total
de 280 cavalleries, la qual cosa, si sumem l'adquisició a Eivissa del
quartó que va ser de Nunó Sanç, li assegurava una presència
significativa a les Illes Balears com a senyor feudal. L'abast de la seva
jurisdicció va ser semblant al de la Porció Temporal de l'Església de
Mallorca.
Els fons de la Cúria del Paborde de Tarragona conservats a l'Arxiu
del Regne de Mallorca sumen un total de 58 volums entre 1277 i 1818,
distribuïts en Llibres d'actes i Llibres de Capbrevacions.
***
 Dates extremes: segles XIII-XIX.
 Unitats d'instal·lació: sense determinar.
 Instruments de descripció: índexs alfabètic i cronològic de la
documentació de notaris.
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