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EL LLIBRE VERD DEL BISBE DE GIRONA (1362-1371)
El delme i l’estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV

6.     APÈNDIXS                                                                                                                                       
1. Guillem     Bernat     de     Perles,     autor     del     Llibre     Verd  

         Taula 1.1. Els documents sobre Guillem Bernat de Perles, 1328-1378

2. Cites     de     documents,     indicacions     temporals     i     dades     incompletes     a   
l  ’  interior     del     Llibre     Verd  

         Figura 2.1. Cronologia dels documents citats 
         Taula 2.2. Els documents citats en les declaracions del Llibre Verd
         Taula 2.3. Les indicacions temporals en les declaracions del Llibre Verd
         Taula 2.4. Parròquies amb dades incompletes en les declaracions del Llibre Verd

3. Les     parròquies     al     bisbat     de     Girona  
         Mapa 3.1. El bisbat de Girona al segle XIV
         Mapa 3.2. Els ardiaconats del bisbat de Girona, segle XIV
         Taula 3.3. Les parròquies de l’ardiaconat de Girona
         Mapa 3.4. Els termes de les parròquies de l’ardiaconat de Girona
         Taula 3.5. Les parròquies de l’ardiaconat d’Empúries
         Mapa 3.6. Els termes de les parròquies de l’ardiaconat d’Empúries
         Taula 3.7. Les parròquies de l’ardiaconat de la Selva
         Mapa 3.8. Els termes de les parròquies de l’ardiaconat de la Selva
         Taula 3.9. Les parròquies de l’ardiaconat de Besalú
         Mapa 3.10. Els termes de les parròquies de l’ardiaconat de Besalú
         Taula 3.11. Ardiaconats i parròquies del bisbat de Girona, segle XIV

4. Parròquies     i     unitats     delmer  es     segons     el     Llibre     Verd  
         Taula 4.1. Unitats delmeres i tipus de delmadors a l’ardiaconat de Girona
         Taula 4.2. Unitats delmeres i tipus de delmadors a l’ardiaconat d’Empúries
         Taula 4.3. Unitats delmeres i tipus de delmadors a l’ardiaconat de la Selva
         Taula 4.4. Unitats delmeres i tipus de delmadors a l’ardiaconat de Besalú
         Taula 4.5. Les unitats delmeres principals i secundàries del bisbat de Girona
         Mapa 4.6. Les unitats delmeres del bisbat de Girona
         Taula 4.7. El tipus de delmadors de les parròquies gironines
         Mapa 4.8. Tipologia dels perceptors dels delmes majors
         Figura 4.9. El delme a la parròquia de Peralada 
         Figura 4.10. El delme a la parròquia d’Olot
         Figura 4.11. El delme a les parròquies de Besalú, Capellada i Fares
         Figura 4.12. El delme a la parròquia de Riudellots de la Selva
         Figura 4.13. El delme a la parròquia de Sant Mateu de Montnegre

5. Declaracions     i     informants     del     Llibre     Verd  
         Figura 5.1. Esquema de la declaració de Llanars al Llibre Verd
         Taula 5.2. Els informants del Llibre Verd, per parròquies
         Taula 5.3. Nombre d’informants del Llibre Verd
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         Mapa 5.4. Nombre dels informants del Llibre Verd, per parròquies

6. Els     feus     episcopals   
         Taula 6.1. Els feus episcopals esmentats al Llibre Verd
         <Mapa 6.2. Geografia dels feus episcopals>

7. Els     productes     delmats  
         Taula 7.1. Els productes delmats de les parròquies de l’ardiaconat de Girona
         Taula 7.2. Els productes delmats de les parròquies de l’ardiaconat d’Empúries
         Taula 7.3. Els productes delmats de les parròquies de l’ardiaconat de la Selva
         Taula 7.4. Els productes delmats de les parròquies de l’ardiaconat de Besalú
         Mapa 7.5. Geografia dels delmes de pa i vi
         Mapa 7.6. Geografia dels delmes de lli i cànem
         Mapa 7.7. Geografia dels delmes d’hortalisses
         Mapa 7.8. Geografia dels delmes de llana i carn
         Mapa 7.9. Geografia dels delmes del mar

8. Els     batlles     en     el     Llibre     Verd  
         Taula 8.1. Noms i tasques dels batlles esmentats en el Llibre Verd
         Taula 8.2. Nombre dels batlles i valor dels seus redelmes
         Taula 8.3. Les rendes de l’Almoina del Pa a Riudellots de la Selva, 1334-1362
         Taula 8.4. Els arrendaments dels delmes de parròquies gironines, 1348-1376

9. Delmes     majors     i     delmes     menors     al     Llibre     Verd  
         Taula 9.1 Les denominacions dels delmes segons el Llibre Verd
         Taula 9.2. Els noms dels delmes del bisbat de Girona
         Taula 9.3. Mortaldats i bons temps

10. Repartiment     i     valor     dels     delmes     majors  
         Taula 10.1. Partició, delmadors i valor dels delmes majors de l’ardiaconat de Girona
         Taula 10.2. Partició, delmadors i valor dels delmes majors de l’ardiaconat d’Empúries
         Taula 10.3. Partició, delmadors i valor dels delmes majors de l’ardiaconat de la Selva
         Taula 10.4. Partició, delmadors i valor dels delmes majors de l’ardiaconat de Besalú
         Taula 10.5. La partició dels delmes majors del bisbat de Girona
         Taula 10.6. El valor dels delmes majors del bisbat de Girona
         Taula 10.7. Tipologia de les parròquies gironines segons el valor del delme
         Mapa 10.8. Geografia del valor dels delmes majors de les parròquies gironines
         Taula 10.9. Tipologia dels delmadors gironins per ardiaconats
         Mapa 10.10. Geografia dels delmadors laics: comtes, vescomtes i senyors de castells
         Mapa 10.11. Els delmes controlats pels vescomtes de Cabrera
         Taula 10.12. Els delmes a la Vall d’Hostoles
         Mapa 10.13. Els delmadors laics de la Vall d’Hostoles
         Mapa 10.14. Geografia dels delmadors laics: cavallers i altres laics
         Taula 10.15. Delmes en mans de vilatans de Camprodon
         Mapa 10.16. Delmes en mans d’habitants de Camprodon
         Mapa 10.17. Geografia dels delmadors eclesiàstics: monestirs i institucions gironines
         Taula 10.18. Els delmes del monestir de Santa Maria d’Amer
         Mapa 10.19. Els delmes del monestir d’Amer 
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         Mapa 10.20. Geografia dels delmadors eclesiàstics: capellans i clergues parroquials

11. Els     delmes     menors     segons     el     Llibre     Verd  
         Taula 11.1. Els delmes menors de les parròquies gironines segons el Llibre Verd
         Taula 11.2. El contingut dels delmes menors
         Taula 11.3. Nombre de parròquies segons el valor dels delmes menors
         Taula 11.4. Nombre d’obtentors dels delmes menors per ardiaconats
         Taula 11.5. Nombre de delmadors majors i menors per ardiaconats

12. Els     delmes     dels     novals     segons     el     Llibre     Verd  
         Taula 12.1. Els delmes dels novals segons el Llibre Verd
         Mapa 12.2. Geografia dels novals segons el Llibre Verd
         Taula 12.3. El repartiment dels delmes dels novals

13. Les     primícies     segons     el     Llibre     Verd  
         Taula 13.1. Les primícies segons el Llibre Verd
         Mapa 13.2. Les primícies al bisbat de Girona
         Taula 13.3. El repartiment de les primícies segons el Llibre Verd
         Figura 13.4. Proporcions entre delme i primícia al bisbat de Girona
         Taula 13.5. Proporcions entre delme i primícia en territoris de la Corona d’Aragó
         Taula 13.6. Repartiment de delmes i primícies per grups socials

14. La     senyoria     del     bisbe     de     Girona     sobre     els     delmes  
         Figura 14.1. El control dels delmes laics del bisbat de Girona, 1221-1360
         Taula 14.2. L’import dels lluïsmes en relació al valor dels delmes laics, 1317-1362
         Taula 14.3. Censos al bisbe per delmes laics transferits a institucions eclesiàstiques, 1268-1344
         Taula 14.4. Els censos pels delmes majors i menors segons el Llibre Verd
         Taula 14.5. Els tipus de censos pagats a partir dels delmes
         Taula 14.6. El valor dels censos en novetat dels clergues
         Taula 14.7. Els delmes infeudats del bisbat de Girona segons el Llibre Verd
         Figura 14.8. L’estructura feudal del bisbat de Girona
         Figura 14.9. L’estructura feudal de l’ardiaconat de Girona
         Figura 14.10. L’estructura feudal de l’ardiaconat d’Empúries
         Figura 14.11. L’estructura feudal de l’ardiaconat de la Selva
         Figura 14.12. L’estructura feudal de l’ardiaconat de Besalú
         Figura 14.13. Les transaccions dels delmes de Riudellots de la Selva, 1236-1362
         Figura 14.14. Les transaccions dels delmes de Vila-romà i Vall-llobrega, 1208-1362
         Mapa 14.15. Les mesures i els mercats del bisbat de Girona
         Mapa 14.16. Mesures i mercats al bisbat de Girona
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