
LA PRODUCCIO AGRARIA EN UNA VILA DEL VALLES ORIENTAL 
A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVII: DELMES 

DE MARTORELLES .1657·1714 

per JAUME DANTl J RIU 

La utilització de les senes de delmes com a mitja per a coneixer 
la producció agraria és una practica generalitzada per diversos autors l. 

sobre tot si tenim en compte l'escassetat de fonts útils per aquest fi 
així com la poca informació que n'aporten d'altres com les llibretes de 
comptes particulars 2, comptes de propietats senyorials, etc. 

La generalització d'aquest mctode, pero, no ens pot deixar insensi
bles davant e'is problemes i els dubtes que la seva utilització i encara més, 
la seva fiabilitat comporten. Per aquesta raó no és d'estranyar que qui 
els utilitza es vegi obligat a fer una introducció sobre les característi
ques de la font i la metodologia emprada. Pel que fa a Espanya coneixem 
fon;a bé les peculiaritats deIs delmes a Galicia, Castella i al País Basc 
sobre tot 3, pero en canvi hi han pocs estudis metodologics sobre dit 
tribut a Catalunya 4. 

L'cstudi que realitzem es fonamenta tan soIs en la serie de delmes 
de la parroquia de Sta. Maria de Martorelles, a la comarca del Valles 
Oriental, amb la particularitat que és molt probablement, ¡'única parro
quia de la comarca de la que se'n conserva una serie d'aquestes carac
terístiques, des de 1658 fin s entrat el segle XIX 5, doncs els altres del
mes coneguts no poden arribar a formar una serie a part d'ésser la 
majoria de caracter senyorial 6• 

Per altra banda la inexistencia a la comarca d'altres series de del
mes parroquial s dificulta el coneixement aprofundit del caracter deIs 
mateixos, ja que com és sabut aquest tribut d'origen eclesiastic es va 
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anar eonverilint en laic desnaturalitzant-se en els successius canvis. Així 
per exemple es fa difícil eoneixer a quina part real de fruits sobre la 
producció equivalía el delme. 

Pel que sembla mai corresponia exactament a la deeima part, tot 
i que la variació tampoc era massa important, en canvi en estudis fets 
al País Base o a alguns 1I0es de CastelIa es diu que sempre el tribut 
correspon a aquesta proporció i que si hi ha alguna variació és deguda 
a les «prim;[cies», tribut que acostumava a pagar-se conjuntament amb 
el dclme 7, o a certes normes de del mar propies del 1I0c i extraor
dinaries. 

Una aitra observació que cal tenir en compte és el que fa referencia 
al rigor amb el que s'anotaven el cobrament per part dcls receptors, en 
aquest cas per part del rector de la parroquia. Aquest fet podria ésser 
l'explicació d'alguns buits en la documentació, anys sencers, o bé de 
l'aparició i desaparició sovintejada d'alguns deIs productes delmats, 
lógicament d'aquelIs menys importants en les seves quanties. 

Ai mateix temps hom ha de pensar en la possibilitat, malgrat no n'hi 
hagin notídes, de que alguna part del tribut estigui arrendat a aItri. 
A MartorelIes sabem que el delme sobre el bestiar, el «carnelatge», que 
comenc;a a anotar-se a partir de l'any 1639, estava cedit a la cartoixa 
de Montalegre. Per aquesta raó i per la informalitat en la seva anotació 
n'hern prescindit en l'estudi 8. 

Una altra característica propia de ia serie que estudiem és l'apari
ció dels pagaments de terrenys localitzats en aItres pobles vclns, fona
mentalment de Tiana, Alella i Mollet, desconeixem de moment si es 
tracta de propietaris residents a la parroquia de Martorelles o si dita 
parroquia tenia uns drets sobre aquelles terres per aItres raons, consta en 
Jamajor part d'elIes que es tracta d'artigues. Es fa difícil contahilitzar 
aquest pagament perque la seva anotació varia al lIarg de la serie. 

Així la serie analitzada des de 1663 a 1714 esta composada pels paga
ments de 15 families fixes, a excepció d'una que no paga durant els anys 
1692, 1693, 1694 i 1697. Tot i així el nombre de propietats delmades varia 
sensiblement per l'aparició intermitent d'algunes artigues, terres ermes 
que es posen en conreu. 

Les artigues son normalment de pagesos que ja delmen 'a la parro
quia, pero la seva artiga s'anota a part, aixo podr,ia plan tejar-nos la pos
sibilitat de que la part de producte corresponent al dctme 1'os diferent 
en un o altre tipus de terra. Per altra banda les artigues aparcixcn com 
a tals durant un període de 4 o 5 anys, algunes tan soIs 1 any, d'altres 
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més de 5 anys com és el cas de les deIs pobles d'Alella i Tiana que s'ano
ten sota aquest concepte gairebé a tot el llarg de la serie. Per tant una 
altra pregunta afer-se és si al cap d'uns anys les terres d'artiga passen 
a delmar-se conjuntament amb les altres del mateix propietari o arren
datari o si aquelles terres s'abandonen o bé simplement si deixen de 
pagar el delme. 

Tots els interrogants plantejats, sobre tot els referits a la part pro
porcional que el delme suposa sobre la producció real i el que fa a la 
fiabilitat de l'anotació deIs productes rebuts per la parroquia no ens 
fan pero menysprear aquesta font per a l'aproximació a la producció 
agraria d'aquesta epoca, així dones intentarem veure el tipus de conreus 
de la zona per altra banda gairebé igual s als de la resta de la comarca; 
l'evolució de ia producció per productes i l'evolució de la producció en 
la seva totalitat. 

Pel que fa a la situació geografica de la parroquia de Martorelles 
es troba a la part sud-est de la comarca del Valles Oriental, en la vessant 
interior de la serralada litoral cataiana, a l'esquerra del riu Besos. La 
proximitat a la carena de muntanyes fa que el seu sol sigüi lleugere
ment accidentat alhora que l'existencia d'una part més plana prop del 
riu Besos contribuí a la formació d'una població dividida en Martorelles 
de Dalt, el nudi d'origen, i Martorelles de Baix, part que va arribar a 
assolir la capitalitat (l'any 1927 es formaren dos municipis indepen
dents). Malgrat ésser un maro geografic redult, les diferencies en el sol 
contribuixen a l'existencia d'una producció variada com ho és la de 
tota la comarca 9. 

Com a característiques general s de la producció agrícola de la co
marca, cal destacar que el Valles fou des de l'Edat Mitjana el graner de 
la ciutat de Barcelona, essent la producció de blat la més important de 
totes. La vinya es va ,mar introduint sobre tot als llocs més accidentats, 
al peu de les muntanyes que envolten la comarca. Granollers com a 
centre de la mateixa i lloc del mercat més important fou el centre de la 
comercialització de la producció agrícola, l'any 1586-87 s'hi ,,~ construir 
la «Porxada» o llotja del gra, on es realitzava dita comercialització 11. 

Pel que fa a l'evolució demografica de Martorelles, segons les llibre
tes del compliment pasqual 12, coneixem el nombre de familics fins 
l'any 1690. Aquest nombre osciHa entre 15 i 19 encara que 15 nornés el 
trobem l'any 1670. És important tenir en compte que el nombre de famÍ
lies que molt probablement són totes les del poble, en relació amb 
el nombre de persones que compleixen amb el precepte pasqual ens 

105 



dóna un índex mig superior a 5 individus per família, si ,a més arnés 
pensem que en cada família hi pot haver, com a mitjana, una pcrsona que 
no compleixi, tot plegat ens dóna un índcx per família encara més gros. 
Durant el període, a partir de 1660, es produeix un ereixcrncnt Frogrc:;~;iu 
de la població, pero eom observació general podríem parlar d'una esta
bilitat dios del ereixernent. 

Si pose m en relaeió el nombre de famílies de la parroquia arnb les 
que ens apareixen en les series de delrnes, podem observar que n'hi han 
entre 2 i 4 que no delmen. 

Els conreus 

Tal com avanc,:avem ens trobem amb l'existencia d'un policultiu 
entre els ccreals, els llegums i la vinya que es manten al llarg del perío
de. A partir de l'any 1700 s'hi .afegeix a més a més el dmem que tindra 
una important expansió per la comarca des d'aleshores fins ben entrat 
el nostre segle. EIs motius d'aquesta implantació són l'existencia de 
bons regadius, fonamentals per a la producció del canem, i alhora el 
servei de la mateixa en funció de la rotació deIs conreus, alternant amb 
el blat o l'ordi i les faves. 

La documentació consultada no ens aporta cap informació sobre 
les tccniques de cultiu ni sobre la rotació dcls conreus, les apreciacions 
que es fag:n tan soIs poden sortir de l'analisi de les propies series de 
delmes. Ai:d dones, per exemple, es fa difícil saber de l'existencia deIs 
guarcts, encara que pcls paraHelismes i la continuitat, any rera any, 
d'uns determinats productes ens inclina a pensar que l'alternanc,:él dels 
cereals o lleguminoscs amb eI guaret deuria ser menys importanl que 
en temps anteriors. 

Per la diversitat de productes dclmats i sobre tot per l'existencia 
continuada de lleguminoses primer i de canem rnés tard, aquella alter
nanc;a anava disminuint progressivament per la rotació cereals-llegums 
i cereals-cánem. A més .a més dios d'aquests sistemes s'hi ha d'afegir 
també una rotació amb diferents cereals. Aquesta constataeió s'acost'lria 
a les fetes sobre el Baix Llobrcgat 13 i s'apartaria d'aJr~Ena manera deIs 
sistemes del mateix Valles Occidental, de l'Urgell, la Se garra o la Plana 
de Vic, on d'una banda consta l'existencia habitual del guaret i d'altra 
banda les lleguminoses amb prou feincs hi apareixcn 14. Amb tot tam
poc es pot afirmar que a Martorelles, i generalitzat al Valles Oriental, 
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els guarets hagin desaparegut a la segona meitat del segle XVII i prin
cipis del XVIII, ja que malgrat hi siguin continuament, les lleguminoscs 
no assoleixen prou importancia com per a pensar en una rotació sense 
guarets_ 

Pel que fa als cereals, el més important és el blat, forment, que com 
ja hem dit és el conrcu fonamental a la comarca i en el que es basa 
l'economía agrícola de la mateixa. A part pero hi han els cereals de 
segon ordre comenc,:ant pel mestaU, mescla de blat i ordi o blat i sego!, 
i després amb menor s quantitats i amb alguns ,anys inexistents, al menys 
en les series de delmes, la civada, l'ordi, el mill, el segol i l'espelta. 

De les Ueguminoses les més importants són les faves, basiques en la 
rotació deIs conreus tradicionals, els pesols, els Uobins, els cigrons, les 
guixes, les mongetes, el moreu, els fesols, les veces i les llenties. 

A part d'aquests dos grans grups, cereals i llegums, hi ha també 
vinya, coneixem el delme de la verema, oliveres i boscos deIs que n'explo
ten la fusta i els pinyons. D'aquests productes l'únic realment important 
és el vi, el sol accidentat d',alguncs parts del terme de la parróquia deuria 
contribuir en l'exp.ansió de la vinya ja en aquesta epoca, semblantment 
passa amb l'olivera. En molt poca quantitat hi havien també alguns ga
rrofers. 

Finalment a partir de l'any 1700, es conreua el canem planta que 
contribuLa molt en el millorament de les rotacions. La implantació 
d'aquest producte deuria ser rapida perque en el comenc,:ament ja són 
11 famílies les que en cuUen. El nombre de cases que en produeixen 
és bastant variable, entre 4 i 12, sobresortint-ne alguna que en produeix 
més de la meitat del total de la parroquia. 

[,a producció global 

Analitzem ara la producció de forma global, tenint en compte les 
quantitats de productes rebuts en el del me , sumats els cereals, els lle
gums i el vi (deixem a part el canem ja que no es comenc,:a a registrar 
en cls delmes fins l'any 1700). La suma de dites quantitats el considera
rem el nombre base 100, d'aquesta manera ens sera possible veure el 
creixement o decreixement de la producció en relació ,a l'any d'origen, 
1664. Cal dir que ens trobem amb dos buits al mig de la serie, un els 
anys 1685-1686 i l'altre els anys 1690-1691, que ens impedeixen conéixer 
més exactament dita evolució tot i que no creiem que influissin massa 
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en l'apreciació general. Afegim només que per una ,ana.lisi més apro
fundida seria necessari disposar de series més llargues i continuades, 
ja que l'estudiada és completa tan soIs entre 1692 i 1714. 

La grafica de la producció total posa en evidencia l'existencia d'unes 
dents de serra que reflecteixen la fluctuació de les collites. Dita fluctua
ció pot ésser deguda a diferents factor s com són la distribució de la 
producció en relació a la superfície conreuada i als guarets, la influencia 
climatologica o la propia rotació deIs conreus (podrien afegir-s'hi les 
condicions conjunturals general s amb la influencia deIs preus, pero 
desconeixem aquests extrems). El que si es constata és l'existencia d'uns 
cicles agraris d'uns '9 a 13 anys 15 que sense treure les fluctuacions es
mentades donen idea de certes tendencies . 

La fluctuació de la producció global de Martorelles no és tampoc 
excessivament accentuada ja que de l'índex 100 de 1664 s'arriba a un 
maxim de 176'8 l'any 1701 i a un mínim de 92'7 l'any 1695. Aquestes v,a
riacions veurem després com es manifesten en els diferents productes 
d'una forma semblant. 

L'observació de la tendencia, hi encara amb el matís de disposar 
d'una serie massa curta, només la podem veure a partir d'una mitjana 
mobil que ens compensi les fluctuacions accidentals, així sembla ade
quat 16 utilitzar la mitjana de 13 anys que cns esborra les dents de 
serra anuals. D'aquesta manera observem tres períodes diferents: de 
1664 a 1683 en el que la producció global creix; de 1684 a 1698 es pro
dueix un descens; i de 169'9 a 1710 que es registra un altre creixement 
superior al primer, aconseguint un maxim l'any 1710. De 1711 a 1714 
sembla que comen<;a un nou decreixement pero caidria poder continuar 
la serie per afirmar-ho amb més seguretat. 

Els cicles que formen aquests períodes coincideixen amb l'aprecia
ció fcta per Ponsot 17 sobre l'existencia d'uns cicles més curts fins a 
uns 9 anys al costat d'altres més amplis de 5 a 14 o de 9 a 20 anys. Tot 
i així hom pensa que és aventurat avan<;ar uns modc1s o tipus en aquest 
camp tenint en compte la quantitat de factors que influcixen sobre l'evo
lució d'una producció. 

Evolució deIs diterents conreus 

Les observacions general s es poden ponderar a l'analitzar l'evolució 
deis diferents productes alhora que cal veure quina és l'aportació relativa 
de cadascun d'ells a la producció global. 
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La producció de blat és la més important del terme, almenys en 
quantitat de quarteres rebudes per la parroquia malgrat sigui al mateix 
temps la que baixa més al llarg del període estudiat. Com deiem a l'ana
litzar la producció global, ens trobem amb la fluctuació practicament 
anual característica, encara que també és el producte que sofreix unes 
osciHacions menys accentuades. Tot aixo ens demostra que la producció 
de blat, malgrat dites variacions, és la més constant. 

Segons les quantitats delmades els anys de més producció són: 
1675 amb 82 quarteres; 1667 amb 73 quarteres; i 1674-1694 amb 70 quar
teres. EIs anys de collites més fluixes serien: 1714 amb 24 quarteres; 
1702 amb 26 quarteres; i el 1684 amb 28 quarteres. Si es considera la 
quantitat rebuda el 1664 equivalent a un índex 100, les osciHacions van 
fins a l36 l'any 1675 com a maxim creixement i a 40 l'any 1714 com 
a índex més baix. 

Del ritme de les collites podem dir que durant tot el període estu
diat no trobem un seguit de baixes produccions que comportaría un 
moment de crisi. Tenim coHites curtes entre 1668 i 1670, 1695::)7 o 1604-
1607, normalment no sobrepassen cls tres anys. Si dividim el període en 
etapes trobem la que va de 1663 a 1676 de creixement moderat; la de 
1677 a 1692 de dcscens (aquí cal fer-hi notar els buits de 1686 i de 1690-91 
encara que la tendencia sembla clara); de 1693 a 1705 de cert creixement; 
i de 1706 a 1714 altre cop de decreixement. 

La tendencia general de la producció de blat a Martorelles dur,ant 
el període és de descens, el que no sabem és si aquest és degut a la 
pcrdua d'importimcia d'aquest prod~Lcte dins dels conreus del terme dis
minuint l'extensió sembrada o si és degut a una baixa productivitat, 
doncs com ara veurem no hi ha cap aitre cereal que tingui una produc
ció creixent com per a substituir el blat. Tot i que desconeixem les su
perfícies dedicades a cada conreu, l'únic que podia haver acaparat terrcs 
dedicades abans al blat podria ser la vinya. 

El mestall, dins deIs cereals de segon ordre, és el més important. 
Segueix les mateixes fluctuacians que el bIat pero la tendencia és a la 
inversa, els anys de més producció són: el 1701 amb 60 quarteres; 1693 
amb 57 quarteres; 1713 amb 55 quartercs; i el 1679 amb 50 quarteres. En 
canvi els anys de collites més baixes es troben a princips del períade: 
1664 amb 17 quarteres; 1665 ,amb 18'5 quarteres; 1663 amb 19'5 quarte
res; i 1666 amb 20 quarteres. 

El períade més important de descens és el mate ix que pel blat, 
1679-1692, el que ens índica que aquests anys deurien ser de decreixe-
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ment general pels cereals i no pas de que l'un prengués ellloc de l'altre. 
La tendencia reflectida en la mitjana mobil és més aviat d'una 

estabilitat al llarg del període, precisant aquest creixement de 1663 a 
1679, els descens abans esmentat i l'estabilitat entre 1692 i 1714. Les os
ciHacions anual s són més accentuades en l'última etapa pero per aques
ta mateixa raó es manten l'estabilitat un any per l'altre. 

Altres cereals amb un cert relleu són l'ordi i la civada. Sembla que 
amdos conreus no tenien en ,aquest indret la mateixa importancia que 
en altres en els que, sobre tot la civada, era un cereal de considerable 
producció 18. Tenen igualment les fluctuacions coincidents amb la res
ta de cereals, un període de creixement fin s 1679, amb una producció 
maxima conjunta l',any 1674 amb 24 quarteres (igual a la més baixa de 
blat), un descens fins a 1702 i una posterior estabilització en aquest 
nivell més baix, mínimes quantitats delmades a 1689 i 1714 amb 0'5 quar
teres i 1695 amb 1'5 quarteres. 

La resta de cereals conreuats com el mill, l'espelta o el segol no 
influeixen practicament sobre la producció global de cereal, a part de 
que no és segura la seva anotació formal dins deIs productes delmats, 
per aquesta raó no n'hem fet l',analisi particular. 

Vistes les evolucions deIs diferents cereals dins del període, fixem
nos ara en l'evolució global deIs cereals. D'entrada es constata que la 
corba del blat en particular i la deIs cereal s globalment coincideixen 
perfectament en les seves osciHacions i tendencies, és a dir que l'evolu
ció del blat de fet ens marca la de tots els altres, al mate ix temps que 
queden disminuides les accentuades fluctuacions anual s que porta ven 
els cereals de segon ordre. 

D'aquesta manera observem clarament l'existencia d'un creixement 
en la producció de cereals entre 1663 i 1679, que té el millor moment 
entre 1672 i 1679 19; una etapa de descens fin s 1699; un nou crcixement 
encara que no aconsegueix el nivell de l'anterior, de 1700 a 1705; i un 
decreixement posterior fins a 1714. Aquestes constatacions coincideixen 
amb les fetes per Eva Serra referents a Sentmenat, en el Valles Occi
dental, s'ha d'exceptuar pero el que es refereix a la represa de 16'97 a 
1705 que comenc;.a ja abans i que no esta influida, segons l'autora, per 
la devallada que hi ha a mitjans de la decada dcls 8020. 

Per a delimitar més bé les característiques de l'evolució esmentada, 
primer cal avan¡;ar que pot ésser una mica arriscat considerar el pro
ducte delmat l'any 1664 com a punt de referencia i sobre el que es fan 
els índex deIs diferents productes per establir una relació entre elIs. De 
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fet no pretenen ,analitzar la producció agrana del segle XVII ni entrar 
en l'estudi d'un cicle llarg, aleshores seria més prudent agafar com a 
índex uns valor s mitjans i potser de mig del període, pretenem tan soIs 
coneixer l'evolució de la producció dins del període escollit, sobre tot 
per a veure els canvis que es produeixen en les dues darreres decades 
del segle XVII i la primera del XVIII. 

És per aquesta raó que ens sembla adient prendre com a punt 
de referencia la primera data comú per tots els productes, alhora que 
ens quedava a una distancia prudencial de la dccada deIs 80 que és la 
que en principi més ens interessava, independentment de l'evolució an
terior, de la qual a més a més la font no ens permet saber-ne res. 

Aclarida aquesta qüestió, sembla que la producció de l'any 1664 és 
més ,aviat baixa 21 el que fa que el període de creixement de 1664 a 1679, 
en el nostre cas, tot i essent important no assoleix un nivell massa alt, 
d'aquesta manera ens trobem amb un decreixement molt més perllongat 
que practicament retorna al nivell inicial i la recuperació de 1700 a 1705, 
menor, torna a ser perduda pel descens posterior. Aquesta diferencia 
seria més accentuada si consideressim el blat sol ja que té un creixement 
inicial molt més curt. 

Un altre conjunt de conreus que cal analitzar és el deIs llegums, 
malgrat el nostre marc pel fet de suposar quantitats petites, té el mateix 
problema que algun d'aquells cereal s que no podiem estar segurs d'una 
formal anotació per part deIs receptors deIs delmes. Dins deIs llegums 
el més important eren les faves, seguit deIs pesols i les mongetes, tots 
ells més en funció de l'autoconsum i de la rotació deIs conreus que no 
pas de la comercialització possible. 

Les petites quantitats i la no exigencia d'una regularitat en la sem
bra, fan que siguin els productes que presenten unes fluctuacions anuals 
més accentuades. EIs anys de quantitats delmades més elevades són: 
1663 amb 26'S quarteres; 1700 amb 21 quarteres; i el 1675-76 amb 15 
quarteres. L'accentuació de les osciHacions, tot i que l'índex no es fa sobre 
l'any 1663 que per altra banda dóna una quantitat extraordinaria, esta 
entre un 525 de l'any 1700 i un mínim de 12'5 de l'any 1684 que corres
pon a 0'5 quarteres. 

Cal fer notar que en forc;a ocassions les puntes anual s cícliques deIs 
cereals es contra posen a les dels llegums tot i que en la corba de les 
mitjanes mobils ens queda desdibuixada dita discordancia. 

La tendencia general és de certa estabilitat, mantenint-se en aquest 
baix nivell. Dins d'aquesta s'aprecia pero un suau descens fins 1692, 
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amb un posterior creixement que supera el nivell maXlm deIs anys 70 
per arribar a un sostre el 1705, produint-se després el mate ix decreixe
ment que veiem en els cereals. 

L'existencia de lleguminoses al llarg del període, malgrat la poca 
producció, seguint una evo lució semblant a la dels cereals, ens fa veure 
que és relativa la importancia que aquests conreus tenien per la rota
ció, doncs no podem pensar en la complementarietat alternativa d'uns 
conreus per uns altres, encara que la discordancia en les fluctuacions 
anual s entre els cereals i els llegums fa suposar la utilització corrent 
per dita rotació. 

Així com es fa difícil precisar la importancia de les lleguminoses 
dins de la producció agraria d'aquest terme, tampoc podem conéixer 
com incide ix la implantació del conreu del dmem, planta que si bé a 
partir de mitjan segle XVIII pot tenir ja una importancia per a comer
cialitzar-Ia, seria normal que en un principi fos més útil com a planta 
ideal per ,a la rotació de la resta de productes, no podem afirmar 
ni un ni altre extremo Ja hem dit que és delmat a partir de l'any 1700, amb 
un rapid creixement durant els primers quatre anys ja que comenc;a 
amb 403 manats i el 1704 se'n registren 1493, any que hi ha una collita 
de cereals i llegums més aviat baixa. 

De la producció del dmem hem de fer notar que varia forc;a el 
nombre de les famílies que, segons el registre del delme, en produicxen. 
També cal dir que en alguns casos de la quantitat total delmada la meitat 
pertanya una sola aportació, amb aixo pero tampoc podem avanc;ar una 
possible especialització. 

Finalment analitzem l'evolució de la producció de vi, conreu que 
sembla seguir una tendencia inversa a la deIs produetes fonamentals, 
c1s cereals. Les fluctuacions són igual de característiques, sensc ser pero 
massa aecentuades. 

Malgrat els buits, s'observa un ereixement progressiu. EIs períodes 
de més baixa produeció són de 1668 a 1673, 1694-95 amb quantitats de 
21 a 29 carregues. El període de millors eollites és el de 1700 a 1706 amb 
un total de 98 a 105 carregues. 

Així com pc1s llegums deiem que en forc;a casos les oseiHacions eren 
contraposades a les deIs eereals, pel que fa al vi aquesta contraposició 
és sistematica. Aqui pero hem de buscar l'explicació de forma diferent 
ja que no hi poden haver canvis eonstants de superfícies conreuades, la 
resposta mes ,aviat esta en aquest eontinu ereixement de la producció 
de la vinya cosa que no succela en els cereals ans al contrario 
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La tendencia general és de creixement al llarg del períoele, amb un 
maxim l'any 1693. Hi ha després un petit descens de 1694-95, comenc;:ant 
de nou un procés ascendent fins a 1710 i acabant amb una petita baixa
da entre 1711-14. 

Podria semblar que els decreixements apreciats en els cereals, en el 
blat sobre tot, es veuen contrarestats per aquesta alc;:a en la producció de 
vi. Aixü pero tampoc ens és possible d'.afirmar-ho amb certesa ja que 
desconeixem si es tracta d'un procés de plantació de noves vinyes o si 
bé es tracta el'unes superfícies fixes pero que amb el temps van assolint 
el seu úptim de productivitat. Aquest fet pero esta en consonancia amb 
l'expansió que la vinya té per tot Catalunya amb l'atractiu de la pos
sible expor1lació 22. 

Aquesta és l'evolució que registren cls principal s conreus durant el 
període. Ja hem parlat de l'existencia d'altres productes que segons el 
delmat deurien ésser poc importants, ens referim a les nous, els pinyons 
i les olives. De tots el més constant són les olives que apareixen delma
des per primer cop l'any 1697 i després amb pocs buits continuen fins al 
final del període estudiat, amb tot aquesta apreci.ació només ens pot fer 
confirmar l'existencia en el terme de l'anomenada triada mediterdmia 
composada pel cereal, la vinya i l'olivera, alhora que es compleix una 
altra característica d'aquest tipus el'agricultura que consisteix en fer 
«una mica de tot» i tant gra com sigui possible 23. 

Conclusions 

Les conclusions a les que poelem arribar no es pot pretendre que 
siguin més que aproximacions a la producció real del termc, tant per les 
caractcrístiques de la font en si com per la manca ele més informacions 
que les puguin complementar i argumentar. 

En quant als conreus, tot i que queela clar el predomini dcls cereals, 
el blat va perelent importancia en front d'un altre cereal de segon ordre 
com és el mestall, d'altra banda aquest és un procés generalitzat en l'epo
ca 24. La proporció entre ambdos disminueix a partir ele la decada deIs 
80 per arribar a un diferencia bastant petíta al final del període estu
diat. De la resta ele cereals només se'n pot elir que no aconsegueixen mai 
una certa constancia elins deIs productes elelmats, signe evielent ele la 
seva poca importancia. 

El binomi cereals-lleguminoses i amb l'afegit elel dl.l1em, encara 
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que com hem vist existia en el terme com a sistema de rotació deIs con
reus, comprovat en la contraposició de les corbes dels cereal s i la 
d'aquests altres productes, quedava de totes maneres curt pel poc vo
lum que segons sembla tenia la producció de llegums, a part de la pro
gressiva contribució del dmem. Així el guaret, malgrat no en tinguem 
informació directe, deuria jugar un paper prou important, de la mateixa 
manera que el tenia a la resta de la comarca del Valles Oriental 25. 

La vinya és el conreu en fase d'expansió durant el període analitzat. 
El creixement comenc;a a ser important a partir de 1680 i aconsegueix un 
bon nivell en el primer decenni del segle XVIII. Desconeixem documen
tació notarial o d'alguns particular s que ens pogués explicar dit creixe
ment amb l'existencia d'establiments de terra expressos o de contractes 
de parceria propis d'aquest tipus de conreu. 

Referent a la producció, havent deixat clara la manca metodologica 
de no tenir seguretat de la formalitat en l'anotació deIs delmes rebuts, 
així com el coneixement de la proporció que dit delme suposa sobre 
la producció bruta, ens trobem amb quatre cicles al llarg del període, 
dos de creixement i dos de descens de la producció. Els cicles de creixe
ment són el que va de 1663-64 a 1683, tret el cas del vi que arriba fins 
1693, i el de 1698-99 a 1709-10. Els cicles de descens de la producció, 
més accentuada en el cas del blat, són: 1679-83 a 1698 i 1710 a 1714. 

D'aquests cicles cal destacar el període 1689-97, ja que es produeixcn 
un seguit de malcs collites que deurien afectar a la situació economica de 
la població, tenint en compte que aquest descens és fonamentalment el 
que sofreix la producció de blat, cereal basic dins d'aquesta economia. 
Pcr altra banda la resta deIs cereals, el mestall sobre tot, registren tam
bé un descens i posteriorment tornen a una situació més o menys es
table pero no suficient per a tapar el buit deixat pel blat. 

L'evolució del vi, ja ho hem dit, és totalment diferent i en part el 
creixement practicament continuat, tret d'un estancament entre 1693-97 
iun curtdescens e¡{tre 1711 i 1714, podria servir com a sortida a la 
baixa del cereal. Tot i així cal tenir present que la producció de vi no era 
generalitzada a totes les families, alhora que aquesta era normalrnent 
comercialitzada fora del terme de la parroquia. 

Si relacionem aquestes conclusions amb el que coneixem sobre la 
comarca del Valles Oriental en general 27, de la que fins el moment no 
es té notícia d'altres series de delmes, comparables a la presentada, ni 
tampoc de fonts que puguin indicar-nos directament l'evolució de la 
producció, tan soIs es disposa deIs quaderns de comptes de l'administra-
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ció de grans, «el pallol», de la vila de Granollers 28, on es registren les 
compres i '¡endes que el Consell de la Vila feia. Segons aquestes fonts 
coincideix lapreciació que es refereix a la situació de la producció 
al eomen<;ament del període estudiat, en els anys 60 les constants nuc
tuacions mantenen la produció en un nivell mes aviat baix. En canvi el 
descens dels anys 80 i posterior no el trobem reflectit en aquells comp
tes, es registren algunes collites insuficients que també es noten en l'ana
lisi feta sobre Martorelles pero sembla que a partir de 1680 es produeix 
una certa estabilitat. 

La divergencia que se'ns presenta pot tenir la seva explicació en la 
menor incidencia de l'expansió de la vinya en la comarca en general que 
en el cas de la població estudiada. Les condicions geografiques de Marto
relles poden haver determinat aquella expansió, en part, en perjudici de 
la producció de blat, mentre que a la resta de la comarca, tret d'algun 
altre possibJc cas com l'estudiat, la vinya no es desenvolupara fin s entrat 
el segle XVIII. 

Malgrat la discordancia comentada, ens incIinem a pensar que l'evo
lució global de la producció que reflecteix aquesta serie de delmes, amb 
l'única excepció del vi, pot ser aplicable amb forc;:a exactitud a tata la 
comarca del Valles Oriental, ja que en tot cas cal ponderar el valor de la 
font deIs comptes municipals, doncs en les compres i vendes registra
des hi intervenen com a factors determinants aItres com preus i exi
gencies de comercialització que són a part de la producció. 

Finalment intentem relacionar aquestes constatacions amb el punt 
d'interes que plantejavem a l'hora d'argumentar l'estudi en concret 
d'aquest període, 1663-1714, que era poder aportar quelcom més a la 
qüestió de l'anomenat «redre<;» catala a partir de 1680 29 • Per altres 
estudis sobre l'epoca al V,alles 3D, ja s'ha avan<;at la hipotesi de que dit 
redre<;ament que certament es dóna en alguns 110C5 de Catalunya, en 
les comarques de l'interior i sobre tot aquelles que no participen del 
comen;: d'exportació i per tant on no es producixen canvis substancials 
en els conreus durant aquests anys, no s'arriba a notar. 

L'existcncia d'una producció de cereals fluixa en una conjuntura 
que justament hauria superat la forta erisi de mitjan segle XVII, a part 
de la prcssió importantíssima d'uns allotjaments militars .11, compor
taria eom a molt una certa estabilitat pero no sembla massa dar parlar 
de redre<;ament com és evident que es pot fer sobre les comarques ma
rÍtimes 32. 
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Amb una font com la utilitzada, amb tantes limitacions i encara amb 
alguns buits, pot haver estat agoserat parlar d'evolució global de 1.a pro
ducció del terme de la parroquia i encara més pensar que es pot fer 
extensiu a la comarca. Prenem-ho tan soIs com una aproximació, i en 
tot cas la millor contribució pugui ser per a completar la manca de 
fonts com l'estudiada que a Catalunya hi ha i per la mateixa raó el poc 
tractament metodológic que sobre els delmes aquí s'ha fet a diferencia 
del conegut sobre altres llocs d'Espanya. 

Entre els aspectes que s'han intentat estudiar caldria afegir-hi 
encara una analisi deis delmes pagats per les diferentes famílies per tal 
de coneixer a .aquest nivell l'evo\ució de la mateixa producció, pero en
cara tindria més interés l'evolució dcls conreus per a constatar possibles 
tendencies dins de la mateixa. 
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Quadre deIs de1mes rebuts per la parroquia de Martorelles 1663·1714 

cerca1s llegums ve rema p. total cáncn 
(quarteres) ( q uarteres) (carregues) (índcx) (manat 

1663 80'5 26'5 
1664 85 100 4 100 
1665 93'5 110 3 75 
1666 91 107 5 125 42'5 100 100 
1667 121 '5 142'9 2 50 42'5 100 105'7 
1668 112 131'7 3 75 45 105'8 107'2 
1669 103'5 121'7 8 200 31 72'9 111 
1670 106 124'7 6 150 28 65'8 106 
1671 125 147 5 125 29'5 69'4 107'6 
1672 110 129'4 4 100 34'5 81 '1 125 
1673 110 129'4 6 150 29 68'2 108'7 
1674 137 161 '1 8 200 32'5 76'4 112'9 
1675 142 167 15 375 49'5 116'4 147'9 
1676 12ó 148'2 15 375 41 96'4 150'5 
1677 84 98'8 10'5 262'5 47'5 111'7 143'3 
1678 107 125'8 4 100 76'5 180 137'6 
1679 131 154'1 4 100 46'5 109'4 119'7 
1680 77 910'5 4'5 112'5 51 '5 121'1 141'8 
1681 102 1210 2 50 81'5 191'7 131'5 
1682 67 78'8 3'5 87'5 50 117'6 117'1 
1683 91 107 1 25 84 197'6 117'4 
1684 69 81'1 0'5 12'5 80'5 189'4 131 '1 
1685 94 11D'5 4 100 65'5 154'1 102'6 
1687 64 75'2 3'5 87'5 74'5 175'2 107'9 
1688 82 96'4 7 175 54 127 108'7 
1689 62'5 73'5 3 75 76 178'8 107'6 
1692 72 84'7 11'5 287'5 67 157'6 113'6 
1693 125 147 14 350 73 171 '7 161'2 
1694 116'5 137 5 125 55 129'4 134'2 
1695 90'5 106'4 10 250 21'5 50'5 92'7 
1696 74 87 10'5 262'5 76'5 180 122'4 
1697 97 114'1 2 50 64 150'5 123'9 
1698 76'5 90 12 300 70 164'7 120'5 
1699 86'5 101'7 7'5 187'5 80'5 189'4 132'6 
1700 100 11'7'6 21 525 101 237'6 168'8 40. 
1701 128': 151'1 6 150 98 230'5 176'8 82 
1702 59 69'4 5 125 69 162'3 101'1 791 
1703 106 124'7 8 200 79 185'8 146'7 106 
1704 79 92'9 4 100 76 178'8 120'9 149. 
1705 80 94'1 13 325 105 247 150'5 54 
1706 73'S 86'4 '9 225 99 232'9 136'5 19 
1707 69 81'1 8 200 61 143'5 104'9 76 
1708 102 120 6 150 81 190'5 143'7 785 
1709 101 118'8 5'5 1'37'5 75'5 177'6 138'4 36 
1710 86 101'1 4'5 112'5 71 167 122'8 42. 
1711 67 78'8 4 100 54 127 95 99 
1712 80 94'1 3'5 87'5 67 157'6 114'4 511 
1713 112 131'7 2 50 60 141'1 132'3 
1714 56'5 66'4 3'5 87'5 '93 218'8 116'3 55. 



NOTES 

(1) Aquest és un deIs problemes que es planteja en tots eIs treballs d'historia 
agraria arreu, per citar'ne alguns: J. GOY et E. LE ROY LADURIE, Le fluclualir!11 
du produit de la dime. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen 
Age au XVII/e. siec/e. Premier Congres National de l'Association Fran!;aise des 
Historiens Economistes (1969), París-I'Haia, 1972. 

E. LABROUSSE, Fluctuaciones económicas e Historia social, Madrid, 1962. 
G. ANES i J. P. LE FLEM, La crisis del siglo XVII: producción agrícola, precios 

e ingresos en tierras de Segovia, a «Moneda y Crédito», Madrid, 1962, pp. 3-55. 
A. EIRAS ROEL, Evolución del producto decimal en Galcia a finales del An

tiguo Régimen: primeras series diezmales, a «1 Jornadas de metodología aplicada 
a las ciencias históricas», Santiago 1975, vol. n, pp. 51-83. ' 

B. BARREIRO, La producción agrícola de Xal/as a través de los arrendamientos 
diezmales: intento de aproximación. a «1 Jornadas .... », Vol. III, pp. 92-101. ' 

L. M.a BILBAO i E. FERNANDEZ de PINEDO, La evolución del producto agrí
cola bruto en la llanada alavesa, 1611-1813, a ,,1 Jornadas .... », Vol. III, pp. 107-141. 

A. GARCIA SANZ, Los diezmos del Obispado de Segovia del siglo XV al XIX: 
problemas de método, modos de percepción y regímenes sucesivos de explotación, 
a ,,1 Jornadas ... » Vol. 111, pp. 143-152. 

J. SALINERO, Diezmo rural agrícola. Avila 1557-1810, Extracte de tesi doctornl, 
Madrid, 1970. 

E. SERRA i PUIG, La societat rural catalana del segle XVIII: Sentmenat, un 
exemple local del Val/es Occidental (1590-1729), Tesi doctoral inedita, Barcelona 1978. 

En tots els treballs s'expressa la preocupació peI éoneixement de la quantitat 
a que corres pon el deIme, les característiques del seu cobrament, les diferencies 
entre productes, la percepció en diners; l'arrendament, etc. 

(2) Les llibretes de comptes són una font de gran valor, pero desgraciada
ment se'n troben poques, així ha passat a la parróquia de Martorelles. D'altra 
banda en dita documentació s'hi solen trobar també informacions complementaries 
de gran interes com poden ser les dades de tipus metereologic. Així passa per 
excmple en el ja famós «diari de Joan Guardia», de Coreo (Osona), utilitzat per 
diversos autors. 

(3) A. EIRAS RO EL, Ob. cit. 
L. M." BILBAO i E. FERNANDEZ de PINEDO. Ob. cit. 
A. GARCIA SANZ, Ob. cit. 
(4) A part de la utilització feta pcr autors ja citats, els estudis metodologics 

sobre el delme a CataIunya són molt pocs, fonamentalment en aquest sentit és 
l'article de GASPAR FEUU, La qüestió deIs delmes durant el trienni liberal, a 
"Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», Barcelona, 1969-1970. 

(5) Arxiu Episcopal de Barcelona. Fons parroquial de Martorelles, Caixa 6. 
(6) Es coneixen petits registres de del mes a la comarca pero ja de carácter 

láic. A l'Arxiu Municipal de Granollers, delmes de la Baronia de Montbui. També, 
Arxiu Historie de Cardedeu, delmes deIs Senyors de Llinars. 

(7) L. M." BILBAO i E. FERNANDEZ de PINEDO, Ob. cit. 
(8) A.E.B. Fans parroquial de Martorelles, C. 6. 
(9) Ll. SOLf. SABARIS, Geografía de Catalunya. Barcelona, 1968, vol. 111, pp. 

379-381. 
(10) Idem. 
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(11) ~s en funció del mercat que una comarca pren bona part de la seva 
collcsió com a tal. Aquest és el cas del Valles Oriental entorn del mercat de Gra. 
nollers. El segle XVI tou de gran creixement per la comarca i aquest es constata 
entre altres coses en les obres públiques realitzades a la vila de Granollers, entre 
d'altres L "Poxarda». A. M. G. Llibre d'apoques i aetes 1581-1588. 

C,2) A. E. ]jo Fons parroquial de Martorelles. C: 6. 
(13) Aqucst tipus d'agricultura més intensiva i al hora diriem que avan<;ada es 

dóna només (':n llocs que reuneixen una serie de condicions referides a la climato
logia, ti pus d'.e sol i situació respecte als mercats. Aquestes són característiqucs 
que es troben per exemple en el Baix Llobregat, com ho demostra l'estudi de J. 
CODINA, El Delta del Llobregat i Barcelones, generes i formes de vida deis segles 
XVI al XX, Barcelona, 1971. . 

(14) Aquestes són algunes de les condusions que sobre fonts de les comarques 
de la Noguerra, ¡'Urgell, Osona, Barcelonés, BaixLlobregat i Valles Occidental, 
aporta E. SERRA, ConsDderacions entorn de la producció i la productivitat agraries 
de la Catalunya del segle XVII, a "Estudis d'Historia Agraria»j1, Barcelona 1978, 
pp. 120-153. 

(15) L'observació d'aquests cicles és defensada per G. ANES i J. P. LE FLEM, 
La crisis del siglo XVII ... En la recerca metodologica hi ha pero diferents tenden
cies, A. EIRAS ROEL i R. USERO GONZALEZ, Precios de los granos en Santiago 
de Compostela y Mondoñedo: siglo XVIII, a ,,1 Jornaads de Metodología ... ", p. 651, 
defenscn que reflectcixcn millor el moviment de llarga durada uns cicles de 14 anys. 

(16) G. Aries i J. P. Le Flem creuen que aquesta és la millor i així ho apliquen 
senSc massa analisi metodologica prévia altres autors, E. SERRA i PUIG, Ob. cit ... 
No disposcm d'arguments suficients per a rebatre aquest ::".specte, a part de que 
ccrtarnent aquesta mitjana aconsegueix superar les fluctuacions anual s que Ílupe
deixen veure uIla certa tendencia. Malgrat aixo també cd dir que una mitjana 
tan llarga amaga alguns aspectes més puntuals importants pe! coneixemcnt m6 
cxacte de la producció. . 

(17) P. PONSOT, En Andalousie Occidentále. Les fluctuaticms de la prodw:tion 
du blé 50US /'ancien régime, a "Etudes Rurales.,j34, 1969, pp. 19-112. 

(18) Així es produia al Valles Occidental segons l'estudi d'E. SERRA, Ccmsí
deracicms sobre la proáucció ... p. 114. 

(19) Coincideix "mb for<;a exactitud, segons el treball citat anteriorment, amb 
el que es produeix en e! Valles Occidental, creixernent a p~rtir 1664 i sostre de 
dita al¡;a a 1678-80. 

(20) Idern., p. 143. 
(21) Idem. També comprovem aqucst punt de partida baix de les collites de 

1663-1664 en el comptes de l'administració del gra, "Pallol", de lavila de Granollers. 
A. M. G. Llibres del Consell de la Vila. 

(22) P: VILAR, Catalunya dins /'Espanya Moderna, Barcelona, 1968, vol n, p. 39l. 
(23) P. VILAR, Ob. cit., vol. IIJ, p. 319. 
(24) El rnateix succeeix segons E. Serra en e! Valles Occidental, tot i que 

les condicions geografiques són una mica diferents. 
(25) La manca d'un volum suficient de lleguminoses sobre tot, 'pero també 

d'aItres cereals és el que fa arribar a aquesta conclusió. J. DANT!, Granollers i el 
Valles Oriental als segles XVI í XVII: evolució demogriifica i económica, Barcelona, 
1981. 

(26) Els efcctes de la Guerra de Successió es rnanifesten en diferents aspectes, 
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entre d'altres en la \ manca de moneda, desgavell deis preus i en la propia produc
ció. P. VILAR, Ob. cit~ vol 11, p. 441. 

(27) J. DANTt, Ob. cit. Altres obres de caracter general, S. LLOBET, Grano
llers. Hstudio geográfico e hislórico, Granollers, 1951. També J. BAULIES, Grano
llers, Barcelona, 1965. 

(28) A. M. G. Llibres del Consell de la Vila Eegle XVII. 
(29) P. VILAR, Ob. cit. vol. n, pp. 387·391. 
(3U) J. DANTt, Ob. cit. D' altra banda he pogut comprovar amb l'estudi Con· 

flicles socials: la Revolla del Gorretes (1687-89), a «Avenr;»/26, Barcelona, 1980, pp. 
42-46, com a la comarca en aquest període hi ha una situació economica de debil 
estabilitat que és trencada per la pressió del factor allotjaments que portara a 
l'extrem de la revolta social abans citada, que té com a focus fonamental el Va
lles Oriental. 

(31) la hem dit quina és la importancia del factor allotjaments militars en el 
desenvo[upament de la Revolta deIs Gorretes amb tot un seguit de característiques 
propies. H. KAMEN a A forgotten insurrection of de seventeenh century: the Cata
lan Peasant Rising of 1688, a «Journal of Modern History», Chicago, 1977, pensa 
mes aviat en una certa continuitat respecte a la Revolta deis Segadors de 1640, 
tot i que se li dóna una veritable importancia. 

(32) P. VILAR, Ob. cit. vo!. 11, p. 390. Un exemple concret és el que ens dóm 
A. JORDA, Barenys y emprius de Salou a finales del siglo XVII, Tesi de llicencia· 
tura incdita, Barcelona, 1979 
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