
111. El desenvolupament 
de tres explotacions agrícoles 
en el segle XVIII (1715 .. 1769) 

per Elisa Badosa i eoll 

Les tres finques examinades en aquest treball eren propietat del convent de 
Sant Felip Neri de Barcelona. Aquesta congregació es va instaRar a la ciutat 
el 1677 i al cap de cinquanta anys tenia ja un patrimoni rural rcspectable. Al 
segle XVIII possela finques a Sants, Santa Creu d'Olorda, Gracia· Sant Gervasi, 
el Prat i Sant Quintí del Penedes, totes elles amb les seves cases i installacions 
que formaven explotacions agrícoles independents. 

Després de la desaparició d'aquest convent el segle passat, uns quants !li
bres i lligalls del seu arxiu van ~mar a parar al fons de Monacals de l' Arxiu de 
la Corona d'Aragó de Barcelona, lloc on avui es conserven. Un d'aquests volums 
dóna els comptes de les collites de les finques situades a Sants i a Santa Creu 
d'Olorda entre el 1716 i el 1769, any per any ininterrompudament, i així mateix 
els de la torre de Gracia entre els anys 1726 i 1761 pel que pertoca als grans 
i fins al 1769 per al vi.1 

El referit volum, el dit Llibre de grans y fruits de las torres y heretats de la 
Congregació de Sant Felip Neri} és molt cIar de consulta, segurament pel fet 
d'ésser resultat d'esborranys i notes soltes recollits allí. Presenta les quantitats 
de les collítes anuals dels diferents conreus. Després del 1741 per la torre de 
Sants i del 1752 per la de Santa Creu d'Olorda les xifres que proporciona ja no 
es refereixen a les collites totals, sinó a les parts que paga el parcer segons els 
contractes que per primera vegada ha fet el convento És a dir que la congre
gació explotava sota la seva gestió directa la finca de Sants fins al 1741 i la de 
Santa Creu fins al 1752. D'enC;a d'aquests anys les collites totals s'hauran de 
calcular tenint en compte les porcions que paga el parcer, i que són per la torre 
de Sants les 2/7 parts de la producció anual de blat, ordi, milI i civada, 1/5 
part de la de faves, mongetes, guixes, és a dir els dits «grans grossers»; a més 
el pages donara també 1/5 part del canem, de carbasses i de naps, i 1/3 dels 
melons. 

La torre de Santa Creu d'Olorda donara les 2/9 parts de la producció de 
blat, segol i mestall a més del delme i la primícia; de 1'0rdi, civada, mili, faves, 
fesols, pesols, cigrons, blat de moro, etc., les 2/10 parts. Respecte als fruits 
secs, l'olí i el vi la meitat, quant a la fruita fresca la meítat de l'import de la 
venda, i del ca.nem i el lli 1/6 part.2 

En el cas de la torre de Gracia, el convent menara la finca fins al 1761, any 
en que sembla ser que donara només les terres situades a Sant Gervasi, és a dir, 

1. Arxiu de la Corona d'Aragó, Monacals hisenda, vol. 3678. 
2. ACA, Monacals hisenda, vol. 3678. 
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les productores de grans, pero no a contracte de parts de fruits sinó en dinero 
La Congregació només conservara en explotació directa el conreu de la vinya, 
conreu prodult a les terres de Gracia propiament dites.3 

El referit volum no dóna cap explicació sobre tecniques de conreu de la 
terra. Les úniques refcrencies sobre aixc> són les que indirectament donen els 
pactes de parceria, ja esmentats, inelosos al final del llibre. 

La torre de Sants 

Aquesta explotació és situada en un terme municipal molt a la vora de la 
dutat de Barcelona. Al llarg del segle XVIII les distancies entre els dos muni
dpis aniran disminuint fins a arribar practicament a desapareixer tota divisió 
física, i a les darn:ries del segle XIX formara part del ter me urba de Barcelona. 

En aquests anys Sants era un poble que no havia assolit encara la impor
tancia industrial dl~ mitjan segle XIX. Era un terme amb poques indústries i de 
tipus antic, la seva economía era esscncia1ment agraria. Economía, pero, que es 
beneficia d'una situació física privilegiada a Catalunya, la de la proximitat a la 
dinamica ciutat, amb la influencia i l'estímu1 que representa per a les zones pro~ 
ximes a ella la seva demanda de productes agraris í la facilitat de comercialit
zació d'aquests. 

La seva extensió és donada en el volum Llibre de grans y ¡ruitJ''' J aproxi
madament cap a l'any 1740. Segons aquesta referencia les terres de l'explotació 
estaven repartides entre els termes de Sants i de l'Hospitalet de la manera 
següent: 

12,72 hcctarees de tena al voltant de la casa, a Sants 
.3,91 » » 1-) distrihuldes per la parroquia de Sants 
7,34 » » :-) d'un camp a l'Hospitalet 
9,79 » » J.) » »» » 

L'extensió total resultant era de 33,76 hectarees, la meitat a Sants i l'altra 
meitat a l'Hospitalet.4 

Si bé aquesta descripció no diu la quaJitat de la tetra, es pot suposar que 
la rocitat de la torre, la situada a Sants propiament dit, fos de quaJitat regular, 
i, donades les cara1cterístiques del terme, algunes potser de regatge.5 En canvi és 
moIt probable que les terres de l'Hospitalet fossin les que es van vendre el 
1844 i que l'acta notarial distríbueix aixi: . 

5,87 ha d'inferior qualitat, és a dir, un 19 % de les terres si tuades a l'Hos
pitalet. 

3. ACA, Monacals hiscnda, vol. .3678. 
4. ACA, Monacals hisenda, vol. 3678. 
5. Segons el Dic:cionari de Madoz, «el terreno es fertilísimo». Pascual MADOZ, Diccio· 

nario Geográfico, XIII (Madrid 1852), p. 747. 
Una de les peces de terra de Sants és venuda el 184.5. És descrita com de segona qualitat 

i d'una mojada i mitia d'extensí6. 
Arxiu del CoHegi de Notaris de Barcelona. Protocolo de Ventas de Bienes Nacionales, 

Clavillart, 23 de juny de 1845. 
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8,32 ha de «inculta, sosa y juncos», que representen un 25 % de les terres 
a l'Hospitalet.6 

Si se suposa que aproximadament la meitat de la finca situada a Sants és 
de segona qualitat, l'altra meitat a l'Hospitalet estaria repartida, segolls l'acta 
notarial, entre terra d'inferior qualitat i terra inconreable. Logicament, l'estat 
de la torre en el segle XVIII devia ésser una mica pitjor al presentat per la 
descripció de 1844-1845. 

Si és possible deduir quelcom sobre la qualitat de la terra, res en canvi no 
permet saber l'extensió que era destinada als diferents conreus. L'única manera 
de veure la importancia de cadascun d'aquests és basant-se en el volum de la 
seva respectiva producció i calculant-ne les diferents proporcions que ocupen 
dins la producció total de la finca. 

Segons el volum de la seva producció és de creure que gran part de les 
terres estaven destinades a 1'0btenció de cereals i principalment al conreu del 
forment, ja que aquest donava el 75 % de la collita de cereals. El conreu que 
seguia en importancia devia ésser l'ordi, que donava d'un 10 a un 20 %, segons 
els anys, del total dels cereals. En una producció petita, pero constant al llarg 
dels anys, figurava el mill, després del 1741 de tant en tant la civada, i a la decada 
del 1736 al 1746 la pisana. 

El conreu deIs llegums ocupava un lloc molt secundario Després del 1741, 
amb l'arribada del pareer, va augmentar la seva importancia i partint d'uns 
percentatges molt baixos la seva producció va passar a ésser aproximadament 
de l' ordre de la quarta part dins la producció total de grans. 

En parlar dels llegums cal considerar que es tracta quasi cxclusivament de 
les faves. En alguns anys hi haura altres especies com guixes, mongetes, cigrons, 
fesols, pesols i veces, pero tates amb aparicions esporadiques i poc quantioses. 

La terra dedicada al canem sembla que devia ésser poca. Fins al 1756 la 
seva collita és irregular i poe important i augmentara molt després d'aquesta 
data. 

Altres productes que no figuren en el llibre de comptes, pero que se sap 
que n'hi havia conreus, ja que hi són especificats en el contracte de parceria, 
són les fruites i els mclons, les carbasses i els naps, l'entrada deIs quals devia 
ésser en diner. 

En els anys a que es refereix aquesta doeumentació no es fa cap comentari 
sobre la producció de vi, que apareixera a darreries de segle, ja que d'en~a del 
1796 hi ha dades de collites de verema, amb un període de maxima producció 
entre el 1804 i el 1808.7 

La torre de Santa Creu d10lorda 

Pertanyia com la torre de Sants a la comarca del Baix Llobregat, pero amb 
unes terres no tan bones com les d'aquell terme, ja que Santa Creu d'Olorda 

6. Arxiu del CoHegi de Notaris de Barcelona. Protocolo de Ventas de Bienes Nacionales) 
Clavillart, 3 de juny de 1844. 

7. ACA, Monacals hisenda, vol. 3722. 
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és deIs mumClplS situats en una zona de la comarca relativament montuosa. 
D'altra banda, tot i la seva proximitat a Barcelona, era la torre més allunyada 
de la ciutat de les estudiades aquí. Aquestes dues causes fden que l'cxplotació 
localitzada en aque:st terme fos la pitjor situada de tates tres, físicament, tot i 
considerant la seva posició privilegiada dins el marc catala. 

No he pogut trobar cap notícia sobre la torre de Santa Creu. Per refe
rencies que dóna el Diccionari de Pascual Madoz es tracta d'un terme montuós 
pero també amb una part de pla. Veient els productes que es donaven a la finca, 
aquesta tenia gairebé totes les característiques atribuldes al tcrme. Els seus 
principals conrcus, així com els del poble, eren els grans, el vi, la fruita i el 

, B 
canem. 

Aquesta herctat tenia una gran varietat de conreus: cereals, llegums, fruita, 
fruita seca, vi, oH, garrofes, canem i lli. Des del punt de vista del seu rendiment 
en diner el conreu més productiu era el vi, que a l'hora de calcular la seva 
coIlita en sous superava amb escrcix el valor monetari del forment. Cal assc
nyalar que aixo succeí fins a l'any 1753, en que el preu de les collites de vi i 
forment van quedar igualats. El 1756 el rendiment monetari de la collita de 
forment va ésser superior al del vi. Després del 1753 la superiaritat del valor 
monetari de la collita del vi es veié molt minvada. Les causes no s'han de bus
car en una baixa de la producció del vi, que precisament després d'aquest any 
augmenta molt, sinó, en primer 110c, a un augment molt gran de la collita de 
forment com a conscqüencia de l'entrada del parcer el 1752, i en segon lloc a la 
baixa de la cotitzadó del vi. Els quinze anys que van del 1755 al 1769 n'hi ha 
vuit en que el vallOr en diner de la producció de forment és superior a la del 
vi, i, d'aquests vuit, sis han estat determinats per la baixa del preu anual del vi 
i en dos ha estat degut a l'alta collita del blat. D'altra banda, en cls set anys 
en que el vi supera el valor del forment, sis han tingut cam a primer motiu la 
puja de la cotització del vi.9 

8. ACA, Monacals hisenda, vol. 3678. 
9. Es calcula el valor monctarÍ de la producció de blat i de vi basant-se en els prcus 

sous/quartera de blat, i sous/carga de vi que dóna Pierre VILAR a Catalunya dins ['ESpall'}'(J 

tnoderna, III (Barcelona 1962), ps. 378 i 421. 
Els resultats són: 

1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 
Blat 1.022 756 
Vi 4.424 6.156 1.449 6.720 3.465 2.41,5 3.600 

1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 
BIat 650 174 858 
Vi 2.562 2.418 2.460 1.952 2.268 2.436 3.663 

1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 
Elat 897 441 186 696 305 186 522 
Vi 980 910 740 1.040 602 

1742 1743 1744 1445 1746 1747 1748 
BIat 580 290 638 232 406 708 
Vi 680 1.012 1.014 
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No hi ha cap dada sobre l'extensió dels diferents conreus. Proporcionalment 
els grans ocupaven sens dubte la major extensió, fixada en el contracte de par
ceria del 1752 com de les tres quartes parts del total de la finca, la meitat 
d'aquesta dedicada al blat.1o 

D'entre el total de la producció de cereals el forment ocupava d'un 20 a un 
40 %, després del 1752 la proporció queda més estabilitzada en aquesta última 
xifra. El mestall tenia una proporció del 40 al 80 %, proporeió que després 
del 1752 davalla entre un 20 i un 40 %. L'ordi osciHava entre el 5 i el 15 % 
per pujar després del 1752 entre el 20 i el 30 %. La pisana apareix només 
durant vint-i-cinc anys, principalment entre el 1740 i el 1765, i la seva propor~ 
ció dins el conjunt deis cereals se situa entre eI 5 i eI 20 %. La civada, el mili 
i el segol surten en els comptes en anys molt isolats i amb una producció petita. 
En conjunt l'any 1752 apareix com de canvi, segurament degut a l'arribada del 
pareer. El més important en relació amb la distribució dels correus és la disminu~ 
ció de l'espai destinat al mestall i l'augment d'aquell destinat al conreu de l'ordi 
i del formen t. 

El conreu dels llegums sembla molt poc important respecte al deis eereals, 
ja que dins el total de la collita de grans la seva proporció és insignificant fins 
a arribar l'any 1746. D'enc;a d'aquesta data els llegums augmentaran el seu 
percentatge, oscillant molt entre el 10 i el 30 %. Aquest augment representa, 
d'altra banda, un perfeccionament important en el sistema de conreu de la 
finca. En parlar dels llegums es parla gairebé solament de les faves, s'hi comp
ten també en alguns anys cigrons, veces i mongetes i en menys de quatrc anys 
colli tes de moreus, guixes i fesols. 

Les fruites seques, comptabilitzades per primer cop el 1741, no van tenir 
un paper apreciable fins eI 1746, any en que, com s'ha dit, hi ha hagut un 
augment del conreu de llegums. 

El conreu de l'oli proporcionara una collita irregular i espaiada, excepte en 
els anys que van del 1741 al 1748 i després del 1754. En els anys successius 
apareixera practicament cada temporada i amb collites més altes que en les 
anteriors. Aixo mateix passa amb el conreu de les garrofes, encara que, compta
bilitzades per primera vegada el 1739, no hi haura una producció regular fins 
el 1751. 

----
1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 

Blat 168 405 825 1.896 3.950 6.160 4.662 
Vi 1.178 3.150 4.704 3.360 3.953 2.550 

1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 
Blat 4.266 3.968 3.724 4.851 2.656 3.042 1.776 
Vi 2.376 4.480 3.016 2.850 3.900 1.709 3.612 

1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 
Blat 3.588 3.555 7.138 15.000 7.600 9.603 9.804 
Vi 6.464 8.806 4.758 8.450 13.932 9.840 8.162 

La baixa del rendiment economic del vi en relació amb el forment és clara després del 1752. 
Aixo no és degut a una menor producció de vi, ja que augmenta en aquesta epoca, sinó a 
una forta pujada de la producció de forment i, alguns anys, a una baixa en els preus del vi. 

10. ACA, Monacals hisenda, voL 3678. 
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La torre de Gracia 

Al segle XVIII el nucli de Gracia era practicament un barrí fora muralles 
de la dutat. Era, ja de molt antic, el lloc de repos i estiueig de la societat rica 
de Barcelona. En el segle XIX, tot i l'oposició de Barcelona, Grada es va segre
gar del tetme de Barcelona durant alguns anys (1820-1823, 18.50-1897), i, ja 
el 1897 va quedar definitivament adscrita a la ciutat. 

Des del punt de vista agrícola el seu terrcny era considerat alcshores com 
a fertilíssim. ll A aquest avantatge s'hi sumava la gran facilitat de que gaudien 
els pagesos del terme per a vendre els seus productes en un mercat important 
com el de Barcelona. 

L'única descripció de la torre al meu abast és la que donen les actes nota
ríaIs de les vendes fetes el 1841 i el 1844, conseqüenda de les lleis de desamor
tització del 1835. Tot i que aquesta font dóna l'estat de l'heretat cent anys 
després de l'epoca examinada aquí, pot servir tanmateix com a referencia res
pecte a les principalls característiques de la terra d'aquesta finca. Segons aquestes 
notaríaIs de la venda, les terres es distribui'en així:12 

2,45 hectatees dedicades a grans situades a Gracia. 
4,90 hectarees dedicades a vinya situades a Gracia. 
El total de les terrcs a Gracia eren de 7,35 hectarees. 
9,66 hectarees de terra part campa, part vinya i erm rocós, a Sant Gervasi. 
0,73 hectarees de terres dedicades a vinya. 
0,36 hectarees de terres dedicades a grans. 
La part de la finca situada a Sant Gervasi era de 10,75 hectarees. 

Resulta, dones, que d'un total de 18,10 hcctarees que tenia l'explotació 
el 41 % era a Grada i el 59 % a Sant Gervasi, terme tocant al de Gracia i avui 
també adscrit al municipi de Barcelona. 

Si es vol distingir, d'una forma molt general, la part de la terra dedicada 
a conreu de cereals o de vinya, el resultat sera de 2,81 hectarees dedicades a 
grans, és a dir el 15 O¡b de la terra, i 5,6.3 hectarees per la vinya o sigui el 31 %. 
Resten encara per classificar 9,66 hectarees de qualitat indeterminada, descrita 
com de part campa, part vinya i part erm rocós; és a dir, que el 53 % de l'he
retat queda per saber a quin conreu es podía dedicar; es pot pensar, pero, que 
una terra d'aquestes característiques tingués més tros en el conreu del vi que 
en el deIs grans. En resum, sembla que el conreu de la vinya havia d'ocupar 
com a mínim la mdtat de la finca el 1845, no és possible de saber quina seria 
l'cxtensió cent anys abans, pero és molt probable que fos més gran que a 
mi tj an segle XIX. 

La casa ¿'aquesta heretat és a Gracia i té «un piso bajo con bodega) lagar 
y capilla) de otro principal con galería y azotea y de un desván espacioso».u 

11. «El terreno es un vasto y fertilísimo jardím>. Pascual MADOZ: op. cit., xm (I'vladrid 
1852), p. 871. 

12. ACN, Manual de Ventas de Bienes Nacionales, Clavillart, 21 de maig de 1841, 7 de 
juny de 1844 i 7 de fehrer de 1844. 

13. ACN, Manual de Ventas de Bienes Nacionales, Clavillart, 7 de juny de 1844. 
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El conreu que gaudia d'una més gran extensió era la vinya, segurament, 
com ja g'ha dit, més de la meitat de la finca. La seva producció estava també 
molt per damunt de la de la migrada collita de grans i constituYa el productc 
que, al moment de capitalitzar-lo, se'n treien més diners. La importancia econo
mica d'aquest producte era relativament més gran encara que la que tenia a la 
torre de Santa Creu d'Olorda, ja que a Gracia la producció de vi era molt més 
alta i, d'altra banda, la de forment era inexistent des del 1736. El vi era, dones, 
el que definia el balan~ economic anual de la torre de Gracia fins a arribar el 
1760. Després d'aquest any la collita baixara molt, fet que no és exc1usiu del vi, 
sinó de tota mena de productes de la torre. Aquest descens del vi potser no va 
ésser interromput a la segona meitat del scgle, ja que unes dades referents deis 
anys 1793 a 1814 indiquen una important reducció respecte a les eoHítes deIs 

• 14 anys SClxanta. 
Els cereals tenen un lloc secundari; dintre d'aquests es destaquen l'ordí, que 

en volum de la producció total representa entre un 20 i un 45 %, i el mestall, 
que osciHa entre el 30 i el 60 % segons els anys. Altres collites aparcixen d'una 
forma esporadica: així el forment, que amb una producció molt minsa, ja no 
tornara a figurar en els comptes d'en~a del 1736. La civada apareixera en algu
nes epoques, del 1726 al 1731 i del 1739 al 1747, i el segol i la pisana faran 
aparicions tan sobtades que practicament es poden considerar com a inexistents. 

EIs llegums tindran unes collites que representaran generalment entre el 
15 i el 30 % del total dels grans. Aquesta producció esta forc;a diversificada, 
ja que encara que en pe tites quantitats són freqüents les collites de pesols, ci
grons, moreus, veces i guixes, a part de les faves. 

A més del vi hi ha altres produccions destinades quasi exclusivament a 
la comercialització, en primer lloc les fruites seques com panses, figues seques 
i ametlles. El 1744 es donaran per primera vegada referencies de l'olí i el 17.52, 
de les cebes i les garrofes. 

Hí hauta. conrcus que només hauran aparegut en un curt pedode, com el 
lli, comptabílitzat només el 1730, el 1733 i el 1757 i el canem el 17.55 i dI756. 

14. Les collites d'aquests anys són de: 

1793 28 cargues de vi 1804 36 cargues de verema 
1794 29 » » ) 1805 35 ) » » 
1795 43 » » » 1806 33 » » » 
1796 71 » » verema 1807 77 » » » 
1797 50 » » » 1808 32 » » » 
1798 50 » » » 1809 -
1799 39 » » » 1810 21 cargues de verema 
1800 arrendat 1811 25 ) » ) 

1801 » 1812 47 » » » 
1802 45 cargues de verema 1813 -
1803 48 » » » 1814 38 cargues de vi 

Arxiu de la Corona d'Aragó, Monacals hiscnda, lligall gran, núm. 255 (Congregació Sant 
Felip Neri). 
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Encara que en els comptes no hi hagi cap distinció entre els productes dels 
dos termes municipals a vegades apareixen referencies que fan pensar que, 
mentre els camps de Sant Gervasi donen grans, alguna quantitat de garrofes i 
gairebé tota la fruita seca, els de Gracia donen tot el vi, l'oli, les cebes, una 
mica de cigrons i més de les tres quartes parts de les garrofes. Aixo explica 
que el 1761, en donar~se en arrendament en metaHic la part de Sant Gervasi, 
els gran s i les fruites desapareixeran deIs comptes mentre continuara anotant~ 
s 'hi la producció d.e vi feta a Gracia fins al 1769, en que les terres dedicades a 
la vinya sel'an també Iliurades en arrendament en diner, per una suma de 
100 lliures l'any.15 

T ecnique s de conreu 

Les úniques referencies sobre aquest assumpte han d'ésser deduldes de les 
clausules incloses <en els pactes d'arrendaments a parts de fruits. 

La més important és la que especifica que cada any la meitat de les terrcs 
de les finques de Sants i de Santa Creu d'Olorda han d'ésser sembrades de hlat 
i l'altra meitat de llegums, melons, etc. La presencia d'aquest pacte rcflecteix 
que cap de les dUf~s explotacions no tenia guaret total, és a dir que, en principi, 
la terra no es deixava reposar sinó que era explotada mitjan~ant una rotació 
de conreus que consistia a sembrar hIat a la meitat de la terra i, un cop collít 
aquest, sembrar cereals de tardor com el mill en el cas de la torre de Sants. 
L'altra quarta part: de la terra era destinada al conreu de llegums principalment 
les faves, i una altra quarta part a dmem, melons o el que semblés més con~ 
venient, especificant com a exemple les carhasses i els naps. Aquests últims 
productcs, encara que no apareguin en els comptes, són esmentats en el con~ 
tracte i possiblement devien anar destinats a engreixar el bestiar de les finqucs. 

Aquest tipus de rotació de conreus era freqüent a moltes zones de Cata~ 
lunya i a la matei.xa comarca del Baix Llobregat, per la qual cosa es veu que 
el convent seguía el sistema de conreu practicat a la contrada.16 

De les heretats descrites, la de Santa Creu d'Olorda i la de Gracia són 
les que tenen una producció més diversificada, amb molts aspectes comuns en~ 
tre les dues explotacions. Cal assenyalar que l'aparició d'alguns d'aquests con
reus té lloc en una mateixa epoca a les dues torres, així la fruita seca es compta 
per primera vcgada a Santa Creu el 1741 i a Gracia al 1742. També coincideixen 
els anys en que comencen a ésser apreciables les produccions d'olí (el 1741 a 
Santa Creu i el 1742 a Gracia) i de garrofes (el 1751 i el 1752, respectivament). 

Si es considera que els anys que van del 1735 al 1740 representen per a 
les tres explotacions una gran davallada de la producció de gran s , resulta ales~ 
hores simptomatic que l'aparició de la fruita seca i el descnvoIupament de Poli 
tinguin lloc en eh anys 1741 í 1742, és a dir, després d'haver travessat una 
mala epoca. Simultaniament a l'entrada d'aquests productes, hi haura un gran 
augment de la collita de grans. Sembla com si la reacció del convent després dels 

15. ACA, ManacaIs hisenda, lligalI gran, núm. 255 (Congrcgació Sant Felip Neri). 
16. Picrre VILAR, Catalunya dins l'Bspanya ... , III, p. 325. Jaume CODINA, Proletariat 

rural al delta del Llobregat al segle XVIII (Barcelona 1969), p. 24. 
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anys dolents s'hagi manifestat no tan soIs en un esfor¡; per augmentar la pro~ 
ducció tradicional, sinó en la introducció de nous conreus de tipus comercial 
que paHiessin els efectes dels anys de males collites de grans. 

La introducció d'aquests nous productes també pot haver estat esperonada 
per una puja dels preus: així l' oH que del 1740 al 1743 va arribar a assolir els 
preus més alts de la primera meitat del segle. 17 

A la torre de Sants el 1741 i a la de Santa Creu el 1752 el convent deixara 
de menar les heretats donant~les a regim de parcería. És evident que aixo ha de 
representar un canvi a l'explotació de la finca. ¿Fins a quin punt influeix l'arri~ 
bada deIs parcers en un canvi cap a una explotació més comercialitzada? ¿En un 
creíxement de productes com llegums, vi, canem, fruita, etc.? Si s'examina el 
percentatge de la producció de llegums respecte al total de gran s es veu que 
amb el nou regim no augmenten a cap de les dues explotacions. D'altra banda, 
les fruites seques apareixen a Santa Creu deu anys abans de firmar~se el primer 
contracte i amb la vigencia d'aquest la producció no variara gaire. Les garrofes 
que surten ja en quantitats apreciables i de manera regular després del 1751 
tindran el mateix procés de desenvolupament que a la torre de Gracia, que, 
com se cap, no estava arrendada. El fort augment del vi en aquests anys sembla 
ésser el resultat d'una plantada anterior ja que l'augment de la collita és percep
tible el 1750. 

És possible, pero, que l'acció del parcer tinguí un paper en l'augment de la 
collita de l'oli: després del 1754 apareixera cada any i amb unes xifres sensible~ 
ment més altes que la dels anys anteríors. El mateix succeira amb el canem 
després del 1752. 

En principi sembla que les millores de tipus qualitatiu fetes pels parcers 
a les finques van ser poques. L'explicació pot ésser en el fet que els contractes 
deixaven poca iniciativa al pages, aixÍ a totes dues torres un dels pactes del 
contracte especificava que la meitat de la terra havia d'ésser sembrada de «blat 
bo i net» i de l'altra meÍtat una quarta part sembrada de llegums i altra mena 
de cereals inferíors, i l'altra quarta part amb canem, melons o «com aparegui 
millor».ls Amb un pacte així la iniciativa dels parcers per introduir nous con
reus o canviar el sistema de rotació era practicament nuHa. 

La producció 

El Llíbre de grans de les torres ... dóna abundants referencies sobre les co· 
llites dels diferents conreus. L'estudi d'aquestes xifres anuals de producció 
tenen un gran interes, ja que els cinquanta·quatre anys de les series se situen 
en dos moments claus del segle XVIII, entre els inicis del desenvolupament agrí. 
cola i la seva maduresa. L'objectiu en analitzar aquestes series és de veure si 
existeix aquest creixement agrícola, mesurar la seva evolució i les seves dife
tents etapes í finalment observar el grau de corcordan¡;a amb el moviment ge
neral de les collites a Catalunya. 

17. Pierre VILAR: Catalunya dins l'Espanya ... ) 111, p. 414. 
18. ACA, Monacals hisenda, voL 3678. 
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La producció de cereals 

Els ccrcals tcncn un ritme de producció marcat per 1..1ns periodes cíclics bcn 
difcrenciats: 

Torre de Sants Torre de Santa Ct'cu d'Olorda 

Núm. index index Núm. 1ndex tl1dex 
Anys qes.19 prod. ampl. qes. prod. ompl. 

1715-1716 172.5-1726 95,8 33 212 21,4 95 257 
1725-1726 1735-1736 286,11 100 192 22,4 100 412 
173.5-1736 1739-1740 151,5 .52 204 19,10 86 245 
1739-1740 1745-1746 419,8 145 284 24,7 109 206 
1745-1746 1755-1756 457,2 159 179 97,2 440 106 
1755-1756 1764-1765 480,9 167 142 144,11 659 377 
1764-176.5 1768-1769 563,3 196 181 182,9 827 132 

Entre cls primer s i els últims anys de la serie l'evolució de les collites té 
una trajectoria ascendent tant a la torre de Sants com a la de Santa Crcu. Entre 
el cicle inicial i el final hi ha hagut un important creixement, de l'ordrc del 
500 % a Sants i del 800 % a Santa Creu, pero la comparan~a entre els dos 
pcríodes extrems pot portar a la conclusió que hi ha hagut un crcixcment massa 
espectacular. Aixo és degut al fet que els primers anys de la serie corresponen 
a un períade de producció baix en que el país es va recuperant lentament de 
la recent finida Guerra de Successió. Si I'analisi es fa prenent com a punt de 
parten~a el cicle següent, el de 1725-1726 a 1735-1736, és a dir, un cop supe
rats cls efectes economics de la guerra, el creixement queda també pales encara 
que es manifesti amb menys intensitat, especialment a la torre de Sants. 

L'augment entre els primers i els últims anys ha tingut un caracter progres
siu al llarg de la serie. En els anys posteriors a la Guerra de Successió la pro
ducció maxima ha estat de 136 quartcrcs a Sants i de 27 a Santa Creu, mentre 
que la mínima ha estat de 60 i 14 quarteres, respectivament. El segon cicle 
és de gran expans.ió a Sants, on les produccions maxima i mínima tindran xifres 
més altes que les :anteriors. A Santa Crcu el creixement sera més lleu i la collita 
mínima esdevindra inferior a la del període precedent. Aquests dos primers 
cicles caincideixen amb el «model de reconsútució» que Vilar situa després de 
la guerra, entre el 1715 i 1735-1738, període que té uns considerables cfectes 
reviscoladors per a 1'agricultura.lO 

L'augment qU1e s'ha anat experimentant en aquesta epoca sera interromput 

19. Una quartera equival a 12 quartans. En mesures actuals una quartera és igual a 
71 litres i un quarta a 5,91 litres. Santiago LLENSA DE GELCÉN: Breve historia de las medi
das agrarias de la antigüedad y estudio particular de aquellas cuyo liSO es tradicional en 
Cataluiía (Barcelona 1951). 

20. Pierre VILAR: La Catalunya industrial: reflexions sobre una aí'rencada i tm deslí, 
a «Recerques», núm .. 3 (Barcelona 1974), p. 14. 



EL DESENVOLUPAMENT DE TRES EXPLOTACIONS EN EL SEGLE XVIII 189 

en el segon cicle, que transcorre entre els anys agrícoles de 17 3 5~ 17 36 i 17 39~ 
1740. El descens es manifestara també en la baixa del nivell de les collites extre~ 
mes, que a Sants seran de 284 quarteres la més alta i de 73 quattetes la més 
petita, mentte que a Santa Creu sera de 27 i 11 quattetes, tespectivament; 
aquesta última xifra sera l'única que superara la del període anterior. 

D'en~a del 1741 i fins al 1746 el creixement esdevindra alt, S'ha de tenit 
en compte que a Sants la puja sera més gran com a conseqi.iencia de l'arribada 
del pareer el 1741, pero que aixo no obstant aquesta també es manifestara a 
totes les finques examinades aquí, Els nivelIs maxims i mínims de producció 
esdevindran els més aIts fins aleshores. 

En el cicle següent, des de l'any 1746 fins al 1756 el maxim creixement 
correspondra a Santa Creu, succeint el mateix fet que abans havia esdevingut 
a Sants, és a dir, la introducció del regim de parceria el 1752. Aquest augment 
existid també, bé que en un grau més petit, a la torre de Sants. Les produc
cions maximes i mínimes del període continuaran superant les del precedent. 

Els dos cicles finals, els que transcorren entre el 1756 i el 1769, mantindran 
la tonica del creixement ininterromput, relativament lleuger a Sants, si se'l 
compara amb el Santa Creu. 

En general cls anys posteriors al 1740 i fíns al 1770 representen el període 
d'expansió agrícola més alt del Set-cents catala, «el blat torna a guanyar terrenys 
de mala qualitat»t els preus van pujant així com la renda agraria. A les series 
examinades el progressiu augment d'aquests anys és palesat, a cada cicle, per 
les xifres mitjanes de producció, per les de les collites maximes i mínimes i tam
bé per les considerades com d'anys normals. 

Aquest creixement pot ésser degut a millores tecniques. Si aixo fos abó 
l'amplitud entre les xifres més altes i més haixes de producció es reduiría a 
cada període, cosa que voldria dir que ens trohem davant una agricultura que 
a poc a poe aniria assolint un cert nivell tecnic. Pero l'examen dels índexs d'am
plitud a cada cicle demostra que aixo no ha succeit, que el contrast entre els 
anys dolents i els bons en un mateix pe río de són molt alts i que no s'atenuen 
al llarg de la serie, 

Un cas a part: la torre de Gracia 

Cal destacar que les dues torres esmentades tenen una marcada concordam;a 
en revolució de la producció i en les seves etapes d'avan~ i de retrocés. Un cas 
a part el dóna la torre de Gracia. En primer 110c aquesta finca presenta una 
manca de dades respecte a les altres dues, Aquest defecte fa que no pugui ésser 
examinada ni en el primer ni en l'últim cicle, també en el penúltim hi manquen 
anys per a ésser completo Per tot aixo la comparan~a amb les altres dues torres 
només pot ésser feta propiament des de l'any 1726 fins al 1756. 

21. Píerre VILAR: La Catalunya industrial.." p. 14. 
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Anys 

171:5-1716 1725-1726 
172.~5-1726 1735-1736 
173~)-17.36 1739-1740 
1739-1740 1745-1746 
1745-1746 1755-1756 
1755-1756 1760-1761 

Núm. 
qes. 

12,6 
9,10 

10,7 
12,9 
9,6 

ELISA BADOSA 1 COL!. 

Torre de Gracia 

lndex 
prado 

100 
78 
84 

102 
76 

lndex 
ampl. 

300 
160 
242 
300 
200 

La diferencia amb les altres dues torres rau no soIs en la manca de dades, 
sinó també en el fet que la de Gracia se separa de la tonica de creixement 
donada per les altres heretats. Entre e1s primer s i els últims anys de la serie 
no hi ha un creixement, sinó, ben al contrari, un descens que arriba a ésser del 
24 %.22 D' altra b~mda, si es para atencÍó en les xifres dels cicles intermedis es 
veu que no n'hi ha hagut cap que representés un augment respecte al cicle 
inicial. 

L'evolució dels anys intermedis de la serie revela, pero, una concordan~a 
llunyana amb la de les torres de Sants i de Santa Creu. Així apareix també 
l'acccntuada depn:ssió del 1736 al 1740, una recuperació bé que lleugeríssima 
del 1740 al 1746 i una més forta del 1746 al 1756. La magnitud d'aquests 
augments és, perb, molt inferior a la de les aItres finques i no arriba mai a 
superar el sostre marcat per les xifres del primer cicle. Si, a escala reduIda, la 
torre de Gracia si(:gueix el moviment cíclic de les scves companyes, en arribar 
els últims anys la producció decrcix fins als nivells de la pitjor epoca. 

El motÍu d'aquesta manca de creixement a la torre de Gracia resulta inex
plicable. Aquesta és la finca del convent més propera a la dutat i situada en un 
terme on les seves terres són considerades de qualitat acceptable i possiblement 
molt millors que les del tcrme de Santa Creu d'Olorda. La davallada final de 
la producció de cereals no és tampoc justificada per l'entrada de nous conreus 
ni per l'augment de la producció de vi que en aquests anys també decreix. Sem
bla com si el convent descurés l'explotació d'aquesta finca. 

La producció de lorment 

Les fites principals de la producció de forment coincideixen amb les deIs 
cereals, pero aquest producte té un cicle més curt, d'una durada en general de 
cinc o sis anys. 

22. Vúltim cicle a Gracia dura només sis anys des de 1755-1756 fins a 1760-1761. Si, 
considerant aquest menor nombre d'anys, s'iguala el període final a les tres torres, el resul
tat no variara: augment a Sants i a Santa Creu i descens a Gracia. 

Cicle inicial 
Cicle final 

172.5-1726 
1755-1756 

1735-1736 
1760-1761 

Sants SantCJ Creu eracia 
100 100 100 
184 .572 76 
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Torre de Sants Torre de Santa Creu 
--------- -_._--

Núm. lndex Núm. lndex 
Anys qes. prod. qes. prod. 

1715-1716 1720-1721 87JO 44 
1720-1721 1724-1725 62,4 31 
1724-1725 1731-1732 188 96 
1731-1732 1736-1737 195,3 100 7,6 100 
1736-1737 1739-1740 95,7 48 6 85 
1739-1740 1745-1746 301 154 7,5 100 
1745-1746 1750-1751 314 161 6,5 85 
1750-1751 1757-1758 414 212 55 785 
1757-1758 1763-1764 385,10 197 43 614 
1763-1764 1768-1769 403 206 94,6 1.342 

La marcada alc;a en tre el cicle inicial i el final que s 'ha vist en els cereals, 
queda confirmada en el forment. L'evolució dels cicles del blat coincideíxen amb 
els de la producció de cereals, excepte en el període de 1745-1746 a 1750-
1751. És a dir, torna a manifestar-se la davallada de 1735-1736 a 1739-1740, 
la recuperació de 1740-1741 a 1745-1746, la puja de 1750-1751 a 1757-1758 
seguida d'una lleugera baixa de 1757-1758 a 1763-1764, i en els últims anys de 
la serie una tirada amunt molt forta a Santa Creu i lleu a Sants. 

Com s'ha vist en parlar dels cereals, el blat esta també subjecte a les fartes 
osciHacions i a les grans amplituds dcliques entre quantítats maximes i míni
mes, pero, amb tot i aixo, aquesta mena de collites experimenten una puja a 
cada període aixi com en les considerades com a normals. Entre el tercer cicle 
i 1'últim, la coHita que apareix un major nombre d'anys passa de les 200 a les 
400 quarteres a Sants i de les 7 a les 80 quarteres a Santa Creu. 

Es fa difícil de dir la influencia que a curt termini tenen els preus del for
ment a la producció de les dues finques. En alguns anys hi ha certes coinciden
des: els baixos preus del 1725 i el 1726 poden haver influit en una disminució 
de la sembra amb el resultat final de la baixa producció del 1726 i el 1727. 
Les altes xifres del període 1745-1746 a 1755-1756 poden haver estat espero
nades per l' alc;a de preus posterior al 1748 i especialment les del 1751, el 1754 
i el 1759. Aquests anys, i fins a arribar al final de la serie, són considerats com 
de gran expansió al mate ix temps que d'una forta puja de preus. 

La producció de llegums 

L'evolució marcada pels llegums és igual a la dels cereals, pero en el cas 
de les quantitats exposades aquí, s'ha de tenir en compte que en una gran part 
es refereixen a la producción de faves. 
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Torre de Sants Torre de Satlta Creu 

Núm. tndex Núm. lndex 
Any qes. prod. qes. prod. 

1715-1716 1725-1726 18,2 18 1 63 
1725-1726 1735-1736 97,9 100 1,7 100 
1735-1736 1739-1740 31,3 31 1,9 110 
1739-1740 1745-1746 185 190 48 303 
1745-1746 1755-1756 155,6 159 12,9 805 
1755-1756 1764-1765 181 186 26,10 1.694 
1764-1765 1768-1769 163 168 43,6 2.747 

Entre el comen~ament i el final de la serie hi ha hagut un fort creixemcnt 
ratificant a110 ja (~stab1ert en parlar deIs cereals i el forment. D'altra banda, el 
moviment de la producció de cereals i deis llegums és practicament identie. 
Torna a apareixer la crisi del 1736 al 1740, que en el cas de Santa Creu es 
tradueix en un estagnament, ja que l'augment de dos quartans és insignificant. 
T arna a donar-se el creixement progressiu al Ilarg de la serie excepte a l'últim 
cicle que representa una lleugera davallada respecte al cicle anterior. 

Són de remarcar les gran s puges de 1739-1740 a 1745-1746 a Sants i de 
1745-1746 a 175.5-1756 a Santa Creu, puges degudes a l'arribada del parcer. 
Especialment a Samts en els primers anys del rcgim de parceria es produeix un 
desenvo1upamcnt que fa que siguin eIs de collites més altes de tota la serie. 

Respecte a les dues heretats vistes la torre de Gracia continua tenint la 
propia evo lució , tal com ja s'ha vist que succeela en els cerea1s. 

Torre de Gracia 

Núm. lndex 
Anys qes. prod. 

1715-1716 1725-1726 
1725-1726 l735-1736 3,2 100 
1735-1736 1739-1740 3,8 115 
1739-1740 1745-1746 3,4 105 
1745-1746 1755-1756 5,3 165 
1755-1756 1760-1761 3,6 110 

La producció queda practicament estagnada, amb un augment de només el 
10 % entre el cicle inicial i eI final. Els períodes intermedis segueixen també 
el propi ritme destacant e1s anys 1736 a 1740t que constitueixen rúnica excep
ció a ]a da vallada experimentada per les tres herctats. 

L'evolucíó general de les coUites i la uva concordant;a amb la de les torres 

En primer lloc es tracta de veure fins a quin punt els anys cxtrems de la 
producció general catalana assenya1ats per Vilar coincideixen amb els de les 
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torres estudiades.23 El que més destaca en examinar aquest punt és que els anys 
considerats com de bona collita general no tenen cap coincidencia amb els de 
les heretats de Sant Felip Neri. Ni l'any 1721 ni els del 1756 al 1758 no es 
poden considerar com especialment hons a les torres. 

Si s'ohserven els anys considerats com de producció molt dolenta apareixen, 
en canvi, algunes analogies. Així l'epoca transcorreguda entre 1747-1748 i 
1752-1754 és considerada com de gran sequera general. A primer cop d'ull 
aquests anys no resulten pas particularment dolents per les torres, pero si es 
para més atenció es veu com el 1746, el 1748 i el 1749 arriben a tenir les 
collites més baixes d'en~a dels anys quaranta. Les del 1763, del 1764 i del 1765 
són dolentes a tot el Principat, tot i que siguin millors que les de l'epoca trans
correguda entre el 1748 i el 1754. De la mateixa manera succeeix a la producció 
de les heretats on els anys 1763, 1764 i 1765 poden ser considerats com a 
dolents pero no pitjors que les del 1746, del 1748 i del 1749. En canvi els 
anys 1736 a 1740 no són esmentats com a anys difícils en el moviment general 
de producció, essent-ho clarament per a les heretats de Sant Felip Neri. 

Si . bé a curt termini hi ha certes disparitats entre el procés de creixement 
general i el de les torres del convent, cal veure si aquest fet es dóna també en 
el moviment de llarga durada. Per constatar aixo cal referir-se a l'estudi dels 
preus del blat que fa Pierre Vilar. 

Vilar divideix el segle XVIII en quatre cicles. Si s'adopten aquests mateixos 
grups d'anys per elaborar la producció mitjana de cereals de les torres esmen
tades, es pot veure fios a quin punt hi ha o no concordan<;a entre els índexs 
dels preus i e1s de les produccions. 

Torre de Sants Torre de Santa Creu 

Preus lndex Prod. lndex Prod. lndex 
sous/qa.Z4 quar!. quar!. 

1726-1741 61,3 100 260,10 100 23,4 100 
1742-1757 67,9 110,7 477 183 82 356 
1758-1770 84,9 138,4 409,6 157 129,9 560 

Després del període d'inflació de preus provocat pels efectes de la recent 
fin ida Guerra de Successió, és a dir, després dels primers anys de recuperació, 
Vilar situa el primer període cíclic que arriba practicament fins a l'ampit de 
mitjan segle. Els altres dos cicles, al bell mig del Set-cents, són els de maxima 
expansió a l'agricultura catalana. El desenvolupament del camp en aquests anys 
queda pales en el creixement dels índexs dels preus en els dos últims cicles 
de llarga durada. La trajectoria d'aquests coincideix amb els de la producció 
a les torres, tot i que a Sants hi hagi, al final, una lleugera baixa. 

23. Pierre VILAR: Catalunya dins fEspanya"' J III, ps. 443, 444 i 455. 
24. Pierre VILAR: Catalunya dins l'Espanya ... , I1I, p. 386. 

13 
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La influencia del l'egim de parceria en l'augment de la producció 

Són molt notoris i han estat ja esmentats els grans augments que represen· 
ten per la produedó dels conreus principals l'arribada del pareer. 

Si des del 171.6 al 1739 a la torre de Sants l'any de millor producció de 
eereals havia estat el 1735 amb les 369 quarteres, el 1741, un cop donada a 
parts de fruÍts arribaria a les 543 quarteres. La maxima collita de llegums havia 
estat eI1731. amb 135 quarteres fins a arribar el 1741 amb 260 quarteres. Aquest 
gran augment deIs llegums no va tenir continultat i va davaHar una mica en els 
períodes següents. 

A Santa Creu d'Olorda el contracte va ésser fet anys després, el 1752, tor
nant·se a produir el mateix fet fins i tot amb més intensitat. Si l'any millor en 
els cereals fins aleshores havia estat 1798 amb 42 quarteres, aquesta xifra 
va ésser quintuplicada arribant a les 216 quarteres. En els llegums el pro· 
cés va ésser una mica diferent. Després del 1746 va haver-hi una major sem
bra de manera que la producció del 1748 i del 1750 va ésser superior a la 
del 1752. L'cfecte de l'acció del parcer sobre aquest conreu, tot i evident, es va 
retardar fins eI 1755, en que les 46 quarteres de llegum representaren un aug
ment que va fer triplicar la producció maxima fins aquell moment, o sigui la 
del 1748 amb les seves 15 quarteres. 

Aquestes altes xifres del primer any de la parceria) el 1741 i e! 1752, res
pectivament, no han estat calculades sinó que són donades pel convent en el 
seu llibre de comptes i, per tant, no poden ésser atribuIdes a un error de dlcuL 
En els anys següents el convent comptara només la part de la collita que li 
correspon. Després del 1741 i del 1752 el total de les collites ha estat calculat, 
dones, basant-me en els pactes del contracte que estipulen les parts apagar.21 

En general es pot concloure que el fet més important que justifica els grans 
íncrements a les collites de les dues torres, la de Sants í la de Santa Creu, és 
el canvi a les relac:ions de producció provocat pe! nou rcgim de parcería. Pero, 
quins són els factors pels quals el parcer ha aconseguit aquesta puja en els nivells 
de les collites? Des del punt de vista tecnic és molt improbable que el parcer 
introduís cap sistema de rotació de conreus diferent a l'usual a la contrada 
respectiva; d'altra banda, ja s'ha dit el poc marge que cls contractes de parts de 
fruits deixaven a lla iniciativa del masovero És més possible que els augments 
de la producció fossin deguts a una ampliació de la superfície posada en explo~ 
tació, tal com s'anava esdevenint a tot arreu en aquesta epoca, o bé una més 
gran intensitat i rnés cura en l'operació de la sembra, com podría ésser, per 
exemple, una millor selecció deIs grans sembrats. 

25. Els pactes a la torre de Sants referents a les parts de fruits són els següents: de blat, 
ordi, mill i civada es lliuren les 2/7 parts. Faves, mongetes i guixes, així com de carbasses, 
naps i canem 1/5 patlt. De la fruita fresca i els melons se'n lliura la meitat de l'import de la 
venda. 

Referent a la torre: de Santa Creu d'Olorda, de blat, segol i mestall, després d'haver pagat 
delme i primicia se'n lliuren les 2/9 parts. D'ordi, civada, mili, faves, fesols, pesols, cÍgrons 
i blat de moro les 2/10 parts. De canem i lli se 'n dóna 1/6 part, de vi, oli i fruita seca la 
meitat i de fruita fresca la meitat de l'import de la venda. 



EL DESENVOLUPAMENT DE TRES EXPLOTACIONS EN EL SEGLE XVIII 195 

La producció de vi 

Té uns cicles d'una durada d'uns cinc a vuit anys i en algun moment coinci
deixen amb els dels cereals i els llegums. 

Torre de Santa Creu Torre de Gr(jcia 

Núm. lndex lndex Núm. lndex index 
Anys cargues 26 prod. ampl. cargues prod. ampl. 

1715-1716 1721-1722 52 330 
1721-1722 1725-1726 36 128 
1725-1726 1732-1733 30 100 171 104 100 405 
1732-1733 1739-1740 14 53 3.700 130 125 265 
1739-1740 1746·1747 7 23 1.100 135 129 428 
1746-1747 1751-1752 29 96 461 118 113 163 
1751-1752 1755-1756 42 140 134 91 87 541 
17.55-1756 1764-1765 53 176 278 98 94 156 
1764-1765 1768-1769 139 463 220 64 61 126 

Entre els primers i els últims anys hi ha a la torre de Santa Creu un fort 
creixement centrat exclusivament en els cinc anys fínals, ja que anteriorment 
les mitjanes cícliques mai no han traspassat la del període 1716 a 1722. Per 
contra, a Gracia, entre els primers i els últims anys hi ha un fort descens, que 
s'accentua en els últims cinc anys. Aquesta davallada sembla ser que no sera 
interrompuda en el transcurs del segle XVIII ni en els primers anys del XIX.

27 

El ritme de producció de les dues torres no concorda gairebé mai i en l'úItim 
cicle seran de signe totalment oposat. La coincidencia entre les dues produc
cions només es produira el 1733 i des de l'any 1756 al 1760. 

L'amplitud entre les collites extremes d'un mateix cicle és considerable, 
sohretot a Santa Creu d'Olorda, on el conreu de la vinya parteix d'una situació 
menys desenvolupada que a Gracia. 

No hi ha, a curt termini, una correlació entre les fluctuacions deIs preus 
i la producció, cosa natural si es considera el llarg procés existent entre la plan
tada dels ceps i eI rendiment de la vinya. 

Observant els índexs de les mitjanes cícliques dels preus del vi i la seva 
reIació amb la producció general de Barcelona i comparant-ho amb la producció 
de les torres es veu com hi ha una es treta correlació en el cas de la torre de 
Gracia i més aviat escassa a la torre de Santa Creu d'Olorda. 

Torre de Santa Creu Torre de Gracia 

lndex Prod. Prod. 
preus 28 cargues lndex cargues lndex 

1726-1741 100 21 100 127 100 
1742-1757 92 24 114 124 97 
1758-1770 90 87 414 89 70 

26. Una carga de vi és igual a 121 litres. Santiago LI.ENSA DE GELCÉN, op. cÍ!o 

27. Vid. nota 9. 
28. Pierre VILAR: Catalunya dins l'Espanya ... , III, p. 425. 
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Seguint l'explkació de Vilar se sap que el nivell deIs preus en els anys 1726 
al 1741 és for~a ah en comparació amb aItres preus d'aliments, especialment 
el blat, al matcix temps el conreu de la vinya es desenvolupa molt ja des d' aban s 
del 1730. Des d'aquesta última data fins al 1740 la vinya prendra terreny al 
blat. Aquest procés de preus aIts i extensi6 de la vinya es perllongara fins a 
mitjan segle, després cap a11748 el blat experimentara un fort augment de preus 
mentre el vi tindra. una progressi6 feble en relaci6 amb el punt de partcn~a situat 
als anys 1726-1741. A poc a poe, després del 1750, el blat anira recuperant 
terrcs.29 

Aquest ritme de la producció general és seguit de molt a prop per la torre 
de Gracia, on des del primer al tercer cicle el vi té una davallada cada cop més 
accentuada a mesura que s'entra als anys seixanta. Per contra aquest proeés és 
del tot invers a la torre de Santa Creu. 

L'explicació d'aquesta oposició es pot trobar en les diferents característiques 
de les dues finques. La torre de Gracia té un procés molt deeadent, potser degut 
a l'absencia d'un pareer. Tanmateix, aixo no sembla justificar l'aceentuada 
haixa de la produceió de tots els conreus a mesura que transcorre el segle XVIII. 

Contrariament, Santa Creu parteix d'un punt molt baix d'explotació, i es desen
volupa en el curs deIs anys. 

La eomparació entre les torres de Sants i la de Santa Creu permet de cons
tatar a110 dit. Mentre la de Sants és el 1716 una explotació relativament renda
ble, Santa Creu és menada molt per sota de les seves possibilitats. Així ho fan 
pensar els alts índexs de creixement que va assolint, molt per sobre dels de la de 
Sants, i la gran importancia que té l'arribada del parcer, any en que la produeció 
de cereal quintuplica i la de llegum triplica respecte a la més bona collita que 
hi havia hagut fins aleshores. A Sants el mateix fet representara una superiori
tat respecte a l'any més bo de les dues terceres parts. 

La producció d' altres conreus 

L'oli. 
El ritme de lc;~s seves collites és summament irregular a les dues explota. 

cians, aixo fa que sigui de poe fiar la comparació amb el moviment general de 
Ilarga durada de preus, amb la qual cosa es veu, d'altra banda, que no hi ha cap 
relació entre el que sembla ésser la tonica de la pradueció general i la de les 
torres. 

Torre de Santa Creu Torre de Gracia 

lndexs Núm. Núm. 
Anys preus 30 quart. lndex quart. lndex 

1726-1741 100 5,6 100 O 100 
1742-1757 117 29,2 580 7 700 
1758-1770 138 51,2 1.020 17 1.700 

29. Pierre VILAR: Catalunya dins tEspanya ... , III, ps. 429 a 432. 
30. Pierre VILAR: Catalunya difls l'Espanya"' J III, p. 419 
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Aquest conreu iniciat a les dues torres uns anys abans no es desenvolupa 
fins els anys 1742 al 1745, coincidint amb els efectes de l'al~a de prcus que 
va del 1737 al 1742. El seu més gran incremen t sera, pero, després del 1754, 
epoca en que es considera que les collites general s d'oli davallen. Després del 
1763 l'oli experimentara una gran puja de preus deguda a la seva escassetat. 

L'evolució deIs Índexs de producció no concorden gens amb el moviment 
general. Cal considerar, pero, que aquest és un conreu molt poc important per 
al convcnt de Sant Felip Neri. La coHíta de les torres anira destacada totalment 
al seu ús o bé només al de la mateÍxa torre, ja que, si el consum d'olí d'una 
familia benestant és d'unes 250 a unes 375 quartes (quartans) d'olí l'any,31 la 
collita mitjana anual de les dues torres no satisfa ni el propi consumo Per tot 
aixo els resultats de la comparació entre el moviment de preus i el de la produc
ció de les torres cau dins l'anecdota. 

La resta dels conreus, com fruita, garrofes i canem, es desenvolupen cap 
als últims anys de la serie, tot i que per primera vegada figuren en els comptes 
cap al 1740. No arribaran a tenir una importancia especial i possiblcment el 
marge dedicat a la comercialització fou molt escaso 

Rendiments per unitat de superfície 

Si segons el pacte de parceria esmentat la meitat de les terres de la torre de 
Sants devien ésser sembrades de blat, aixo volía dir una superficie anual de 
16,89 hectarees (és a dir, 34 i mitja mujades) destinades a la sembra, i, per tant, 
la collita de forment resultant corresponia a aquesta extensió de terreny. Scgons 
aixo el rendiment mitja per unitat de superficie devia ésser: 

Quarteres Hectolitres Quarteres Hectolitres 
Any mu;ada ba.32 Any mu;ada ha. 

1742 13 18,36 1757 14 10,5 
1743 10 14,2 1758 10 14,2 
1744 13 18,46 1759 13 18,46 
1745 9 12,78 1760 9 12,78 
1746 1761 13 18,46 
1747 11 15,62 1762 10 14,20 
1748 11 15,62 1763 11 15,62 
1749 7 9,94 1764 10 14,2 
17.50 11 15,62 1765 11 15,62 
1751 11 15,62 1766 15 21,30 
1752 15 21,30 1767 12 17,04 
1753 10 14,2 1768 13 18,46 
1754 12 17,04 1769 
1755 11 15,62 
1756 10 7,10 1781 10 14,2 

3I. Pierre VILAR: L'explotaci6 agrícola d'una propietat a lJhorta de TarregaJ a Assaigs 
sobre la Catalunya del segle XVIII (Barcelona 1973), p. 27. 

32. Una quartera per mujada equival a 0,71 litres per hectarea. Santiago LLENSA DE 

GELCÉN, op. cit. 
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Els rendiments per unitat de superfície són d'un mínim de 7,10 hl/ha 
a un maxim de 21,30 h1/ha, pero la quantitat més freqüent al llarg dels anys 
es pot considerar que osciHa entre 14,2 h1/ha a 17,04 hl per hectarea sem~ 
brada. . 

A més del pacte examinat n'hi ha un aItre de tipus semblant gracies al qual 
és possible de determinar el rendiment de quartera collida per mujada a les 
terres de més bona qualitat. Segons aquest, de les 34,6 mujades que es dcuen 
sembrar cada any tres deuen ésser de la qualitat més bona, i, sembrades amb 
llavor del convent, tota la collita anid íntegrament per aquest. La producció 
d'aquests tres mujades va sempre incIosa dins la quantitat total lliurada al 
convent excepte en els anys 1742 i 1743 que en quedar desglossat pcrmet d'es~ 
brinar quin és el rendiment per unitat de superfície a les terres de més bona 
qualitat. 

La collita de les tres mujades, que recluIdes a mesures actuals resulten de 
1,64 ha és, per l'any 1742, de 34,08 hl (48 quarteres), aixo vol dir un rendi~ 
ment de 23,72 hI/ha (16 quarteres per mujada). El 1743 la collita de 1,64 ha 
sera de 31,95 hl (45 quarteres) i, per tant, el rendiment per unitat de super
fície de 21,.30 h1/ha (15 quarteres per mujada). En els mateixos anys la resta 
de les terres bladeres, de quaJitat indeterminada, tindran rendiments inferiors 
en més d'una cinquena i fins a una tercera part el 1742 i el 1743, respectiva
mento 

La xifra de 15; quarteres per mujada sembrada a les terres de primera qua
litat concorda amb la donada per J aume Codina al Prat, a la mateixa comarca, 
i pot ésser considerada com un rendiment for~a ah per l'epOCa.33 

Aquestes xifres de rendiments són, pero, poc representatives, ja que no se 
sap la quantitat de gra sembrat a cada mujada, és a dir, la intensitat amb que 
la torre era proveida de gra durant la sembra. El coneixement d'aixo és el que, 
en definitiva, permetria de saber si la relació entre mujada (o hectarea) sem
brada/ gra collit podria representar un rendiment per unitat de superfície ah 
o baix.34 Aquestes xifres constitueixen també una referencia imprecisa en no 
saber la quaJitat de les terres a que correspon la sembra anual. Jaque la super~ 
fície sembrada sempre ha de tenir la mateixa extensió, les variacions en els 
rendiments han d',ésser degudes a la qualitat de les terres, al clima i a les condi
cions attnosferiques deis diferents anys. 

S'ha de destacar la persistencia d'aquest pacte al llarg del segle XVIII. 
Aquesta clausula apareix per primer cap a la torre de Sants el 1740. S'inclou en 
el que es fa a la de Santa Creu d'ülorda el 1752 i torna a apareixer en un nou 
contracte el 1785,35 

Conclusions 

Els principals aspectes en que es pot concretar Pestudi de les tres heretats 
de Sant Felip Neri poden resumir~se en uns quants punts: Els ritmes de la pro-

33. Jaume CODINA: Proletaria! rural ... , p. 24. 
34. Pierre VILAll: L'explotació agrícola.,., p. 39. 
35. ACA, Monauls hisenda, vol. 3678. 
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ducció de grans a les torres de Sants i de Santa Creu d'Olorda tenen una gran 
concordan~a alhora que, a grans trets, coincideíxen també el de la producció 
general estudiada per Vilar. Aquesta evolució és caracteritzada en tots dos casos 
per una al~a condnua í ininterrompuda després del 1740. 

Com a tret que caracteritza les tres torres cal esmentar una greu crisí a la 
producció deis anys transcorreguts entre 1736 i 1740, crisi que no és palesa 
a la evo lució de la producció general catalana. 

El sistema d'explotació de les dues finques és de tipus intensiu, seguint el 
sistema de rotacions de conreus usual a les comarques respectives (Barcelones 
i Baix Llobregat). Els rendiments relatius a gra sembrat/ gra collit poden consi~ 
derar-se com a normals a la contrada. 

La figura del parcer té un paper primordial en el fort augment quantitatiu 
de les collítes a mitjan segle. Té, en canvi, un paper practicament nul en ren~ 
trada de nous conreus per raó del poc marge d'iniciativa que li permet el con
tracte de parceria. 

ELISA BADOSA I COLL 

GRAFIC 1. Producc:ió de grans. 

--- Cereals, Torre de San!. 
-:-------- - lIegums. Torre de Sant. 

--- Cereals. Torre de Sta. Creu d'Olorda 
-~----------.- lIegums, Torre de Sta, Creu d'Olorda 

--- Cereals. Torre de Gracia 
------- LlcgLlm •• Torro da Grbei. 
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GRAFIC 2: Prod\lc~ió de forment. 

--- Formen!. Torre de Sants 
___ Forment. Torr. de Sta, eleu d'Olo,d. 
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GHAFIC 3. Producció de vi ¡ el'oli. 

--- VI. Torro dn (;,&010 
~so --------" O~i. Torro do Gracia 

--~ VÓ.Torro do SIO. C,e" d'Olorda 
.... _-. 011. lo"o da SIO, Cre" u'Olorda 

QUADRE l. Productes colli ts a la torre 

Cereals 

Forment 1 (%) Ordi (%) 

1716 120 '~O% 8,7 6% 
1717 94 83 % 11 9% 
1718 82 76% 23 21 % 
1719 52,2 16l % 20 23% 
1720 110 80 % 12,7 8% 
1721 69 86% 15,8 18% 
1722 66,4 86% 10,3 13% 
1723 59 83% 9 12 % 
1724 62,8 %% 0,1 
1725 56,5 61 % 16 17% 
1726 86,2 n% 
1727 134 69% 37 19% 
1728 242,2 78% 57 18% 
1729 236 72% 83 25% 
l730 268 72% 81 22% 

ELISA BADOSA 1 COLL 

de Sants/I'Hospitalet (1716-1769). 

Llegums Cli1wm1 

Altres Total F.wes Altres Total 

5,2 133,9 7,3 0,7 7,10 0,1 
7,11 112,11 20 0,4 20,4 1 
1,8 106,9 16,3 1,8 18 0,1 

12,2 84,4 12,2 4 14,2 0,5 
14 136,7 7,9 1,2 9 0,.5 
6,1 80,9 26,6 26,6 0,6 

76,7 7,8 7,8 
3,4 76 21,7 21,7 0,3 
2 64,9 1 1 0,10 

19 91,5 36 0,6 36,6 
8 94,2 37 1 38 

21 192 188 1 189 
10 309,2 104,6 104,6 
5 324 127 127 5 

19 368 132 132 

1. El forment, així com la resta deIs grans, són mesurats en quarteres i quartans. Una quar-

2. 
tera (71 litres) equival a dotze quartans (5,91 litres). 
El canem és donat en quintars, arroves i lliures. Un quintar (41,700 quilos) equival a 4 
arroves i una arrova (10,400 quilos) equival a 26 lliures (400 grams). 
Santiago Llensa d:! Gelcén, op. cit. 
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Cereals Llegums Clmem 

Formf'''It (%) ardí (%) Altres Total Faves Altres Total 

1731 265,6 77% 67,6 19 % 11 344 135,6 135,6 
1732 217,6 86 % 23 9% 10 250,6 65 65 3,2 
1733 234 74% 70 22% 12 316 77 77 13 
1734 202 66% 78 25% 25 305 59 59 11 
1735 257,6 69% 68 18 % 44 369,6 94,6 94,6 19 
1736 200 70% 31 11% 53,3 284,3 54 54 
1737 62,8 84% 7,4 9% 3,2 73,2 33 33 4,3 
1738 181,1 87 % 16 10% 3,1 147,2 20,9 20,9 0,9 
1739 75,10 72% 9 81 % 19,8 104,6 25,2 25,2 
1740 116 77% 21 14 % 12 149 22 1,6 23,6 0,9 
1741 357 65'% 108,3 19 % 77,10 543,10 258 2,6 260,6 0,11 
1742 449,4 72% 85,9 13% 84 619 244 244 
1743 340,2 92% 42 10'% 40,10 423 255,10 3 258,1 15 
1744 452 79% 14 2% 100,4 536,4 237,6 11,2 248,8 10,5 
1745 336 62% 124,10 23% 80,2 540,9 178,9 178,9 
1746 59,8 31 % 84 44% 47,3 190,11 75,10 5,5 81,3 40,5 
1747 385 61 % 105 16 % 134,2 624,2 260 62,6 322,6 2 
1748 375,8 89% 88 21 % 17,6 401,10 210,5 95 305,5 
1749 263,8 75% 84 24% 347,8 58,4 2 60,4 

Cereals Llegums Clmem 

Forment (%) ardí (%) Altres Total Faves Altres Total 

1750 404,1 78 % 94 18% 15,9 514,7 118 4,8 122,8 
1751 400,2 84% 71,8 15 % 417,1 150 5,11 156 
1752 539 88% 69,6 11% 608,6 247 5 252 5,1 
1753 371 83 % 35,7 7% 40,2 446,9 62,6 62,6 
1754 419,9 80% 70 13% 28 512,9 65 65 10,1 
1755 392 80% 49 10 % 43,9 485,2 137,6 34,1 172,4. 20,5 
1756 347,8 81 % 70 16% 7,6 425,2 108,9 1,8 110,5 10,1 
1757 479,6 85% 70 12 % 549,6 218 2,6 220,6 10 
1758 364 81 % 70 15 % 10,8 444,8 136,8 12,6 149,2 5,1 
1759 469 78% 125 21 % 595 115 3,5 118,5 
1760 333,8 72% 64,2 13% 66,8 464 243 243 20,1 

. 1761 455 85% 35,7 6% 41,2 531,9 220,10 1,3 222 20 
1762 353,8 79% 63 14 % 29,2 445,1 180 2,6 182,6 25 
1763 379,2 90% 38,6 417,8 106,3 6,8 113 20,10 
1764 346,8 78% 33,2 7% 64,9 444,8 137,6 6,8 144,2 35,5 
1765 374 77% 87,6 18 % 21 482,6 298,5 7,6 305,10 35 
1766 525 75% 126 18% 40,10 691,1 113,4 5 118,4 20 
1767 427 70% 108,6 17 % 75,3 610,9 173 9,2 182,2 25,2 
1768 474,3 75% 120,9 18 % 37 632,4 155 155 
1769 273 71% 108,6 28% 381,6 55 55 



Productes collits a la torre de Santa ereu d'Olorda (1716-1769). 

Cereals Lleguffls 

Forment (%) Ordi (%) Mestall (%) Altres Total Faves Altres Total Vi OZi F. Seca Garroles C¿mem 
-~--~~'~~--.~_.' -_ .. ~~~-~-~~ ._-~~-- -------

1716 8,2 44 % 3,8 16% 6,6 66% 0,7 18,11 60 37 

1717 6,10 33% 3,3 18% 6,3 37% 16,3 3,2 3,2 56 18 
1718 6 27 % 10,1 45% 6,8 22,10 1,3 0,3 1,6 48 0,2 

1719 3,9 13% 20,1 86% 23,10 1,1 1,1 45 0,1 

1720 14,2 77% 1,6 5% 1,8 5% 1,2 18,6 1,10 1,10 56 0,1 

1721 14 53% 4,2 15 % 8,7 30% 26,9 0,10 0,10 76 15 0,2 

1722 1 6% 14,4 87 % 1 16,4 0,6 0,2 0,8 23 32 0,1 

1723 1,2 3% 25,7 92% 0,4 27,1 0,1 0,2 1 45 7 

1724 14,6 14,6 35 15 0,2 

1725 1,6 2% 28,2 77% 6,8 36,4 1,2 0,2 1,4 45 10,7 0,3 
1726 14,2 14,2 0,3 0,3 35 22 
1727 8 8 36 
l728 10 75 % 5 25% 15 21 0,3 
1729 19 68% 31 12% 3,6 25,6 2,5 0,4 2,9 26 

L730 6,6 20% 23,4 79% 29,1 2,3 2,3 30 0,2 

1731 7 23% 20 76% 27 1,5 1,5 32 0,1 

1732 4 6% 20,4 83 % 24,3 0,9 0,9 36 37 0,3 

1733 3,1 9% 1,6 3% 27,10 84% 32,4 3,1 3,1 29 9 0,3 

1. Les mesures per a la fruita seca i les garrofes s6n donades en quintars (41,7 kg), roves (10,4 kg) i lliures (400 g). 
2. El vi ve mesurat en cargues. Una carga és igual a 121 litres. 
3. L'oli té com a mesura maxima la carga, pero la mesura utilitzada aquí és el quardi (o corta), que equival a 4,15 litres. 



Cereals Llegums 

Forment (%) Ordi (%) Mestall (%) Altres Total Faves Altres Total Ví Olí F. Seca Garroles Clmem 
---~---~~.~- --~-

1734 11 45% 1,6 4% 6 25% 6 24,6 2,2 2,2 37 

1735 13 36% 2,2 6% 13 36% 3,2 33,5 3,10 3,10 

1736 7,3 63% 1,1 9% 3,6 27% 11,10 1,8 1,8 

1737 3,4 16% 1,8 5% 10,6 55% 2,8 18,6 0,10 0,10 14 

1738 12,4 44% 2,11 17% 12,1 44% 27,4 1,8 1,8 14 

1739 5 19% 1,9 3% 15,4 57% 3,10 26 1,10 0,6 2,4 10 5 0,2,13 

1740 3,3 20% 8,8 53 % 3,7 15,6 1,8 0,7 2,3 10 

1741 9,8 21 % 6 14 % 14,10 34% 10,9 41,3 3,6 0,4 3,10 7 8 2,3,13 0,11 0,2 

li42 10 41 % 8 33 % 6,5 24,5 11 11 8 2 0,0,7 

1743- 5 22 % 17,4 77% 22,9 1,11 1,11 29 1,1,21 

1744 11,3 61 % 2,1 11% 5,2 27% 18,6 1,3 0,3 1,6 

1745 4,1 25% 7,7 43% 4,6 18,2 1 1 11 15 0,7 

1746 7,9 21 % 6 18 % 10,2 30% 9,7 33,6 4 3 7 7 20 6,0,13 0,11 0,2 

1747 12 38% 4,11 12 % 7 22% 7,6 31,5 11,6 11,6 9 12 3 2 

1748 7,5 17 % 22,9 53% 11,9 41,11 6,3 9 15,3 13 120 7 

1749 2,2 8% 15,2 62% 7,5 24,9 5,5 3,2 8,7 19 3 

1750 5,3 22% 9,4 40% 7,7 22,2 5,5 9,6 14,11 35 6 

1751 11,4 35% 19,2 61 % 0,1 31,5 1,7 1,7 3,2 42 6 10 2,1 

1752 24 11% 79 36% 54 25% 59 216 12,11 12,11 60 104 3,1 8 6,1 



Cereals Llegums 

Forment (%) Ordi (%) Mestall (%) Altres Total Faves Altres Total Vi Olí F. Seca Garro/es Canem 
--_.'-->. ._- . --'<--~ 

1753 50,5 42% 16,8 13% 36,9 30% 5 118,10 1 0,10 1,10 59 0,2 36 6,1,12 

1754 88,5 37 % 75 32% 67,6 28% 3,4 234,3 1,10 3,6 5,4 30 4 6 8,1 

1755 74,3 41 % 42) 23% 52,6 29% 10 179,4 35,10 10,6 46,4 50 56 8,2 56 12 

1756 79,5 58% 12,6 8% 31,6 22% 13,2 135,3 8,3 5 13,3 44 32 5 18 9 

1757 62,3 38% 30 18% 36,9 22% 31,6 161,3 15,8 5,8 21,4 64 48 6 9 

1758 49,6 47% 28,4 26% 36,4 104,2 48,4 4,6 52,10 52 34 6,2 12 10,2 

1759 63 40% 86,8 54% 5,2 3% 2,6 157,4 27,5 27,5 38 64 3,2 20 6 

1760 32,3 37 % 6,8 6% 27,9 31 % 20 86,8 10,8 10,8 50 46 4 28 7 

1761 39,9 33% 5,h 4% 36,9 31 % 33,2 115,5 55 1,8 56,8 28 188 3,2 24 6 

1762 24,7 7% 10 3% 200,3 61 % 90,10 325,8 16 4,6 19,6 42 52 2 28 6,1 

1763 46,6 34% 5 3% 43,6 31 % 40 135 5 5 64 36 24 

1764 45,9 41 % 63 58% 108,9 11,8 6,6 18,2 74 10 8,1 28 2 

1765 83,3 69% 36 30% 0,10 120,1 42,6 1,8 44,2 78 11 50 12 

1766 150,3 70% 12,8 5% 30 14% 18,4 212,4 25 4,6 29,6 130 120 18 6 

1767 76,6 42% 76,6 42% 25 178,10 53,4 3,4 56,8 172 126 13 80 

1768 97,5 56% 15 8% 60,9 34% 173,2 60 60 164 92 17 

1769 114 49% 78,9 34% 36,8 229,5 13,4 14,2 27,6 154 3 62 4,2,4 



Productes collits a la torre de Gracia-Sant Gcrvasi. 

Cereals Llegums 

ardí (%) Mestall (%) Altres Total Faves Altres Total Vi Oli F. Seca Garroles 
._----~ .. 

1726 3,1 61 % 1,6 4% 7,3 11,1 0,3 0,3 39 2,1,19 

1727 1,6 14% 4,6 57 % 0,5 7,3 82 

1728 105 

1729 7,1 43% 4,4 25% 4,11 16,4 3,8 0,4 4 116 

1730 5 41 % 5,3 41 % 2,8 12,11 1,3 1,10 3,1 158 

1731 5,10 38 % 5,7 38% 2 13,2 3 5 8 155 

1732 5,4 38 % 6,2 46% 1,7 13,5 2,5 3,10 6,1 108 

1733 6,6 33 % 5,7 27 % 6 18,1 1 0,6 1,6 70 

1734 4,6 50% 4,2 8,9 1 1 2,4 164 

1735 4,6 44% 3,5 33% 1 9 2,7 1,10 4,5 186 

1736 2,7 28% 3,3 42% 1,2 7 0,7 1,10 2,2 101 -..:.. 

1737 3,2 50% 3 50% 6,2 0,9 0,9 194 2 

1738 4,4 50% 4,1 50% 8,5 1 6,5 7,5 158 

1739 3 42% 3,1 42% 1 7,1 0,3 1,7 1,10 80 

1740 1,6 20% 3,2 60% 0,10 5,6 2,8 2,8 93 3 

1741 4,3 26% 6,6 26% 4,6 15,3 2 1,8 3,8 223 

1742 3,6 42% 3,1 42% 0,6 7,1 3,5 3,5 190 6,0,18 

1743 2,6 33 % 4 66% 0,5 6,11 2,1 1,6 3,7 91 

1744 5,7 41 % 5,9 41 % 1,3 12,7 0,8 1,10 2,6 52 9 



Cereals 
Ordí (%) Mestall (%) Altres Total f'aves AJtres Total Ví Olí F. Seca Garrotes 

1745 4,1 44% 3,2 33% 2,3 9,6 2,5 2,5 156 1 
1746 4,2 23% 9 52% 4,3 17,5 5,5 5,5 161 6,1) 
1747 .5 35% 8 50% 1,6 14;5 3,8 3,8 117 
1748 4,1 36% 6,8 54% 0,5 11,2 0,11 2,8 3,7 123,4 9,1 
1749 4,6 44% 4,10 44% 9,4 1.1 6,6 7,7 119 7,1 
1750 2,7 33 % 3,2 50% 0,2 5,11 1,7 1 2,5 138 5,3 
1751 5 41 % 7,2 12,2 2,6 1,8 4,2 130 9 
1752 5,2 31 % 8,8 50% 2,5 16,3 2,2 10,3 12,5 85 30 4,2 4 
1753 3 42% 4 57% 7 116 5 8 
1754 9 42% 11 52% 1 21 9 3,6 12,6 102 5 0,3,13 3,3 
1755 4,6 28% 9,6 64% 14 1,6 3,2 3,9 130 22 8 1,4 
1756 3,9 27% 7,9 63% 11,7 1,11 1 2,11 25 6 8,1 
1757 4,9 40% 4,4 40% 1,6 10,7 1,8 2,8 4,4 147 35 11,3 5,1 
1758 7,9 7,9 6,2 2,8 8,10 113 18 7,0,8 1 
1759 6,7 54% 5,3 45% 11,10 0,4 0,8 1 98 4,2 3,1 
1760 2 33% 4 66% 6 0,8 1,1 2,9 122 25 7 9,2 
1761 4 44% 5,3 55% 9,3 1 4 5 110 47 3 
1762 94 25 2 

1763 95 47 
1764 117 20 
1765 66 41 
1766 70 2 
1767 54 32 
1768 68 1.5 
1769 65 30 

1781 25 



QUADRE n. Percentatge de les collites de llegums i cereals respecte a la collita 
total de gran s . 

Sants Santa Creu Gracia 
Anys Uegums Cereals Uegums Cereals Uegums Cereals 

1716 5% 95% 
1717 2% 98% 15 % 85 % 
1718 14 % 86 %' 4% 96% 
1719 14 % 86 % 4% 96% 
1720 6% 94% 5% 95% 
1721 24 % 76 % 
1722 8% 92% 
1723 22 % 78 % 3% 97 % 
1724 2% 99 % 
1725 30 % 70% 2% 98 % 
1726 28 % 72% 
1727 49 % 51 % 
1728 25 % 75% 
1729 28 % 72% 7% 93% 20 % 80% 
1730 26% 74% 6% 94% 20% 80% 
1731 28 % 72% 3% 97 % 38 % 62% 
1732 20% 80% 31 % 69% 
1733 19 % 81 % 8% 92% 5% 95% 
1734 16% 84% 7% 93% 20% 80% 
1735 20% 80% 8% 92% 44 % 56% 
1736 16% 84% 8% 92% 28% 73 % 
1737 31 % 69% 
1738 12 % 88% 3% 97 % 46 % 54% 
1739 19% 81 % 7% 93 % 12% 88% 
1740 13% 87 % 11% 89 % 28% 72% 
1741 32 % 68% 6% 94% 16% 84% 
1742 28% 72% 31 % 69% 30% 70% 
1743 37 % 63% 4% 96% 33 % 67% 
1744 30% 70 % 5% 95% 14% 86% 
1745 24 % 76% 5% 95 % 18 % 72% 
1746 29 % 71 % 17 % 83% 22% 78% 
1747 34 % 66% 27 % 73% 17% 83% 
1748 43% 57% 26% 74% 21 % 79% 
1749 14 % 86% 24% 76% 43 % 57 % 
1750 19 % 81 % 37 % 63% 28 % 72% 
1751 23% 77% 8% 92% 25% 75 % 
1752' 29% 71% 5% 95 % 42% 58% 
1753 12 % 88 % 
1754 11% 89 % 2% 98 % 25 % 75% 
1755 26% 74% 20 % 80% 17 % 83 % 
1756 20% 80 % 8% 92% 15 % 85% 
1757 28 % 72% 11% 89% 28% 72% 
1758 25% 75% 33% 67% 53% 47% 
1759 16% 84% 14% 86% 8% 92% 
1760 34% 66% 10 % 90% 25% 75% 
1761 29% 71% 32% 68% 55% 45 % 
1762 29% 71% 5% 95% 
1763 21 % 79% 3% 97 % 
1764 24 % 76 % 14% 86% 
1765 38% 62% 26% 74% 
1766 14 % 86% 12 % 88% 
1767 23 % 77% 23% 77% 
1768 19% 81 % 25% 75% 
1769 12% 88% 10% 90% 
1780 31 % 68% 


