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Granollers i comarca als segles XVI 
Evolució demogràfica econòmica 

PROLEG 

XVII: 

Abans d'endinsar-nos en aquest treball , pot ésser interessant de comen tar 
els motius que m'han portat a realitzar-lo. En primer lloc el fet d'escollir 
aquests dos segles és, fonamentalment, pel desconeixement que d'ells hi ha 
dins de la his tòria de Catalunya. Durant molt temps Ja historiografia ha igno
rat aquelles èpoques poc reeixides d'un país i aquest es el nostre cas . Conei
xem l'edat mitjana força bé, així com el període que va del segle XVIII fins 
als nostres dies, però han estat oblidats els segles XVI i XVII. Al Principat 
disposem de Ja gran obra de Pierre Vilar, Catalunya dins l 'Espanya M oderna 1, 

que ha servit de base per Ja majoria de treballs reali tzats sobre el nos tre país. 
Malgrat tot, aquesta obra és de caràcter general i p er tant, no pot estendre's 
de forma exhaustiva a tots els llocs, èpoqu es i fe ts d'un p eríode tan llarg. 

Un al tre motiu important que m'ha fet decidir per aquest estudi és el 
seu àmbit d'adequació comarcal. És una r ealitat clara i evident que l'únic 
marc que a Catalunya reflecteix una realitat geogràfica, econòmica i hi stòrica, 
és Ja comarca. No cal pas fer aquí un elogi d'aquesta entita t geogràfica, amb 
tanta arrel popular. Hem de recordar que, dissortadament, la història de 
Catalunya s 'ha fet fins ara tenint com a cen tre i perspectiva la ciutat de 
Barcelona, i això pot produir errors importants. Si acceptem que la història 
no s'ha de fixar ú nicament en els grans homes ni tampoc en els grans cen
tres urbans, s inó que cal contempla r-la en el seu conjunt, també hem d'accep
ta r que, possibl em ent, moltes de les afirmacions fetes i donades com a vàlides 
per a tot Catalunya, potser només ho són per a uns llocs concrets i no per a 
tot el país. Per aquest motiu em sembla molt interessant de començar un 
treball d 'es tudi de la his tòria demogràfica i social de Catalunya que, limitat 
ara a una part del Vallès Oriental, amb la ciutat de Granollers com a capita
litat his tòrica i actual, pugui ésser en el futur estès a les altres trenta-set co
marques de la nos tra divisió territorial. 

E l darrer motiu que m'ha fet decidir per aquest treball és la poca o cap 
utilització que s'ha fet dels arxius comarcals, ja siguin municipals, parro
quials, particulars o altres. La majo r part de documentació d'aques ts arxius 
és inèdita i , per desgràcia, gaireb é inaprofitable , no pas pel seu contingut 
s inó pel seu estat de conservació. Treure a coneixement públic aquesta docu
mentació era, doncs, un motiu prou important. 

Finalment he de manifestar un aspecte personal que em va fer presenta r 
al «I Memorial Joan Camps»: l 'amistat i alhora admiració que m'unia amb 

1. VILAR, P. - Catalunya dins l'Espanya Moderna. Vol. Il. Barcelona 1968. 
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ell. La seva labor per la recuperació de la memona coHectiva dels Països 
Catalans , tant a través de l 'ensenyament a la Universitat, com amb la seva 
actuació política, és dign a de tota lloança. Així don cs, poder p articipa r en el 
pnmer premi d 'his tòria atorgat en recordança i homenatge a l'amic tan volgut, 
era per a mi un honor i p er altra banda una possibilitat que no havia cle 
defugir. 

Aclarim per endavan t que essen t aquest estudi una part d 'un de m és am
plitud que penso realitza r posteriorment, resulta possible que algunes de les 
afirmacions que aquí es facin siguin re tocades un altre dia quan paguem 
disposar d'una p er spectiva més ampla. 

Les fonts u tilitzades es divideixen en dive rses parts. Una d'elles és la 
parroquia l i religiosa, indispensable sobretot per l'estudi demogràfic . S 'han 
con sulta t i buida t els sagra mentaris (llibres de defuncions, na ixements i 
matrimonis) de les parròquies m és importants de la comarca. Lam entem que 
no existeixi aquesta documentació a la parròquia de Granollers ; per aquesta 
raó desconeixem pràcticament la població de la vila durant el segle XVII. 

Una altra part de documen tació és la municipal , força abundan t , en canvi, 
a l'a rxiu h is tòric de l'esmentada ciutat que ofereix interès per a la majoria 
d'aspec tes, però sob retot respecte els de tipu s social .i econòmic. El fon s 
més importa nt és el de ls llibres del Consell de la Vila, a t ravés dels quals 
podem conèixer la vida diària de la població. Hi han també els llibres del 
Clavari (el tresorer) i del Pallol (encarregat d 'administrar els cer eals de la 
vila). A part de tot això hi ha un miler de pergamins que ens mostren des de 
les t ransaccions de terres, testaments o rebuts fin s a la ma teixa configuració 
de la vila. 

Junt amb l'arxiu de Granoller s s'han utilitza t també, dintre d 'aquest 
apartat municipal, els de Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor. 

Una documentació semblant és la de tipus senyorial, reduïda en el nostre 
cas a la Baronia de Montbui, la Baronia de Llinars i el caste ll de La Roca 
(dels clos últims llocs la informació es molt limita da). En aquest aparta t tro
bem també llibres del Consell, del Clavari i de la Cort del Batlle (del Jutge). 

En quant a fonts de tipus general, aquestes són molt més àmplies i fan 
referència a aspectes diversos. Senyalem especialment el Consell d'Aragó, la 
Batllia Gener al, els fons notar ials o les actes del Consell de Cent de Barce
lona . 

Finalment tenim l'apartat dels arxius particula rs que són una par t impor
tant, encara que petita, de les fonts estudiades. En aquests a rxius s'hi troben 
sobre tot llibretes de comptes, alguns dietaris, inventaris i documentació di· 
ver sa sobre t ransaccions fetes p er la família. Llur valor r adi ca en que consti
tueixen l'única manera de conèixer realment la situació econòmica i social a 
nivell familiar, i un dels pocs elements que en aques ta època donen informa
ció sob re la p roducció i la produc tivitat, i p ermet en un ·estudi econòmic 
força complet, dintre dels límits propis de les fonts de l'època respectiva. 
Una vegada m és en s trobem que és jus tament de Granoller s d 'on es disposa 
de menys documentació. S'han utilitzat entre altres el de Can Maspons de la 
Vall i Can Burguès a Santa Eulàlia de Ronçana i el de la família Mantells 
a Cardedeu . 

Aquests són els fonaments del t reb all. Queda per dir tan sols l 'interès que 
ens ha mogut a contribuir modestament al descobriment del nostre passat 
comú, p er tal que amb el seu coneixement paguem ajudar a construir el 
present i endegar el futur del nostre poble. 
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INTRODUCCIO 

Les hipòtesis sobre les que desenvoluparem l'estudi són f ruit de la majo
ria de plantejaments dels treballs d'història moderna, no tan sols sobre Ca
talunya sinó també sobre Espanya en general, encara que en el primer dels 
casos hi han uns m atisos diferents. 

S'ha dit, que el segle XVI és un segle de creixement. També és acceptat, 
pràcticament p er tothom, que aquest creixement es dóna fonamentalment a 
partir de 1550. 

Intentem de concretar aquests punts de partida. La hipòtesi general és 
el creixement, tan demogràfic com econòmic, que es dóna al llarg del segle 
indicat. Aquest creixement generalitzat té com a origen una situació agrícola 
molt favorable. 

Una diferència, que em sembla possible de confirmar, és que el creixe
ment demogràfic que es dóna a la comarca, no està en funció de corrents 
migra toris exteriors (de francesos) sinó que és degut fonamentalment a l propi 
creixement vegetatiu. 

Finalment direm que el desenvolupament de Granollers en aquest segle 
XVI depèn en bona manera del creixement del m er cat que té com exponent 
la construcció d e la «Porxada». Entorn del mercat es produeix, a m és a m és, 
el desenvolupament de la indústria. 

Si bé les hipòtesis planteja des pel segle XVI no difereixen massa de les 
conegudes ni són massa conflictives, en canvi el segle XVII presenta ja de 
bell antuvi una sèrie de problemes. És una creença força comuna de la majo
ria d'historiadors que el segle XVII té dues parts diferenciades clarament, 
per un cantó una etapa de crisi que començaria pràcticament amb el segle 
i s'agreujaria a partir de 1640-50 i una segona part de «redreç» a partir de 
1680, per alguns de 1660, que porta a l 'etapa de creixem en t del segle XVIII. 

Sobre a questes afirmacions és necessari fer-hi una sèrie de precisions com 
poden ser: la crisi que comença amb el segle, els aspectes en que es manifesta, 
fins a quin punt es pot con siderar una crisi general pel que afecta o per 
l 'àmbit geogràfic que ocupa i fins i tot, preguntar-nos: quan i com s 'origina 
realment aquesta crisi? És possible que les r espostes donades a aquestes 
qüestions de forma general no siguin idèntiques a les aplicables concreta
m en t a aquesta comarca. 

Una altra qüestió és veure quines són les cau ses que provoquen l'aca
bament del «creixement del segle XVI» i el començament del «decaden t 
segle XVII». La crisi econòmica de l'Estat Espanyol provoca la crisi de Ca-
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talunya; la guerra de Seccessió és una conseqüència o una causa de la cris i; 
el cas particular de la crisi espanyola i catala na està clins del marc de l a 
«crisi europea del XVII» o té unes coordenades p ròpies?. 

Pel que fa a la recuperació s'han de plantejar interrogants semblants, 
aspectes en els que es manifes ta, qua n comença de forma efectiva i genera
litzada, e tc. És a dir, e l que cal és posar m esura i límits vàlids per l a nos
tra comarca a aques tes idees tant acceptades com combatudes. 

Això no s ignifica, que les conclusions a les que s 'arribi modifiquin en 
una o altra manera aqu ests plantejaments, s ino que tant sols pel que fa 
a aquesta comarca les constatacions abans tingudes per generals es posin 
en reconsideració o al menys es concre tin m és. 

Com a hipòtesi general a plantejar, a part de tot el que hem esmentat, 
es podria dir que difícilment pel VaHès Orienta l es pugui parlar de crisi 
global com tampoc de recuperació; més aviat haurem de r eferir-nos a unes 
tendències i precisar a cada momen t a quins aspectes ens referim . Per 
aq uest motiu ens cen tra rem només en els apartats demogràfic i econòmic 
i en la seva interrelació. 

La m etodologia a la que sotmetem les fonts indicades es pod ria concre
tar en tres punts: situació, observació i interpre tació. Aquest m ètode és el 
que proposa Pierre Vilar en les seves obres encara que, tal com ell diu, és 
necessari ma tisar la seva utilització, no pas en aquests tres punts o passos, 
sinó en els fe ts que es posen sota aquesta anà lisi i en els processos als 
quals han es tat sotmesos. 

E l centre del nostre treball està en l 'estudi d'un creixem en t, i entenem 
com a ta l no una evolució exclusivament positiva, doncs tant pot ser d'aques t 
s igne com del contrari, negatiu, i d'un sol, sinó l'estudi basat en el joc 
dialècti c entre difere nts fac tors, fonamentalmen t entorn dels demogràfics 
i dels econòmi cs. En aquest sentit estem totalm en t d'acord amb l'afirmació 
de Pierre Vilar quan d iu que l'estud i del cr eixeme nt requereix una revi sió 
total de Ja his tòria. 

No sembla encertat parlar d 'un mètode en el que tots els elements es 
poden establ ir abans de prendre con tacte d irecte amb les fonts. Hi ha unes 
línies bàsiques, però l'aplicació concreta depèn en gran manera del tipus 
de m aterial que es t roba, del seu estat, periodicita t, etc. El que sí es pot 
dir de bon principi és que estudiarem un creixement de grup i per tant ens 
servirem de tots aquells factors que ens puguin ajudar a determinar-ho. 
Queda clar que en el nos tre cas aquests són el demogràfic i l'econòmic. 

Quines són les limitacions que aquest estudi en concret té respecte al 
mè tode d 'investigac ió proposa t? La majoria són pròpies de la cronologia 
en l a que ens movem. Així per exemple en els segles XVI i XVII difícilm ent 
es troben sèries de preus de produc tes, m ercu rials, etc. i per tant l 'es tudi 
dels d iferen ts s ignes econòmics és particularment difícil en aquesta època i 
més s i tenim en compte que es tem dintre d'una economia de base agrícola 
que complica m olt m és el càlcul de les rendabilitats, inversions, consum, clis
tribució social o índex de producció per càpita. Per altra banda els inter· 
canvis no són m assa abundants i no acostumen a quedar regis trats. 

Totes aquestes limitacion s no signifiquen que no es pugui fer un es tudi 
profund i c ientífic de l'economia d'aquests segles; cal, però, tenir en compte 
que no es poden aplicar els m ateixos sis tem es i operacions que s 'empren 
en les èpoques per les quals es posseeixen tots els elements abans referits . 
De la m ateixa manera que s 'ha de posar cura en fer segons quins tipus de 
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comparacions, puix que és necessari establir-les amb moments i dades equi
parables a les que tenim. 

Tret d 'aquests inconvenients, el m ètode breument exposat consisteix en 
Ja s ituació, en l'espai i en el temps, dels fets que s'estudien, l'ob servació 
d intre dels àmbits anteriors del desenvolupament d 'aquests fe ts i la in ter
p retació dels m a teixos . És, segons el parer d 'autors universalmen t acceptats, 
el mètode científic propi per a tota m ena d 'es tudi his tòric, en l 'època i en 
el lloc que s igui . 

Són elements importants dins d'aques t mè tode la inte rrelació dels d i
ferents factors, que es comprova amb l 'observació i s 'explica amb la inter
pre tació, la diferenciació social, els moviments socials producte d'aquesta 
inte rrelació (causa i conseqüència a la vegada) , i l'equi libri social i de poder 
polític, que també és fruit de tot e l que acaba d'ésse r esmentat. 
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ÀMBIT GEOGRÀFIC 

La comarca del Vallès Orienta l forma part cle la façam: prelitoral cat ala
na, posada en la seva major part dins de la con ca del Besòs i els seus 
a flu ents, exceptuan t la part que està a la conca de la TordeLt (l'extrem orien
ta l: Sant Celoni, Palautordera). S'es tén, per tant, des de les vessants del 
Montseny fins a la riera de Caldes. 

El Vallès Orien tal està dintre la depressió p reli tora l cataluna configurada 
a l'època ter ciària. Queda flanquej ada pels cingles de Gallifa i de Bertí i 
pel Montseny a l nord que formen la carena prelitoral; a l'est, la vall de la 
Tordera l'enllaça amb la com arca de La Selva, i al SE i a l S la serralada li
toral (Montnegre, E l Corredor , Céllecs i Sant Mateu ) la separen del Mares
me; i a l 'oest, a l fons de la depressió, les carenes entre el r iu Tenes i la 
Riera de Caldes la limiten amb el Vallès Occidenta l. 

Les valls actuals es formaren en el C]!.laternari, degut a l'erosió, sobre 
to t dels torrents, que con figuraren une!' vessar.t s i unes carenes interfluvi als 
a lla rgades, paraHeles als rius principals. 

Es un tret característic del relleu l'encaixam ent dels rius i r ieres origi
nant ter rasses elevades, on es situaren els nuclis de població i els conreus. 
E l Congost, per exemple, a La Garriga h a deixat una terrassa de 20 m i, en
car a que no tant elevades, podem trobar-les a la Tordera i el Tenes. 

E ls m aterials predominants són els calca ris, gr esos i m argues, coronant 
a vegades un gruix in fer ior de conglomerat vermell. Davant d'aquest s ma
terials, en les falles, s'hi poden trobar retalls de granit. 

El clima de la com arca no té cap característica excepciona l; és en ge
neral temperat degut a la influència de la proximit a t del m ar , però amb una 
mica més de fred i de calor p er la seva situació al bell mig d'una depressió. 
Hi han algunes difevències en tre la par t m és oriental, al peu del Montseny, 
i la restant, ja q ue aquella és més elevada. Aquesta diferència es nota també 
amb la pluviosi tat, que a les vessants del Montseny és de 800 a 900 mm., m en
tre q ue a les roda lies de Caldes, Granollers i Cardedeu se'n recullen de 600 
a 700 mm. L'aigua no és per tant sobrera, però tampoc es pot qualificar 
com a com arca seca. 

La vegetació natural és ufanosa, per la riquesa i varietat d'estatges, al 
Montseny; a peu de muntanya hi predomina sobre t ot el pi bord , t ambé el 
pi pinyoner i en llocs més alts els boscos d'alzines i de roures. Més amun t hi 
ha castanyers, faigs i avets . 

Les condicions físiques del Va llès Oriental, planer amb un bon nivell 
d'humi tat i de terrenys fèrtils, afavoreixen l'agricultura. Destaca ·entre tots 
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el conreu de tradició cerealícola; així, segons el Cadastre de 1716, un 38 % 
del terreny estava dedicat al blat; un 8,3 % al sègol; un 2,S % a Ja civada; 
un O,S% a l'espelta; el 18,6% a faves. E l terreny de sembradura era, doncs 
el més important; però trobem també el 17 % dedicat a vinyes; un 3 % 
d'oliveres; 4,3 % de bosc; el 6,4 % d'erm; O,S o/o de p rat; 1 % d'hort i 1 % 
de cànem. 

Amb aquestes xifres, encara que pos ter iors a l 'època que hom es tudia, 
ens podem fer una idea de la riquesa agrícola de la comarca i sobre tot del 
seu predomini absolut sobre la indústria o el comerç. 

Aquestes són breument considerades les característiques generals de la 
geografia física de la comarca. És important centrar ara la visió en la ca
p ital indi scutible que és Granollers. La vila es tà s ituada en la part oriental 
de Ja comarca, a 2S km. de Barcelona a la vorera esquerra del Congost, i clos 
segles enrera tenia un terme municipa l d 'extensió aproximada, segons S . Llo· 
bet. de S km.2, una de les més pe tites de la comarca. 

E l poblament està directament relacionat amb les condicions físiques de l 
lloc. L'existència de terres bones per l'agricultura va permetre ja des de 
l'antigor, l'atracció d'una població nombrosa (hi han restes de poblats ibè
r ics a les serralades, s. VI a J.C., restes romans a Granoller s m ateix i en 
el s . X es citen ja SO poblacions que encara existeixen). 

La població es va est endre a l llarg de les valls del s rius i als p eus de 
muntanya, però trobem també pobles en els cims de carenes, com és el cas 
de Sant Feliu de Codines. Una característica del poblamen t del Vallès Orien
tal és la seva dispersió, deguda segons sembla, a la facilitat d'obtenir aigua 
del subsòl. 

E n el nostre estudi considerarem la comarca amb l'extensió p ràcticament 
actual de 731 km.2, i formada per unes SO parròquies. 

Si aquestes condicions són importan ts per a poder entendre l 'evolució 
his tòrica, més ho són les que expliquen la si tuació i el motiu de ser de la 
vila. Hi han diferents interpretacions sobre l'origen de Granollers, però les 
facilitades per Estrada i per Llobe t 2 semblen les m és acceptables. Parlen 
d'un origen romà i s'argumenta la localització amb que és precisam ent a 
Granollers on es produïa un encr euament de camins, vies romanes, que do
nar ien lloc a un nucli de poblament de caràcter m ercantil. A Granollers, 
segons Llobet, hi havia la Via Augusta que passant per Girona i E l Pertús 
venia de Roma cap a Tarraco, i es trobava amb el camí d'Ausa que anava, 
per la vall del Congost , cap al Pirineu i amb el camí d'Iluro, ara Mataró, 
que es diri gia a Caldes de Montbui. Així doncs, en aqu est triple encreua
ment sobre u na terrassa del riu s'establí, segons sembla, el Granollers pri
mitiu . Degut a aquest a situació i funció, sob re tot com a lloc d 'intercanvi, 
Granollers s'hauria convertit en la capital de la comarca. 

Un altre nucli de Ja nostra investi gació és el de la Baronia de Montbui. 
Està situada aquesta Baronia a la banda nord-occidental de la comarca, 
centrada en la seva major part a la vall del Tenes, exceptuant Sant Feliu 
de Codines, L'Ametlla i Palaudàries que fan límit pel nord, nord-est i sud
est respectivament. Les característiques fís iques de cadascun dels pobles 
que formen la Baron ia (Santa Eu làlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt, Bigues, 
Riell s del Fai, Sant Mateu de Montbui , Sant Feliu de Codines, L'Ametlla i Pa-

2. ESTRADA. - Orígenes arqueo/ó¡?iros de Granollers. Granolle rs, 1958. L LOBET, 
S. Granollers. Granollers, 1951. 
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laudàries) són bastant diferents però tenen en comú la seva dedicació ex
clusiva que és l'agricultura. 

La Baronia canvià vàries vegades de senyor, però des de 1412-13 fou de 
domini reial, encara que traspassada a la jurisdicció de la ciutat de Bar
celona a partir dc 1490. 

La Roca, s ituada a la part cst de la comarca, termenant amb el Maresme, 
és també un nucli important dc l 'es tudi doncs la seva proximitat a l 'enct·eua
ment de les tres vies abans esmentades li dóna un relleu especial. 

Aquesta vi la estava sota la juri dicció dels senyors del castell de La Ro
ca (Rupc) que foren gairebé sem pre els Torrelles, d isputant-se el domini d 'al· 
tres terres amb els Corbera dc Llinars. 

Un protagonism e important en tota la documentació de l'època el té Vi
lanova de Ja Roca, segurament per les seves caracterís tiques d'unes terres 
planes i molt fèrtils. E l mateix cal dir de Martorelles. 

Finalment Vilamajor i Cardedeu comple ten l'àmbit de Ja investigació. Amb
dues a la pa rt oriental dc la comarca, sobre una plana que s'eleva des de 
Granollers pel seu costat cst i arriba fins Sant Celoni, tancada entre e l Mon t· 
seny i el Montnegre. L'agricultura és també la riquesa i l'ocupació d'aquests 
nuclis. 

Les ducs vi les e ren de ju risdicció reial i juntament amb San ta Sussagna , 
San t Julià del Fou i Sant Sadurní dc Collsabadell formaven una Batllia, ob · 
tenint un seguit de privilegis que les anaven conform an t. 

M onestir de Sant Miquel del Fai 

El monestir d c Sa.nt Miquel del Fai construït gairebé sobre !"abisme i al costat del magestuós 
salt del Rossinyol, fou e l senyor d c moltes cascs i terres dc la nostra comarca. Es cita per 
primera vegada l'any 997 quan es va compra r !"església per a fer-hi el monestir. La vida monaca l 

s"hi va acabar l'any 1567. 
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MARC HISTòRIC GENERAL. S. XVI - XVII 

Quan parlem de m arc his tòric gen eral, ens referim sobre tot al marc his· 
tòric de Ca talunya. En aquests segles, i també ·en totes les èpoques, és pro· 
blemàtic de r eferir-se a un marc espanyol o europeu, tota vegada que els 
tret s comuns són pocs i les s ituacions r esponen a fenòmens no forçosament 
generalitzables. En aquest moment es planteja immedia tament un problema 
his tòric profund, que és el de si, en l 'època moderna, es pot parlar d 'h is tò
ria d'Espanya o d'història d'Europa. Hi han manifes tacions partidàries de 
cada sentit, però sembla clar que per p arlar d'història d 'un àmbit molt gran, 
cal ma tisar els aspectes en concret que es volen estudiar i veure si poden 
ésser comuns en tot l'espectre de la investigació (per exemple el comerç ·es
panyol a ls segles XVI i XVII). Així i tot, Ja gen eralització és sempre pro
b lemàtica. 

Per tots aquests motius és molt important d'estar ben segur que l 'àmbit 
geogràfic que s'estudia és el m és escaient, i per a ixò aquest m arc general 
que exposar em breument es refereix sobre tot a Catalunya. Farem una anà
lisi ràpida de les característiques generals de la demografia i de l'economia 
catalana en aqu ests dos segles, a ixí com els fets sòcia-polítics m és rellevants 
que influiran més directament en el nostre propi treball. 

DE MOGRAFIA 

Resulta ja un tòpic la idea que el segle XVI és un segle de creixement 
gen eralitzat no solament a Catalunya sinó també arreu d'Europa, mentre 
que el segle XVII n'és la contraposició, i , per tant, un segle de crisi. Hem 
senyalat com a tasca important pel nostre treball el matisar aquests cre i
xements positius i negatius. 

Així pel que fa a la demografia del Principat, seguint a Josep Iglésies 3, 

veiem que certament s'experimenta un creixement importan t, manifestat en 
el fogatge de 1553, respecte a la població resultant dels fogatges de 1497 i 
1515, no així sobre les xifres del segle XIV. Segons Iglésies la població del 
Principat l'any 1553 vindria a ser una vint-i-qua trena part de la del conj unt 
d'Espanya i una mica m és d'una vintena part de la de Castella, deduïnt que 
Catalunya era demogràficament feble . Per comarques, el 1553 les més po· 

3. l GLÈSIES, J. - Distribució de la població catalana a la primera meitat del se
Kie XVI. Barcelona, 1957. NADAL-G !RAL T- - La popu/ation ca/afane 1553-1717. París, 
1960. 
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blades eren les del Barcelonès, Empordà (Alt i Baix), el Gironès, el Baix 
Camp i Osona. En quant al creixement, veiem que el Barcelonès tenia 6.440 
focs e l 1497, 7.038 focs el 1515 i 6.963 focs el 1553. L'Alt Empordà passa de 
2.983 focs el 1497 a 3.141 focs al 1553, el Vallès Oriental passa de 1.548 focs 
l'any 1497, a 1.667 focs el 1515 i a 1.830 focs el 1553. 

La densitat és, en general, baixa. Aconsegueix la màxima el Baix Empor
dà, amb 25 hab./km.2• Les zones de més poblament no són pas les més bai· 
xes topogràficament sinó les d'altitud mitjana. 

Aquest creixement del segle XVI estava afeblit per pes tes com les dels anys 
1507 i 1520. L'any 1553 fou segurament un dels més favorables, però el 1557 
ja es troba una crisi, arribant a la més profunda el bienni 1589-1590, en e l 
qual, sembla, comença el cicle de crisi del segle XVII. 

Aquest segle XVII a Catalunya, demogràficament parlant, no suposa una 
devallada tan forta com a Castella o a alguna part del propi Principat (Ros
selló i Catalunya Occidental). Segons Nadal i Giralt, exceptuant aques ts llocs 
anomenats, la població de la res ta de Catalunya no baixa fins a partir del 
1640, conjuntant en aquests moments diversos factors polítics, econòmics i 
pròpiament demogràfics, sobretot la terrible pesta de 1651-1653. També s'ha 
de parlar de l'exis tència de corrents migratoris com el de la Catalunya Occi
dental a Ja Oriental i el dels francesos, que culmina a finals del segle XVI i 
primeres dècades del segle XVII. Per tot això és famosa, a la Descripció 
Geogràfica del Pare Diago, la categòrica afirmació que «Catalunya sembla 
una sola ciutat», reflectint molt bé la gran densitat de població del terri
tori de Catalunya en relació amb el despoblament general de la Península. 

És al voltant de l'any 1640 quan la població catalana comença a davallar, 
encara que no de forma brusca, disminuint fins al 1675. Hi ha una esta
bilització que ateny el 1700; en aquest any comença un període regressiu que 
dura fins al 1717, en el qual s'inicia el creixement del segle XVIII. 

Resumint: segons Nadal i Giralt el període 1533-1717 es pot dividir en 
tres etapes que són: 1553-1630, de desenvolupament extraordinari; 1631-1660; 
de gran crisi, accelerada a partir de 1640; i 1661-1717, amb cicles bons i ci· 
eles dolents. 

ECONOMIA 

Pel que fa a la situació econòmica de Catalunya en aquests dos segles, 
es constata l'afirmació feta al principi d'aquesta anàlisi, de que no és pos· 
sible generalitzar en les situacions històriques. És evident la diferència exis· 
tent entre el desenvolupament econòmic castellà del segle XVI amb el ca· 
talà, així com també ho és en la crisi del segle XVII. 

En el segle XVII, tal com diu Pierre Vilar 4, Catalunya no participà gai· 
rebé gens de la situació imperial espanyola. El Principat per la seva admi
nistració, les pròpies duanes i el propi sistema fiscal es considerava «eS· 
tranger» . Aprofità les dues fases de prosperitat, la de les fires de Castella 
i la de l'atracció italiana (d. 1570), per l'afluència de plata . D'aquesta mane· 
ra ha con servat una vida comercial força acceptable, ja que tot i havent es· 
tat allunyada del comerç amb Amèrica, va tenir-lo ben important amb Cadis 
i amb la resta d'Espanya (sobre tot blat). La producció industrial fou vivifi-

4. VILAR. P . - Catalunya dins L'Espanya Moderna. Vol. n, Barcelona, 1968. 
Pàgs. 242-253. 
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cada en aquesta època per l'exportació i també pel domini progressiu dels 
gremis. S 'ha de tenir en compte el creixement agrari manifestat en la p uja 
del preu dels productes del camp, l'augment de la quantitat de terres pro· 
cluctives, l 'increment de la renda i l'equilibri assoli t entre .la classe rendista 
de la terra i la classe de gran s explotadors. D'aqu esta evolució positiva de l 
camp se'n deduirà la inversió dc capitals en la indústria i en el comerç. 

A finals del mateix segle XVI (1598) començarà una època de r ecessió 
de massa monetària en m etall fi i pel triomf de la competèu cia estrangera. 

Un fet gene ralitzat també en aquesta època es la fuga dc moneda i la in 
fl ació de la mateixa, encara que no s'apropi mai als límits als quals va arri 
bar a Castella. 

El com erç, tant pel pas de .la plata cap a Gènova, com per la disminució 
de l'ancoratge i per la minva d'ingressos per duanes, experimenta una dava
llada important. Per altra banda disminueixen també els productes d'expor· 
tació (frui tes, ferro i draps) i llur quan titat. 

Igualment es debilita la in dústr ia; així, Dam iaos afirma l'any 1630 que 
el Pri ncipat h a perdut e ls 2/ 3 dels homes ded icats al ram tèxtil. 

En canvi l 'agricultura, almenys des de 1598 fins a 1640, no mostra els ma 
te ixos signes de decadència. Tant pel que fa a preus com a p roductivitat, 
aques ts quaranta-dos anys són de creixement positiu. 

Amb tot, això no significa que no es trobin alguns moments de penúria i 
malestar com poden ser els anys 1604-1606 i 1627-1631. 

Aquesta situació econòmica, més aviat es table, entra en crisi profunda a 
partir de 1640 i f ins a 1680 (per alguns com Pierre Vilar fins a 1660) 5, mo· 
m ent en el que sembla començar un redreçamen t català generalitzat. Aquest 
redreçament es manifestà per una es tabilitat monetària de la lliura que du· 
rà fins la guerra de Successió; per una puja de preus no inflacionis ta , so· 
bre tot dels productes agrícoles (bla t a 1678-1684-1692-1699, per m ales colli· 
tes). És important d'assenyalar que en aquestes alces de preus agrícoles, el 
blat els conserva moderats , seguramen t per la competència francesa, sobre 
tot a partir de 1691 i augmentant després de 1700. 

Un altre s igne de r ecuperació és l'augment de tràfic marítim comercial a 
partir del 1680, que havia quedat estagnat els 40 anys anteriors. Això ma
teix augmenta e l poder del consum de tabac, que dóna bons beneficis al co· 
merç. 

Finalmen t es constaten dos fe ts que expliquen aquest redreç. En primer 
lloc: l'expansió no comença a la ciuta t de Barcelona, sinó al camp; es re· 
gistra una crisi de ls gremis barcelonins per competència d'altres ciutats com 
Mataró, Solsona, Manresa, Girona, etc. que s'h an desenvolupat gràcies als 
b eneficis agraris. E l segon fet és l 'aparició de projectes econòmics, que te· 
nen com a exemple més signifi catiu el de Narcís Feliu de la Penya i el seu 
«Fènix de Catalunya» o <<Anales de Catalunya». 

Hem vis t breument la si tuació econòmica i demogràfica de Ca talunya du
rant aques ts dos segles. Ara analitza rem m és concretament el període 1640-
1660 i els m ovimen ts socials d 'aquests anys i dels posteriors. 

La situació del Principat a l'arribar el 1640 és de gran privilegi respec
te a la resta de la monarquia espanyola; per aquest motiu, el govern, en 
plena ruïna econòmica posarà els ulls sobre els recursos catalans. Aquesta 
actitud provocarà la defensa dels interessos propis per part de les institu -

5. VILAR, P . - Op. Cit. Pàg . 387-39 1. 
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cions catalanes, mentres que per altra banda el poble de Catalunya s'aixe
carà en contra de la política de lleves i allotjaments m ilitars que vol portar 
a terme el comte-duc d'Olivares. 

La situació esclatà el 6 de juny (Corpus) amb la lluita dels segador s con
tra les autoritats reials (virrei, jutges de l'audiència e tc.). La Generalitat, 
per no veurc's sobrepassada pel moviment popular, es posa a la direcció 
dc l'aixecament. Seria la Diputació amb Pau Claris com a capdavanter qui 
decidí passar-se a la protecció del rei francès Lluís XIII, que durarà fins 
el 1652. 

Aquesta situació política de guerra té unes reper cussions, algunes potser 
casuals, que converteixen aquests dotze anys en una època de crisi pro
funda, de la qual havíem pogut escapar durant els primers quaranta anys 
del segle XVII. Demogràficament aquest fou un període de decreixement 
important. Segons Elliot 6, l'any 1642 en el Camp de Tarragona la vila de 
Reus havia passat de tenir 1.000 cases a menys de 400, i la pròpia Tarragona 
passà de 7.000 habitants a 1.000, i coses semblants passaren entorn dc Tor
tosa, Lleida i el Rosselló. La crisi s'agreujà a partir del 1650 amb l'aparició 
de la pesta, que troba l'ajut de la fam i la destrucció i les males collites dels 
últims tres anys. El 1651 ja s'havia estès per tot Catalunya; segons els cro
nistes, Barcelona va perdre 36.000 habitants, altres diuen que la meitat, pel'J 
el que sembla clar és que no s'havia enregistrat una mortalitat igual des 
cie les pestes de final s del segle XIV. Es repeteix el 1656 i el 1661, que va 
portar una mala collita fent augmentar la penúria, p erò- començant despré~ 
una lleugera recuperació. 

Pel que fa a l'economia, l'afluència de productes francesos al Principat 
va portar la crisi a la nos tra producció i l'afebliment dels menes trals cata
lans, essent molt generalitzada l 'especuJació. La crisi afectà sobre tot la in· 
dústria u rbana. La moneda no recuperà la seva estabilitat pràc ticament fins 
passat el 1680, puix que abans la quantitat de moneda de baix valor era pre
dominant, i el banc de la ciu tat feu fallida. La recuperació, com diu Pierre 
Vil ar 7, ve una mica espontàn iament a partir d 'aquestes dates, encara que 
són clars també els factors que Ja feren possible. 

L'última conseqüència de la guerra de Secess ió fou la pèrdua el 1659, 
pel tractat del Pirineus dc les terres del Rosselló i dc la Cerdanya, pèrdua 
fonamentalment de població, que serà motiu de pos teriors aixecaments. 

Acabarem aquesta visió his tòrica general esm en tant els moviments so
cials que es portaren a terme en aquests segles. Hem de parlar del fenomen 
generalitzat en aquesta època, en el Principat, que és el bandolerisme. Mo
viment fins ara poc estudiat i per tant encara una mica confús. 

En el segle XVI els successius virreis es preocupen per aniquilar el fe
nomen, però no ho aconsegueixen mai. En alguns moments o llocs sembla 
tractar-se d 'una llui ta entre pagesos i senyors com als temps medievals, pe
rò, en canvi veiem també com participen senyors en ambdues bandes, al
menys com a caps, encara que la massa s igui constituïda per pobres i de
sarrelats . Una explicació quelcom més convincent és e l descontent de la p e
tita noblesa després de la Sen tència de Guadalupe, q ue els fou desfavorable 
per a llurs reduïdes propietats. Les causes no són gaire clares, però el que 
sí és evident, és que aquest disgust existeix i que les grans m assies del segle 

15. ELLIOTr, J. - La revolta catalana 1598-1640. Barcelona , 1966. 
7. V ILAR. P. - Op. Cit. Pàg. 387. 
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XVI tenen uns barris de protecció. El bandidatge d'aquest segle és conse
qüència dc lc condicions econòmiques del moment i de la situació demo· 
grafica, car h i ha un excedent dc població que no té cabuda en el creixe
ment general. 

En el segle XVII la situació segueix i s'accen tua amb l'aparició dels dos 
bàndols «Nyerros» i <<Cadells», encara no definits, estesos per tot el Princi
pat i en totes les capes socials. Sem bla també que augmentà el nombre d'ho
mes d'aques ts m oviments. Apareix la possibili ta t d 'ésser accions contra l'au· 
toritarisme centralis ta, i per tant poden tenir un caràcter nacionalista. Aix3 
potser explicaria que aquestes faccions s'unissin en el moment de la revolta 
de 1640. Després d'aquest any es trob a aques t tipus d'agitacions socials. 

E l 1687 apareix un moviment important de diferent caire que els ante
riors: es tracta de l'aixecament de la gent dels pobles contra la pressió fis
cal i sobre tot contra els allotjaments continuats de les tropes. Així es m a
nifesta una pertorbació que comença a Centelles l'any 1687 i es prorroga fins 
al 1689 amb possibles relacions fins a finals de segle. 

145 
2 





DEMOGRAFIA 

INTRODUCCIO 

Cal comentar pr imerament qui na és la impor tància que donem a la de
mografia dins d'un treball his tòric ampli i centrat en els segles XVI i XVII. 
En principi no concebem un estudi demogràfic vàlid per si mateix, i amb 
més raó abans del segle XVIII, per tota una sèrie de motius que ara veurem, 
però que són deguts fonamentalment a la poca informació que aporten les 
fonts. 

A partir d'aques tes afirmacion s veiem en la demografia un element ne
cessari per poder estudiar i comprendre millor la situació i el desenvolupa
ment econòmic 8, j a que ambdós c reixements esta n íntimament interrelacio
na ts. 

L'anàlisi demogràfica es por tarà a terme a través de dues fonts : e ls fo
gatges i els sagramentaris. Els foga tges cons titueixen l 'ún ica font de la qual 
es disposa per a conèixer Ja població de bona par t del segle XVI; els sa
gramentaris no són uniformes fin s a 1 S70. La utilització dels fogatges p resen
ta m olts problem es, deguts per un can tó, al motiu que són fe ts per qües
tions fisca ls, i pe r altra banda, perquè el que es compten no són habitants, 
s inó «focs» o cascs. Com que e l recompte de focs es feia per r epartir des
p rés els impostos, era na tural l'ocultació, per tant ja tenim una primera 
possibili tat d'inexac titud. El fet que es comptin els «focs» ens p resenta el 
problema dc saber per quin índex, per quin número, cal multipli car el nom
bre de focs per tenir el nombre d 'habitants. Alguns autors diuen que la xi
fr a que cal aplicar es 4'S, d 'altres diuen que és de S habitants per foc . E n 
el nostre estudi, tenint en compte que el Vallès Oriental era una comarca 
eminentment agrícol a i que en e l camp el nombre de fills acos tuma a ésser 
més elevat, aplicarem l'índex S. 

L'altra font demogràfi ca exis tent, abans dels censos que es realitzen en 
el segle XVIII, radica en els sagramentaris, els llibres de naixements, de
funcions i matrimonis, de cada parròquia. La realització d'aquests sagra
mcntaris és imposada de forma obligatòria a partir del Concili de Trento 
(1S4S-1S63) encar a que és possihle trobar-ne a Catalunya a principis del se
gle XVI ; no acostumen a ésser normalitzat s fin s a 1S70. La informació que 
clonen generalment és m olt minsa, descuidant e lem ents tan importan ts per 
l'anàli si demogràfi ca com ón les edats, la procedència, la professió etc. La 

8. BusTELO. CA RA DE, R. - "Car/os V y sus Banqueros". VoL I . Pàgs. 22-24. 
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dificultat m és grossa, però, és la impossibilita t de cone1xer el nombre ab · 
solut de població, barrant a ixí el camí a la deducció de les taxes més im
prescindibles per l'indicada anàlisi. 

Per tota aquesta sèrie d'atzucacs, l'estudi demogràfic que portarem a ter
me tindrà com a objectiu simple i fonamental el de conèixer el creixement, 
positiu o negatiu, de la pobladó d 'uns indrets dc Ja comarca en aquests se
gles, que ens permetrà relacionar-lo després amb la situació econòmica i 
les seves diferents e tapes i p roblemes. Aquestes són les dificultats dc caràc
ter general; recordem, a més a més, que de Granollers no es disposa pràc
ticamen t de cap sagramentari , excepte un llibre de naixements de 1638-1674, 
i l 'últim foga tge conegut és el del 1553 (el primer cens és de l'any 1717). 

L'anàlisi demogràfica a partí r dels sagramentaris, tindrà en compte, a i
xò sí, els diferents elements que són: Ja mortalitat, la natalitat i la nupcia
litat. Pel que fa a la mortalitat, s'estudiarà a part Ja infantil, per la seva im
portància i significació en aquestes èpoques. 

La natalitat no té cap entorn especial; només cal fer notar Ja impossi
bilitat de conèixer les taxes brutes, tant d 'aquest factor com dels a ltres, en 
no tenir la xifra de la població total. Això tan sols es podrà fer en aquelles 
poblacions de les que disposem de llibretes del «Compliment Pasqual». 

En els llibres o lllbretes del Compliment Pasqual és on s'hi anotaven, 
per famílies, aquells que complien amb el precepte de confessió i Comunió 
per Pasqua. No és massa arriscat de creure que en aquesta època deuria com
plir una gran majoria. Així doncs, tan si els individus estan agrupats per 
famílies com si no ho estan, el que caldrà serà afegir-hi al nombre de re
gistrats dues persones m és per família, pensant que aquests poden ésser e ls 
infants que no tenen edat de complir o ancians i impedits que no poden 
assistir a l'església. Amb tot això podem arribar a obtenir un nombre «apro
ximat» a la població absoluta de la parròquia. 

La nupcialitat és potser el factor més difícil dc treure'n conclusions, ja 
que aquí és imprescill'dible conèixer l'edat de Ja desposada per poder estu
diar després l'índex de reproducció, la fecunditat, etc. 

En canvi els llibres de desposoris són l 'única font en la que es regis t ra, 
encara que no sempre, Ja procedència dels desposats o dels seus pares, pos
sibilitant així determinar els moviments de població d'una forma força apro
ximada, en el nostre cas basada sob re tot en saber el nombre de francesos 
que arrelaren en aquesta època a la comarca. 

Finalment veurem el que n'anomenem «Creixements» dc les diverses po
blacions, entenent per tals la diferència entre defuncions i naixem ents, car 
no podem parlar de creixement vegetatiu perquè desconeixem Ja població 
total, imprescindible per calcular aquest creixement. 

A l'exposidó de cadascun dels factors hi afegirem una sèrie de gràfiques 
que reflecteixen millor l 'explicació i el mateix fe t demogràfic en si. Adver
tim de la d iferència de numeració d'algunes de les gràfiques la qual podria 
portar a equivocacions en una visió superficial. No s'ha fet una equivalèn
cia de dades perquè els reduïts nombres que s'havien de registrar perme
ten veure cada cas amb les seves pròpies dades absolutes. 

Queda clar que el centre de Ja nostra investigació és Granollers; malgrat 
sigui d'on disposem de menys documentació, intentarem d'aprofitar al mà
xim la in formació existent. A part de Granollers estudiarem una sèrie de 
poblacions de Ja comarca, escolli des en principi en funció de Ja seva situa
ció en les diverses àrees que la constitueixen, i també en funció de l'exis-
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tència o no de documentació seriable. Es veuran, en definitiva, uns pobles 
de la vall del Tenes (Bigues, Lliçà d'Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana), del 
Mogent (La Roca), Vilamajor i Cardedeu, i de la Tordera (Santa Maria de 
Palautordera i Sant Celoni). 

Finalment recordem els objectius fonamentals de l'anàlisi demogràfica 
que són: conèixer aproximadament quin fou el creixement de la població 
durant e l segle XVI; quina fou la importància de la immigració francesa ; 
fins on arriba la crisi demogràfica del segle XVII i quan comença la recu
peració; i quins poden ésser els motius del creixement, fins i tot de la po
ca incidència de la <<crisi». 

DEMOGRAFIA DEL SEGLE XVI 
FINS A 1570 

Com ja hem dit , la demografia d'aquesta part de segle l'estudiem a tra
vés dels fogatges. Tenint present tots aquells inconvenients als que ens re
feríem, ha semblat interesant emprar a part dels fogatges propis del segle 
XVI, els tres anteriors de 1365 9 de 1378 10 i el de 1497 11 , per tal de poder 
veure més clarament quins foren els efectes de la crisi .de mitjans del segle 
XIV i del XV, i fins on arribà la posterior recuperació. 

POBLACIÓ SEGONS FOGATGES (fNDEX 5) 

1365 1378 1497 1515 1553 % 

Granollers 129 = 645 129 159 = 795 185 = 925 198 = 990 53,4% 
Pal ou 48 = 240 24 28 = 140 31 = 155 27 = 135 -43.7% 
Canovelles 15 = 75 12 27 = 135 24 = 120 23 = 115 53,3% 
Bigu es 24 = 120 24 22 = 110 26 = 130 30 = 150 25 % 
Lliçà d'Amunt 36 = 180 37 26 = 130 26 = 130 31 = 155 -19,4 % 
Santa Eulàlia R. 39 = 195 38 27 = 135 34 = 170 54 = 270 27,7% 
La Roca 38 = 190 38 76 = 380 42 = 210 51= 255 34,2 % 
Cardedeu 61 = 305 61 65 = 325 80 = 400 84 = 420 37,7% 
Vilamajor 84 = 420 74 88 = 440 84 = 420 105 = 525 25 % 
Sant Celoni 119 = 595 119 99 = 495 90 = 450 108 = 540 9,2% 
Palautordera 65 = 325 75 = 375 67 = 335 3% 

Comencem per estudiar l'evolució de la població a Granollers. Des dei 
fogatge del segle XIV fins el de 1553 12 s'observa un creixement continuat 
passant de 129 focs en el primer fogatge ( = 645 h abitants) a 198 focs en el 
darrer ( = 990 habitants); per tant el creixement hauria estat d'un 53,4 %, 
essent el més important de tots els pobles estudia ts. El creixement m és fort 
es produeix entre 1378 i 1497, és a dir en el segle XV, ja que es passa de 
129 focs a 159, un creixement de l 23,2 %, encara que comparativament, tenint 
en compte que és un període d'anys més curt, el gran creixement es dóna 
entre 1497 i 1515. 

9. A.C.A. Reial Patrimoni ; Fogatge n.0 2.605. 
JO. Idem. n.0 2.591. 
11. ldem. n.0 A-403. 
12. A.C.A. Reial Patrimoni. Fogatges, n.0 2.598. 

149 



L'argumentació d'aquest creixement que s'inicia en el segle XV i conti
nua en el XVI, escapa de les possibilitats que donen les fonts demogràfiques 
i per tant caldrà buscar-lo en l'anàlisi econòmica. Podem avançar, però, que 
aquesta alça de la població sense registrar (encara que potser escapa als 
fogatges) pugui haver estat ajudada per l'atracció que la vila feia com a ca
pital de la comarca sobre les poblacions veïnes, i a ixò explicaria també el 
decreixement de Palou. Parlem de l'atracció de la població forana, perquè 
el que és difícilment acceptable és que les pestes no afectessin la vila quan 
es registren perfectament en tots els altres pobles circumdants. 

Cal parlar també, ja en el segle XVI, del bon moment econòmic que Gra
no llers deuria atravessar, tal com després veurem , ja que és evident que el 
creixement demogràfic ha d'anar acompanyat d'un creixement econòmic. 
Quan aquest paraHelisme no es produeix, s'entra en un desequilibri que 
acostuma comportar conflictes socials. 

E l fogatge de 1515 13 aporta la única informació que sobre la dedicació 
dels habitants de Granoll ers en la seva totalitat, coneixem per aquests se
gles. En farem un breu comentari, qu e seria més propi de realitzar en l'a
partat d'economia. Si reunim els oficis per grups o especialitats trobem que 
hi ha un clar dom ini dels oficis relacionats amb la indústri a tèxtil , sobressor
tint concretament els dedicats a Ja indústria de la llana (comprenen els pa
raires i els teixidors de llana). És de destacar al mateix temps la importàn· 
cia del nombre de sabaters · que conjuntamen t amb els altres oficis del 
ram del vestir formen un grup considerable. 

Veiem també l'exis tència d'aquells oficis necessaris per a submini strar 
l 'utillatge pagès (boters, basters, cistellers, etc.). Pot sorprendre la poca 
quantitat de pagesos propietaris, que ens fa pensar dues coses : per un can
tó, que la propietat estigui concentrada en aquests focs o que la major part 
sigui d'allres senyors i per altra banda que el fogatge sigui fal sejat per part 
d'aquest grup social. Endemés, i això podria ser una contradicció, consta
tem un bon nombre de bracers la majoria dels guals eren jornalers agríco
les . 

La concl usió que podem treure'n d'aquesta divisió del treball a Grano
llers a principis del segle XVI, és que la vila ja complia clarament les seves 
funcions de mercat i centre comarcal i per tant era necessària una produc
ció diversificada, i, malgrat certes predominàncies, sembla que s'intentava 
de cobrir totes les necessitats. 

Ja hem citat el cas de Palou que sofreix entre 1365 i 1378 una gran cris i 
i perd la meitat de la població (de 48 focs passa a 24) que pràcticament no 
es refà durant el segle XV (guanya 4 focs), ni tampoc en la primera meitat 
del segle XVI. Les explicacions fonamentals són dues, per una banda la in
fluència de la pesta en el segle XIV i posteriorment, i per l'altra, una proba· 
ble emigració cap a Granollers. El decreixement global des de 1365 fins a 
1553 resulta el 43,7 %. 

Entre els pobles estudiats trobem també clos altres casos de decreixement: 
Lliçà d'Amunt i Sant Celoni. Les causes d'aqu estes minves, en canvi, tan 
sols es poden trobar en els efectes de la crisi general ja esmentada. Lliçà 
d'Amunt sofreix la gran crisi des de l'últim terç del segle XIV fins a princi
pis del XVI , recuperant-se una mica en la p rimera m eitat d'aquest últim se
gle, però sen se poder arribar a la població de mitjans del XIV. El mateix 

13. ldem. A-401. 
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esquema podem aplicar al cas de Sant Celoni, però amb una diferència, i 
és que es regis tra un gran creixement en la primera meitat del segle XVI; 
de 1515 a 1553 creix en 18 focs, però tampoc arriba a la població del segle 
XIV. 

Un altre pobl e de creixement conti nuat és Cardedeu, que manté bé la po
blació duran t el segle XIV, té una petita alça en el XV, però realitza un gran 
creixement a la primera part del XVI, ja que de 65 focs en 1497 passa a 80 
focs, és a dir en 18 anys creix amb 15 focs (aquest és u n dels casos en que 
s'ha de posar en dubte les dades proporcionades pels fogatges) . 

E l més normal és que es reflecteixi Ja crisi dels segles XIV i XV, i aquests 
són e ls casos de CanoveUes, Bigues, Santa Eulàlia de Ronçana i Vilamajor. 
Canovelles s'ha refet ja a f inals de l XV pe rò registra després un petit de
creixement en la primera meitat del segle XVI. Santa Eulàlia de Ronçana 
constata els efectes de la crisi i destaca el fort creixement del segle XVI: 
entre 1515 i 1553 guanya 20 focs. 

Casos a part són els de La Roca i de Vilamajor. El primer registra un 
gran creixement en el segle XV, i com a (et diferenciat de tots els altres 
pobles té una important crisi en tre 1497 i 1515, perdent 34 focs, xifra que 
sembla exagerada, per bé que en altres pobles hi h agi un petit decreixe
ment en tre aquests dos fogatges. Pel que fa a Vilamajor cons tatem la cris i 
entre 1365 i 1378, una recuperació forta durant el segle XV i un altre crei
xement encara més intens a la primera m eitat del segle XVI. 

Finalment comentem les dades de Santa Maria de Palautordera, d'on 
desconeixem les xifres referents al segle XIV, que és també un cas ben di
ferent puix que s'observa un creixement important a principis del segle XVl 
i un descens semblant entre 1515 i 1553. Una vegada més les explicacions 
resulten difíci ls. 

Resumint: es pot dir que les poblac ions que tenen un creixem en t més 
elevat són Granol ler s, Canovelles i Cardedeu i que aquest creixement no s'ha 
produït fonamentalment en la primera m eitat del segle XVI , tot i que la 
majoria dels pobles estudiats també creixen en aquesta època, sinó que ja 
ve del segle XV. En general doncs podem parlar d'una crisi en els segles 
XIV-XV i d 'un creixement m és o menys fort en cadascun dels casos estudiats. 

Cal dir que un possible motiu dc la ba ixada de població qu e alguns llocs 
pateixen entre 1497 i 1515 pot ésser degut a un brot de pesta; això es el 
que apareix en el llibre de defuncions de Vilamajor (1487-1515) 14• 

Aq uesta seria la valoració i comentari sobre les dades demogràfiques que 
coneixem aban s de 1570 . Insistim que el seu valor i Ja seva utilitat són molt 
l imitats; per tant només ens poden servir com a s imple orientació a l'hora 
de començar a estud iar més detalladament els fets demogràfics que es pro· 
dueixen a partir de 1570. 

Com que les dades demogràfiques sobre Granollers són molt escasses, h a 
semblat in teressant d'aprofitar-les al màxim i per això transcr ivim els noms 
dels focs que a pareixen en els fogatges de 1497 15, 1515 16 i 1553 17• Entre les 
fam ílies n'apare ixen ja de tradicionals i importants en la història de Ja vi la 
com poden ser les de Tarafa, Bruniqucr, Canals, etc. E n el fogatge de 1515 
apareix al costat del nom l 'ofici, informació molt útil, ja com en tada. 

14. A.E.B. Llibre de defuncions de Vi lamajor 1486-1515. 
15. A.C.A. Reial Patrimoni, Fogatges, A-403, fols. 79-80. 
16. I dem. A-40 I , fo! . 53-54. 
17. Idem. n.0 2.598, fols. IV-V. 
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Fem notar que les xifres donades no corresponen exactament a la quanti
tat de focs que apareixen en Ja transcripció i això és degut a l mal estat de 
la font o a esmenes fetes. 

FOGATGE DE 1497 

Xanxo de Fusas 
Gabriel Jofre 
Pere lo carnicer 
Na Agostina 
S tcvc Colomer 
Benet Roura 
Calvet (baster) 
Berna t Taverter 
Joana Serra 
Joanot Godol 
Joan Tarasco 
Na Genera (vídua) 
En Dorrius 
Joan Fe rrer 
Arnau Gasco 
Antoni Ferrer 
Francesc Granada 
Jaume Tarafa 
Antoni Calls 
An ton i Font 
Pere Geronella 
Joan Torren ts 
Pere Riudaura 
Joan Canalls 
Joan Porquer 
An toni Ros 
Jaume Vellori 
Pere Soler 
Antoni Tores 
Felip Serra (a) Arna 
Bartomeu Roura 
Andreu Guerau 
Pere Roura (teixidor) 
Joan Salamo (teixidor) 
Joan Rocha 
Joan Blanch (baster) 
La vídua Valls 
Salvador Buada 
Jaume Many 
Antoni Puig 
Pere Farrer 
Joan Puig (te ixidor) 
Bernat Tarafa 
Pere Marcell 
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Antoni Arcanya 
Antoni Maspons 
Joan Martorell 
Raull (teixidor) 
Salvador Terres 
Joan de Pons 
Salvador Roff 
Joan Verdaguer 
Viuda Figu eres 
Pau (assaonador) 
Joan (corder) 
Pere Joan Loberes 
Nicolau Gadi 
Pe re Bosch 
Mes tre Joan Burgues (balleste r) 
Bernadí Manuel 
Joana Sacentana 
Franci Can als 
Bema t Güells 
Joan Arús 
Llorenç Pujol 
Llorenç Marc 
Joan Puigderos 
Antoni Pont 
Ra mon Sala 
Gilabert Bruniquer 
Andreu Prat 
Pere Tatrascol 
R iera (carnissera) 
Llorenç Morell 
La vídua Roçes 
Jaume Strader 
Muller de Fran ci Ferrer 
Figuera (hostaler) 
Franci Cinegues 
Joan Tristany 
Antoni Jaume Figueres 
Andreu Blanch (a) Rull 
Steve Tris tany 
Lluís Forcs 
Mestre Joan Sastre 
Pere Franquesa 
Vídua Cordera 
Carles Teixidor 



Pere Martí 
Joan Vendrell 
Domingo St. Pol 
Jaume Bonamusa 
Arcís Franquesa 
An toni Pla 
Miquel Godas 
Pere ... 
Bernat Vendrell 
Verdaguer (forner) 
Stevc Picart 
Santio (daguer) 
Gresala (vidu ) 
Víd ua de Guillem (corder) 
Bartomeu Ledo 
Mc tre Joan lo garbellador 
Pere Lilela 
Joan Andreu 
Bartomeu Miquel 
Stevc Camporat 
Joan Morell 
Jaume Riera 
Antich Rovira 
Franc i Valls 
Jaume Torrents 

FOGi\TG E DE 1515 

Bene t Forns (assaonador) 
Francesc Jofre (calseter) 
Antoni Aosti (a) Comes 
E lisabet Cellera 
Jaume de Masferrer (mercader) 
Bernat Roure (hostaler) 
Bernat Raverter (assaonador) 
Joan Sala (brasser) 
Jaume de Monso (assaonador) 
S tcvc Stanyol (brasser) 
Antoni Ma ny (brasser ) 
Sebastià Bramassachs 
Francina (lavadora) 
En Poncet 
Francesc Janas (brasser ) 
An toni Pujolis (brasser) 
Joan Ferrer (mer cader) 
Anti ch Sagui (causindich) 
Bernat Ferrer (a) Llorenç 
Salvador Antich (pagès) 
Marc Taraffa (mer cader) 

Narcís Bossa 
Sagimo Pou 
Joan de Masferrcr 
Pere Pujalt 
Pere Dodeny 
Anton Lobc t 
Franci Ribes 
Leo Sabater 
Andreu Uguet 
Pere (mestre barre ter) 
Simple Puig 
Antoni Tristany 
Bcrnadí Rabassa 
Antoni Franquesa 
Antoni Feliu 
Bartomeu Sopcda 
Gabriel Tarres 
Pere Bosqui 
Sbert Doas 
Sabrià Gomany (moliner) 

Capellans: 
Pere Bruniqucr (degà) 
Roca 

Calvct (bas ter) 
Sagimon Puigesteve 
Gaspar Riera (sabater) 
Joanot Odol (sabater ) 
Lluís Papana (brasser) 
Bernat Ximintes? (pala fengue r) 
Gabriel Balle 
Antoni Puig (pobre) 
Antiga Vilam anya 
Antoni Bayls (bas ter) 
Berbat Ginebreda (sabater) 
Joan Pelegrí 
Joan Rovira (fuster) 
Miquel Galvany (teixidor de lli) 
Joan Roure (paraire) 
Miquel Jaume Tarasa (mercade.r) 
Esteve Comes (brasser) 
Francesc Mides 
Pere Guinart (ferrer) 
La vídua Foure 
Jaume Canal (sabater) 
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Angele t (sastre) 
Salvi Riera (teixidor de lli ) 
Pere Puigsteve (blanquer) 
Jaume Font (pagès) 
Steve Rovira (baster) 
Andreu Grau (traginer) 
Antoni Bla nch (axadrer) 
Joan Roca (brasser ) 
Pere Roura (teixidor de llana) 
La vídua Ribes 
Bernat Ord ines (garbellador) 
Antoni Cases (blanquer) 
Francesc Buada (mercader) 
Joan Relat 
Jaume Ballori (abaixador) 
Cos tenya 
Marc Puig (sastre) 
Pere Mogues 
Jaume Taulat 
Antoni Puig (assaonador) 
Antiga Beneta (pobre) 
Joana Sanxa (viuda) 
Antoni Castell (teixidor de llana) 
Maria (dona mundana) 
Eulàlia 
Steve Pica rt (cisteller) 
Vi cenç Peón ( torner) 
Pere Morta (brasser) 
Pau Sego 
Joan Osona (sastre) 
Steve Ferre r (fuster) 
Jaume Record (fuster ) 
Bernat Guitard (assaonador) 
Joan Tris tany (sabater) 
Joana Velalta 
Antoni Amat (ferrer) 
Nicolau Calvct (brasser) 
Berriadí Fuster (sabater) 
Cebrià J aner 
Martí Sabater (sabater) 
Pere Viver 
Antoni Figueres 
Nicolau Montconill (a) Stany 
Jaume Fabrer (paraire) 
Llorenç Puig (revenador) 
Scaire (brasser) 
Joan Plomer (teixidor dc llana) 
Arnau Osset (paraire) 
Saldona Cordera (corder) 
Jordi Joan Rebull (teix. de lli) 
En Valart (paraire) 
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Na Martina 
Domingo Vicens (teix. de llana) 
Salvador Roff (paraire) 
Margarida Guillé (vídua) 
Antoni Plomer (teixidor) 
Gilabert Bruniquer (mercader) 
Andreu Prat (teixidor de lli ) 
Steve Joan (assaonador) 
Pere Vilanova (blanquer) 
Antoni Franquesa (teix. dc llana ) 
Pere Pujalt (mercader) 
Bartomeu Ximenis (boeter) 
Bartomeu Pujals (paraire) 
Guillem (brasser) 
Joan Dabers (hostaler) 
Margarida Güell 
Andreu Rie ra (ferrer) 
La vídua Amada 
Pere Albages (corder) 
Vídua Arussa 
Bellver (mercader) 
Miquel Crexells (sabater) 
Joan Oliver (paraire) 
Vídua Riera 
J aume Pons (sabater) 
Joan Badia (sabater) 
Centart (assaonador) 
Arno (sastre) 
Pere Mestre (paraire) 
Francesc Burgués (sabater) 
Joan Riembau (apotecari) 
Bernadí Rabassa (sabater) 
Joan de Pasols (sastre) 
Joan Feliu (ferrer) 
Joan del Clos 
Antoni Jaume {paraire) 
Andreu Blanch (paraire) 
La vídua Coloma (Hortalà) 
Andreu Peumar (tirater) 
Steve Trins tany (sabater) 
Lluís Forç (sabater ) 
Leo Rigau (sabater) 
Sebastià Asmendia (sabater ) 
Pasque t Verge (baster) 
Steve Canals (teix. de lli ) 
La vídua Vedulla 
Jaume Martí (sabater) 
Galceran Axelo (ballester) 
Steve Arus (calceter) 
Antic Franquesa (teix. de llana) 
J aume Negre (br asser) 



Pere Arnau (paraire) 
Violant Godes 
Antoni Malamor t (mestre de ca-

ses) 
Gui.llem Rofrachs (teix. de Ili) 
Guil lem Balle (barreter) 
An toni Pla (pagès) 
Pere Carsartant (capeller) 
Na Ferreres (vídua) 
Girau de Ginestar (mestre cases) 
Carles Fabra (teix. de llana) 
Na Bosquina (vídua) 
Puig (pagès) 
Stevc Jardí (fu s ter) 
Rafel Tara ffa (brasser) 
Pere Maner (hostaler) 
Gilabert Valls (candeler) 
Jaume Rovira (barber) 
J oan Bofill (barber) 
Joan Dezpelio (sabater) 
Jaume Agora (paraire) 
Francesc Riera (esp arter) 
Antoni Torren ts (barbaer) 
Marc Bassa 
Bosch (pagès) 
Jofre (pagès) 
Staper (pagès) 
Steve Tenes 
Narenes 
Joan Pera ( sab a ter) 
Miquel Bosqui (paraire) 

FOGATGE DE 1553 

Bernat Jofre 
Antoni Racholons 
Joa n Solà 
Elisabet Tris tanya 
Joan Simon Campcorat 
Llorenç Amon 
La viuda Ciurona 
Francesc de Masferrer 
E ulà lia Roure (viuda) 
J oan Climent (sabater) 
Joan Reverter 
Miquel Pere (ferrer) 
Pere Antich Cantalops 
Gabriel Font 
J aume Saperes 
La viuda Taraffa 

Francesc Mas (blanquer) 
Joana Salvanya (vídua) 
Joana Pinella (pobre) 
Na Olivera 
Miquel Tristany (blanquer) 
Antoni Riera (blanquer) 
Joa n S cola (sabater) 
Antoni Blanch (sastre) 
Steve Camporat (mercader) 
Bernat Muncull (notari) 

Capellans: 
Joan Pellicer 
Joan Pr una 
Gaspar J aner 
Jaume Valls 
Francesc Colomer 
Jaume Joan Andreu 
Gabriel J ofré 
Joan Gilicoma 
Joan Moyn eri 
Steve 
Andreu Pujalt 
Pere Jaume 

Gentils Homes: 
La casa de la Sra. Çarriera de 

Tagam enent 
La casa de Ms. Argentona 
La casa de Mn. Vilatorta 
La casa de Mn. Bosch 

Joan Sagristà 
Antic Parera 
J ulia Tàpies 
La viuda Bassa 
Jaume Ferr er (a) Lorenso 
Pere Taraffa 
E steve Calvet 
Miquel Puigesteve 
Antoni Riera 
Mestre Glander 
Miquela Güell (viuda) 
Jaume Man so 
Gabriel Bages 
Joan Atasonador 
Jaume Benanges 
Marc Morer a 
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Arnau Planes 
La vídua Roure (ferrera) 
Ramon Fàbregas 
Pere Ginebreda 
Ramon Granges 
Catarina Moles 
Melcior Lança 
Joan Canals 
Jaume Cos tenys 
Lo sisteller 
Joan Bosch 
Ramon Braser 
Pons Clot 
En Planell Brasser 
Gabriel Angeler 
Bernat Garau (bracer) 
Benet Berenguer 
Pere Illa 
Miquel Casals 
En Vidalet 
Bema t Riera 
Benet Torrents 
J aume Canals 
Guillem Joan 
Joan Lledó 
Rafel Serra Malera 
Antoni J ur di 
Antich Buada 
Joan Nebot 
Gaspar Puig 
Galçeran Ferrer 
And reu Puig 
Miquel J aume Taraffa 
Pere Bu rgues (hab. casa d'en Ta-

raffa) 
Pere Bou 
Joan Vagoios (flaquer) 
La vídua Lobeta 
Colom a Burgues 
Pere Raduix 
Bernat Gevena 
La vídua Lobeta 
En Up:et (brasser) 
Gabriel Gorgui 
Antich Pujalt 
Joan Duran 
Pere Jover 
SLeve Fonolleda 
La viuda Motanera 
M. Miquel Figueres (militar) 
Narcís Conill 
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Frauri Mico 
Gilabert Puig 
Bema t Sagrista 
La vídua Botera 
Martí Sorell 
Gabriel Xaquota 
Joan Bona terra 
Jau me Beltar 
Antoni Castella 
Marc Tàpies 
Antoni Lampalles 
J aume Danyo 
La vídua Colomera 
Garau Bruniquer 
Caterina Rernarda (vídua en !<1 

casa del Sr. Vescomte) 
Bernat Prat 
Francesca Bosquesa 
Miquel Vilanova 
Joan Carnestoltes 
March Atasonaclor 
Bema t Bosch 
Joan Costa 
Antoni Bernat Bellver 
Joan Martí (torn er) 
Joan Bolart (rellojer ) 
Gabriel Starch 
Antoni Sagrista 
Pere Roma 
Miquel Spaser 
Vicenç Joan 
Andreu Arganaller 
Quimet Roca 
Vicenç Bosch 
Mestre Genís (serraller) 
Joana Bosch (viuda) 
Pierres Bolet 
Bernat Rollf 
Miquel Vals (paraire) 
Antoni Blanch 
M. Jaume Monternau (mi litar) 
Steve Ferrer 
Francesc Mas 
Miquel Valls (candeler) 
Per e Maura 
Miquel Tri stany 
Jaume Puig 
Narcís Rull 
Miquel Sala 
Miquel Leotart (notari) 
Agnès Colomera 



Antich Vaya 
Gabriel Tri s tany 
Gilabert Folch 
Jaume Vinyoles 
Bernat Pelagrí 
Pere Gamba 
Pere Gorch s 
Nicolau Camp 
Jaume Martí 
Vinyals 
Joan Perpunter 
Sagimon Pla (està en Ja casa de 

mn. Vilatorta) 
Miquel Franquesa 
Joan Sm·elio 
Steve Bover 
Pere Mata ró 
Pere Fonolleda 
Joan To tavella 
An toni Vergara 
Guillem Ll inars 
Pere Vidall 
Antoni Leo 
Pau Pagès 
Joana Labastcra (viuda) 
Pere Rovira 
And reu del Clos 
Francesc Pont 
Antoni Badia 
Joan G01·chs 
Antoni Leotart 
Antich Mestre 
Antoni Joan Cartada 
Andreu Riera 
Galçeran Riembau 
Pere BaiTestar 
Miquel Salom 
Francesc Canoyach (serraiJer) 
E lisabe t Forns (vídua) 
Joan Rovira 

Steve Feliu 
Antoni Canyet 
La vídua Guilera 
Joan Ferrer 
Antoni Domenso 
Bernat Mayno 
Tio Brasser 
Jordi Tristany 
Andreu Ilosit 
Francesc Riera 
La viuda Baus 
Jaume Camos 
Antoni Pujalt 
M. Bernal Gilabert 
Joan Vernet (sabater) 
Stcve Vicader 
Antoni Felip 
Pere Vernia 
Llorenç Guillamet 
Pere Ta ixó 
Ricard Teixidor 
Pere Bosch (moliner) 
Bernat Staper 
Lo mas de St. Nicolau 
Francesc Braver 
Pere Record (moliner) 

Ca p ellaJ'lS: 
Esteve Fornells 
Antoni Bonaterra 

arcís Pou 
Simlau Janer 
Benet Çafont 
Guillem Bosqui 
Joan de la Bona fe 
Aleixer de Moner 
Joan Roure 
Sampso Renart 
Anton i Borlat 
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1570-1600: ESTUDI DE DIFERENTS FACTORS DEMOGRÀFICS 

LA MORTALITAT 

La primera cons tatació que es pot fer és l'existència de contínues alces 
i baixes de la mortalitat q ue coincideixen gairebé sempre amb els períodes 
de cinc anys, això és un tret típic dc l'antic règim demogràfic. 

Un fet comú a tots e ls casos estudiats, exceptuant Bigues, és Ja crisi o 
fort creixement que es produeix en el quinquenni 1580-1584. A Lliçà la mor
tali tat respecte aL quinquenni anterior creix en 21 difunts 18, Martorelles 15 19, 

i L'Ametlla 20, respecte a l quinquenni 1570-1574, augmenta en 25 òbits. La 
causa d'aquesta crisi no es tà massa ben documentada però, per exemple, 
en el sagramen tari corresponent de L'Ametlla hi ha una nota l 'any 1575 que 
parla dels morts per pesta; així doncs, sense massa perill a equivocar-sc, 
podem parlar d 'un brot de pesta com a causant de la crisi. La incidència 
de la pesta es féu notar tan sols en el m encionat quinquenni, perquè en 
el següent torna a baixar considerablament Ja mortalitat. 

Si analitzem les gr àfiques per períodes m és o m enys llargs podem veure 
un període d'alça de la mortalitat entre 1570 i 1584, i un a ltre període de 
descens fins a final de segle. Els moments de menys mortalitat són els de 
1570-1574, exceptuant Martorelles, i el final del segle. 

Bigues surt de la tònica general, i regis tra 'el seu màxim de mortalitat 
en el període 1590-1594, mentre que el quinquenni de menys defuncions és el 
de 1580-1584 21• Cal dir doncs que en aquesta població no deuria afectar la 
mencionada pesta i que en canvi té un període de creixement de la mortal i
tat, que encara que no és massa accentuat no en con eixem J·cs causes. 

De Granollers, tal com ja comentàvem, veiem clar que no hi ha notícies de
mogràfiques concretes, però si que és possible de conèixer a lguns fets impor
tants a través de l «Llibre del Consell >> de 1555-1572 22• D'aquesta manera 
trobem que l'any 1557 arriben notícies de l'ex is tència de pesta en alguns in
drets de Catalunya i per a ixò es pren l'acord de tancar els portals de la vila, 
excepte el de Barcelona i el del cap de l carrer de Corró 23• Per aquest mateix 
motiu el 9 de febrer dc 1558 es designa l'hostal d'En Parera, al cap de la 
vila, per tal d'acoll ir-hi aquells que no es deixin entrar a Ja vila; l'hostal el 
portaria una habi tant de Granoller s amb un sou de 10 a 12 duca ts . Poc des
prés es decidí tancar els a ltres clos hos tals (el bordell i el d'En Bosch ) per 
evitar possibilitats de contagi 24• 

18. A.P. de Lliçà d'Amunt. Llibre d'òbits 1570- 1633. 
19. A.E.B. Llibre d 'òbits de Martorelles. 17/2. 
20. A.P. de L 'Ametlla. Ll ibre d'òbits 1566-1610. 
21. A.P. de Bigues. Llibre d'òbits 1561-1600. 
22. A.M .G. Llibre de l Consell d e la Universitat. 1555-72. 
23. Jdem. fol. 40. 
24. !dem. fol. 44. 
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El mes de juny de 1562 hi ha notícies de pesta a Sant Celoni i Vilama
jor 25

• Per això s'insisteix en tancar les portes i posar-hi uns guardes, els 
quals no deixaran passar ningú que no ho hagin decidit els jurats. L'any 
1563 Ja ciuta t de Barcelona impedeix entrar els homes de Granollers perquè 
no s'ha complert l'obligació de tenir tancades totes les portes i finestres del 
carrer de Corró, ja que aquest carrer era un lloc de trànsit dels viatgers 
que anaven a Ba rcelona 2ó. 

Finalment trobem referència de brots de pesta dintre de la pròpia vila, 
l'any 1564 27

, i per aquesta raó el Consell prohibeix Ja celebració de les ba
llades que es feien el dimarts de Pasqua. Hi ha també notícia de pesta l'any 
1565 28• És una llàstima que no es d isposi d'informació del període 1580-1584, 
ja que només tenim ducs petites notes de 1589 29 i 1599 30. 

Com es pot veure l'existència de focus de p es ta a diferents llocs i en di
ferents moments és un fet innegable, encara que aques ts t inguin poca im
portància i no afectin la nos tra comarca. 

Resum int podem parlar de d ues tendències al llarg d'aquests trenta anys: 
la primera fi ns el 1584, de creixement de la mortalita t, i la segona de 1585 
a final s de segle, dc descens, recordant l'excepció de Bigues. La pes ta va 
ten ir la seva incidència, encara que petita, a Ja comarca en els anys 1580-
1584 i pos ibl em ent en la dècada de ls 60, dc Ja qual no dis posem de docu
mentació demogràfica. 

Q UADRE DE MORTALITAT: 

Bigues 
Lliçà 
Martorelles 
L'Ametll a 

Mitjana 5 anys 

37 
41 
22 
34 

MORTALITAT INFANTIL 

Màxima 

48 (90-94) 
57 (80-84) 
31 (80-84) 
55 (80-84) 

Mín ima 

28 (95-99) 
30 (70-74) 
16 (75-79) 
22 (90-94) 

La informació que els llibres d'òbits proporcionen r esp ecte els al
bats en aquest període és bastant irregular i pe r tant no massa fiable. Cal 
doncs considerar-ho simplement com a una orientac ió o aproxi mació. 

En principi no es pot parlar de gaires coincidències en els gràfics dc 
les diferents poblacions. Fem notar que el de Bigues es incomplet i que no 
apareix el dc L'Ame tlla perquè hi han buits considerables 31 • El fet més co
mú és la coincidència amb el creixement general de mortalitat de 1580-1584, 
pe r Lliçà 32 i per Martorelles 33 aquest és el període de més alta mortalitat 

25. ldern. fol. 54. 
26. ldern. fol. ll i . 
27. 1 dem. f ol. 126. 
28. A.M.G. Ll ibre del Consell de Ja U niversitat. Fol. 13 1. 
29. ldem. Fo!. 142. 
30- Arxiu F amilia Maspons del Castellet. 
31. A.M.G. Llibreta Clavari 1599. 
32. A.P. de L'Ametl la. Op. C it. 
33. A.P. dc Lliçà. Op. Cit. 
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infantil i en el cas de Bigu es 34 tan sols podem dir que hi ha una alça im
portant en el qu inquenni 1575-1579. Desconeixem el quinq uenni següent. 

En quant als períodes de menys mortalitat no hi ha coincidències entre 
els llocs estudiats. Per Bigues i Martorelles el final dc segle és de baixa mor
ta lita t; per Lliçà ho és el quinquenn i 1575-1579, que a lhora coincideix tam
bé amb el m om ent baix de Martorelles. 

No es pot parlar d'alces forte , a excepció, encara que caldria conèixer
ho m és bé, del cas de Lliçà, ja que passa de 3 el 1575-1579 a 22 el 1580-1584. 

Igual que en l'anàli si de la m ortalitat global, podem aquí diferenciar els 
dos períodes ja d its, e l d 'alça fin s 1580-1584 i el dc descens fins a final de 
segle. 

Sembla clar d'entrada que Ja mortalitat infan til no fou el que condicio
nà l'evolució de la mortalitat global. Per una banda comprovem que malgrat 
les alces i baixes de la m ateixa, el nivell de morts albats en aquest s trenta 
anys es manten força estable i segueix el m ateix desenvolupament que Ja mor
talitat general. Això no significa que la mortali tat infantil no tingui encara 
una importància clara en Ja situació demogràfica; les taxes, tot i no essent 
molt elevades, són considerables, sobre tot la de Lli çà. 

QUADRE DE MORTALITAT INFANTIL: 

Mitjana 5 anys 

Lliçà 
Bigues 
Martorelles 

NATALITAT 

14 
10 

6 

Màxima 

22 (80-84) 
18 (75-79) 
14 (80-84) 

Mínima 

3 (75-79) 
4 (85-89) 
1 (75-79) 

T.M.l. 

31,1 % 
26,3% 
29,3 % 

Una vegada m és no podem parlar d'un comportam ent general en els ca
sos estudiats. Part d'aquesta aparent manca d 'uniformita t pot ésser deguda 
també al desconeixem ent dc la situació anterior a 1570 . En principi hem de 
dir que ens trobem amb l 'alternança típica per quinquennis. 

Diferenciarem tres casos, el de L'Ametlla 35, Bigues 36 i Vilamajor 37; el 
de Lliçà, i finalment, el dc Martorelles. En el primer dels casos ens trobem 
amb una tendència clara de creixement de la natalitat al llarg dels trenta 
anys. 

El cas de Lliçà d'Amun t 38 és l'intermig, s'hi reflecteixen dues fases si
mètriques, una de creixement fin 1585-1589 i una a ltra de re torn al punt de 
partida a f ina l de segle. Aquest descens a partir de 1585-1589 es correspon, 
tal com veurem , amb una bai xada important de la n upcialitat. 

Finalment Martorelles 39 sofreix en tre 1570-1600 un decreixement clar, amb 

34. A.E.B. Llibre d'òbits de Martorelles. 
35. A.P. dc L 'Ametlla. Llibre de naixements 1563-1620. 
36. A.P. de Bigues. Llibre de na ixements 1551-1634. 
37. A.E.B. Llibre de na ixements de Vilamajor L. 1 - L. 2. 
38. A.P. de Lliçà. Llibre de na ixements 1570-1633. 
39. A.E.B. Ll ibre de naixements de M artorelles 1549-1693. 
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una pe tita recuperació a finals de segle, que es perllongarà en els primers 
anys del segle XVII. 

Encara que ja hem parlat de Vilamajor, dediquem-li ara una atenció es
pecial. Comença el període amb un descens que dura tot el primer decenni 
(es p erden 42 naixements), segueix després un for t creixement fins a findl 
de segle, en el q ue no tan sols es recupera el perdut sinó que s'augmenta 
en 42 el nombre de nascuts. 

Els períodes de més alta natalitat coincideixen en tots els casos estudiats. 
Per Bigues i Vilamajor es situen a finals de segle, a L'Ametlla i Lliçà d'Amunt 
a 1585-1589. S'exceptua Martorelles, on és a principis de segle. 

Els moments de baixa natalitat coincideixen més en les dades de princi
pi del període (1570-1579), exceptuant Martorelles, que com j a h em dit, té 
un procés dc decreixemen t i a final dc segle és quan es dóna la natalitat 
més baixa. 

Q UADRE DE NATALITAT: 

Mitjana S anys Màxima M ínima 

Bigues 52 59 (95-99) 41 (70-74) 
L'Ametlla 55 70 (85-89) 43 (70-74) 
Vilamajor 129 164 (95-99) 79 (75-79) 
Lliçà 53 62 (85-89) 44 (70-74) 
Martorelles 23 31 (70-74) 18 (90-94) 

NUPCIALITAT 

L'estudi de la nupcialitat abans del segle XVIII és molt difícil perquè la 
informació que els llibres de matrimonis aporten és molt minsa. L'única 
possibilitat d'obtenir quelcom és emprant el mètode de reconstrucció de fa
mílies, per altra banda difícilment realitzable pels buits i per manca de da
des. 

Tret de les fluctuacions normals no es reflecteixen variacions importants. 
Podrí.em destacar els descensos que es produeixen des de 1575-1579, a L'A
metlla 40 i Bigues 41, o 1580-1584 a Lliçà 42, fins a 1590-1594. Aquests són els 
períodes més llargs, observables en totes les poblacions, tret de Vilamajor 43, 

on el descens va solament de 1585-1589 a 1590-1594. Malgrat tot, aquests des
ccn os són quantitativament poc importants. 

Les semblances dels períodes de màxima i mínima n upcialitat són en tots 
els casos parcials. Lliçà i Bigues tenen el seu mínim en el quinquenni 1590-
1594, L'Ametlla i Vilamajor a 1570-1574. Els moments de màxima nupcialitat 
són per Bigues i L'Ametlla 1575-1579, per Lliçà 1580-1584, i per Vilamajor 
1595-1599. 

40. A.P. de L'Ametlla. Llibres de dc poso ris. 
41. A.P. de Bigues. Llibre de desposoris 1561-1610. 
42. A.P. de Lliçà. Llibre de desposoris 1568-1707. 
43. A.E.B. Llibre de desposoris de Vilamajor 1577-1599. 
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Resumint: es pot parlar d'una estabil.itat en la nupcialitat, encara que 
potser a L'Ametlla i a Bigues s'hi observa un cert decreixement, tota vega
da que els pe ríodes de descens superen els d'alça. 

Q UADRE DE UPCIALITAT: 

Mitjana 5 anys 

Vilamajor (parcia l) 29 
L'Ametlla (parcial) 14 
Lliçà 12 
Bigues 12 

Màxima 

37 (95-99) 
19 (75-79) 
18 (80-84) 
17 (75-79) 

Min.ima 

22 (80-84) 
11 (85-89) 

9 (90-94) 
8 (90-94) 

Si parlàvem dc poca informació d'aquesta font, cal afegir ara que, en com
pensació, és l'úni ca documentació en Ja qual apareix la procedència dels in
dividus en qüestió, és a dir que podem conèixer quina és la mobilitat de la 
població de l'època i, fonamentalment, l'existència o no de corrents migra
toris. 

El nos tre interès estava centrat sobre tot en la cons tatació o n egació de 
la tant citada immigració francesa al Principat, que, per a alguns autors 44 , 

explica el creixement de la població catalana de bona part del segle XVI i 
principis del XVII . 

Per començar, direm que predominen els contraents originaris de la co
marca, i encara més dels pobles m és pròxims a l 'estudiat. Altres procedèn
cies relativament freqüents són la Plana de Vic i menys del Prepirineu i el 
Pirineu. Amb aquestes observacions es veu que la mobilitat de la població 
en aquest últim quart de segle XVI és forca reduïda 

En quant al s immigrats francesos, les proporcions que es troben a la 
comarca no poden ésser considerades com importants ni condicionants del 
creixement de la població. La proporció més elevada és la que es dóna a 
Lliçà, el 14,2 % , igual a la qu e apareix a Mataró el 1460, j a en ple decrei· 
xem ent d'aquesta immigració 45. 

Probablement el nombre de francesos residents circums tancialment, no 
fixes, havi a d'ésser una mica més elevat, però sembla evident que aquells 
que no formen una família a l Principat compten poc pel creixem ent demo
gràfic. 

QUADRE D'IMJ.UGRACIÓ FRANCESA: 

N.0 matrimonis N.0 francesos 

Lliçà 
Vilamajor 
Bigues 
L'Ametlla (parcial) 

70 
118 
61 
69 

10 
16 
5 
5 

44. N ADAL, J . - El " redreç" demografico de Cataluña en 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Madrid, 1957. 

45. NADAL-GIRALT. - La immigració fran cesa a M ataró en 
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CREIXEMENT DEMOGRAFIC 
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E s pot parlar de l 'exist ència d'un creixem ent, globalment positiu, al llarg 
d 'aquest últim quart del segle XVI. O sigui que al sobreposar les gràfiques 
dels naLxements i de les defuncion s, la primera està generalment per sobre 
la segona, i la diferència entre les ordenades r espectives representa el valor 
de l 'indicat creixement. D'aques ta apreciació cal destacar-ne el cas de Mar
torelles on, exceptuant el decenni 1570-1580, es produeix un decreixement 
constant fin s a final de segle. 

Aquest creixement general té, però, alguns moments de disminució o fins 
i tot de minva. Això ocórrer en la crisi de 1580-1584, en la qual L'Ametlla 
sofreix l'únic petit descen s dels trenta anys, amb la contra-partida d'un fort 
increm ent posterior. 

Una situació semblant és la de Bigues, on no hi ha cap moment de des
cens, però durant el quinquenni 1590-1594 ambdues gràfiques, defuncions i 
naixements, s'acost en i per tant, es redueix l 'augment vegetatiu. 

E ls últims cinc anys, però, es produeix també un gran creixement, un su
peràvit de 32 naixements. 

Lliçà d'Amunt, igual que L'Ametlla , té un petit descens en el període 
1580-1584, al qual segueix una recuperació important, que es fa més minsa a 
final de segle. 

En totes les poblacions analitzades observem el punt de partida, vers el 
1570, d'un creixement, que és més notable pel seu volum a L'Ametlla i a 
Lliçà . Això podria argumentar la tesi d'alguns autors en afirmar que les xi
fres que apareixen en el fogatge de 1553 corresponen a un moment demo
gràfic favorable. 

Ja hem vis t com coincidia el decreixement de 1580-1584, tret de Bigues 
on aquest període és, justament, el de màxim augment. A Lliçà i a L'Amet
lla l'alça de la mortalitat en aquest lapse comença ja als 1575-1579. En trac
tar de la mortalitat ja hem parlat de les causes d 'aquesta p etita crisi, un re
br ot de pesta. 

El període d'expansió demogràfica més elevada és el següent a la crisi, 
és a dir el de 1585-1589. Això demostra la poca incidència que va tenir el 
mencionat decreixem ent. 

En quant al final del segle, en tots els casos estudiats és d'increments, molt 
considerables els de L'Ametlla i de Bigues i més limitats els de Lliçà i de 
Martorelles. 

Cal di r que el cas d'aquest ú ltim municipi és una mica diferent dels 
restants. El decreixement comença igual que en les altres poblacions, 
a 1580-1584, però després no es pot parlar pràcticament de recuperació fins a 
l'últim quinquenni del segle. 

E ls motius fonamentals de la cre ixença són la disminució de la mor tali
tat i , forçosament, un cert desenvolupament econòmic, que més endavant 
analitzarem. Cal comentar el cas de l'Ametlla ja que, deixant de banda el 
descens de la mortalitat a partir de 1580-1584, la natalitat registra una for ta 
alça en el quinquenni 1585-1589. Altrament, aquesta davallada de la morta
litat no significa un canvi del model demogràfic, sinó que tan sols és el 
r esultat d'un cicle m és o menys llarg favorable pel creixement demogràfic. 
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CREIXEMENT EN INDIVIDUS 
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CONCLUSIONS 
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Com es pot comprovar resulta una dificultat important la inexistència 
d 'un m ateix tipus de font per a tot el segle. La desigualtat de la informació 
entre l'anterior a 1570 i la posterior, impedeix en bona part tenir u na visió 
completa del segle. Cal afegir-hi a més el buit existent entre 1533 i 1570, 
important, puix que, com hem vist, els canvis es produeixen moltes vegades 
en períodes de cinc anys. Per tota aquesta sèrie de raons, les afirmacions 
que es facin s'han de prendre sempre com a orientatives i aproximades. 

Com a resum, doncs, es pot parlar d'un creixement demogràfic al llarg del 
segle XVI, que en la majoria de casos s'inicia ja en el segle XV. 

Alhora es constata l'existència de dos moments de decreixement genera-
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litzat, a principis de segle i entre 1580-1584. El primer degué influir en les 
xifres del fogatge de 1515, encara que no podem saber fins a quin punt; hi 
veiem que Vilamajor, Canovelles, Sant Celoni i La Roca (aquest amb dades 
dubtoses per un descens tan elevat) disminuenxen en el nombre de focs 
respecte el 1497, i Lliçà es manté amb els mateixos. En canvi, Granollers 
creix amb 26. 

E l segon moment dc regressió era superat ja en el quinquenni següent, 
i per tant la seva incidència fou redu'ida. 

Ja hem dit que el balanç positiu va ésser degut, sobre tot, al descens 
de la mortalitat, afavorit també per una natalitat considerable. 

També cal subratllar que la influència de la immigració francesa sobre 
l'esmentat creixement és, almenys durant els últims trenta anys del segle, 
pràcticament insignificant, vist que el nombre de francesos que arrelen a la 
comarca és molt baix. 

A part dc les dades de recomptes de població, és possible de trobar al
tres informacions que corroboren l'existència d'una expansió demogràfica. 
Així, sabem que l'any 1581 les autoritats locals de Cardedeu varen demanar 
permís al bisbe per alçar dues capelles contigües a l'església perquè eren 
baixes, i per això calia derruir un mur que les unia i canviar cinc altars de 
lloc. La petició es feia perquè «la multitud del poble augmenta de dia en 
dia» 46• 

A Santa Eulàlia de Ronçana l'any 1577 el bisbe també dóna llicència per 
cngrand ir l'església 47• 

A Granollers ens trobem que entre els anys 1586-1587 es prolonguen el 
carrer dc Corró i el de Barcelona 48• E s a dir, que es comença a construir 
[ora-muralla, degut evidentment al creixement de la població. 

Hem parlat dels inconvenients que comportaven les xifres donades pels 
fogatges, emprant-les, però, a caire orientatiu i comparant-les amb les que 
dóna el geògraf català Pere Gil (1551-1622) 49• En la seva geografia de Cata
lunya de l'any 1600, parla de que Granollers té 209 focs que equivaldrien a 
1.045 habitants i St. Celoni 115 focs equivalents a 575 habitants. Relacionant 
aquestes xifres amb les donades en el fof!atge de 1497, Granoller s hauria 
crescut en 250 habitants al llarg del segle XVI (2'4 habitants per any) i Sant 
Celoni en 80 habitants (0'7 habitants per any). 

Encara que aquestes dades siguin simplem ent aproximades, no hi ha cap 
mena de dubte que el creixement demogràfic de Granollers i de forces po
bles de la comar ca en el segle XVI és un fet. Aquesta conclusió evidentment 
ha d'ésser comprovada i matisada a l'hora de fer l'anàlisi econòmica. 

46. A.M.C. Fitxes Sr. Balvey. Església. 
47. A.E.B. Reg. Gratia.rum 1575-78. Fol. 146. 
48. LLOBET, S. : Op. cit. Pàg. 20-21. 
49. lGLÉSrES, J.: Segons el manuscrit de l'any 1600 inèdit del Seminari de Bar

-:elona. Barcelona, 1949. 
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ELS DIFERENTS FACTORS DEMOGRÀFICS 
EN EL SEGLE XVII 

MORTALITAT 

Parlarem primer dels cicles llargs que es poden observar en els 
casos estudiats. Fins a IS60-16S4 es manifesta un creixement progressiu, i 
un de cens posterior fins a 1660, moment en què comença la r ecuperació, i 
el segle s'acaba amb un altre decreixement, encara que no és comú, ja que 
aquest no és e l cas de Bigues 50, Lliçà 51 i Vilanova de la Roca 52 • 

En els períodes cur ts apareix com a fet més rellevant del segle la crisi 
produïda en el quinquenni J6S0-16S4, deguda a la pesta de 16S2-16S3 que, com 
diu P. Vilar 53, resulta ésser l'epidèmia més for ta de la his tòr ia moderna 
catalana, comparable segurament a la de 1348. Diguem , però, que no es ma
nifes tà amb la mateixa intensitat arreu, doncs per Bigues i L'Ametlla 54 aquest 
no fou e l quinquenni dc més mortalitat del segle; amb tot i això, registra
ren una taxa forta de baixes (el 18'2% i e l 10'3 % respectivament). A Vil a
major 55 la morta l i la t d'aquest quinquenni suposà un 9'9 % de la centúria: 
a Lliçà d'Amunt, on els afectes es concentraren en els anys 16S5-1659, la mor
talitat suposà un 8'6% del total; a La Roca un 16'7% ( obre mortalitat pal·
cial 1640-1699) i a Vilanova un 7'3 % . 

De Granollers no ten im dades de morts, però seguint el llibre de l Con
sell de la Vila dc 16S2-16S5 trobem notícies com la del mes de novembre de 
1652 56 en la que s'explica que per raó de la pesta no es va poder celebrar la 
p rocessó del Corpus, ja que alguns dels consellers havien mort pel contagi. 
Un dels llocs empestats fou el convent dels ca putxins . Degut a aquesta si
tuació e l 6 dc novembre dc 16S3 es decideix d'elegir un «batll e de morbo>> 
i tenir oberts només els portals de Barcelona, Caldes i carrer de Corró 57. 

De Cardedeu coneixem una explicació apareguda en el ll ibre d'òbits dc 
1S93-1742, avui desaparegut, cop iada per Balvey: «La pesta es descobrí a ca
sa d'En Joan Bruy, treballador; l 'agafà la mu ller M.' Anna Bruy i moriren 
també els 4 o S dc la casa. Només quedà gent en 4 o S cascs dc la vi la; els 
demés van haver dc sorti r fora. Moriren prop de 100 persones. Jurats i mor
bers agafaren les cases més altes dc la Riera, a la vora del camí ral, i can
viaren el camí m és amunt; constituïren en morberia a dites cascs i hi con
duïren un barber foraster (de Perpinyà) i un fadrí que anava amb ell , que 

50. A.P.B. Llibres d 'òbits s. XVIJ. 
51. A.P.LI. Llibres d 'òbits s. XVII . 
52. A.P.V. Llibres d'òbits s. XVII. 
53. P. VILAR. Op. cit., pàg. 348. 
54. A.P.A. Llibres d 'òbits s. XVII. 
55. A.E.B. Llibres d'òb it de Vilamajor s. XVII. 
56. A.M.G. Llibre del Consell de la vila 1652-1655. Pol. J. 
57. Jdem. 
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feia de fosser, donava recapte als malalts i portava a la m orberia els que 
no hi podien anar per ells mateixos. No es deixà anar la gent a l'església» 58

. 

Aquestes accions confirmen doncs l'existència d'una gran crisi, palpable 
en els demés llocs amb xifres, quedant reflectides les desaparicions de fa
mílies senceres com pot ésser el cas de Ja d'En Canyamàs a La Roca i tan
tes d 'altres 50• 
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Es pot constata r també que els efectes de la pesta i l'alta mortalitat d'a
quests anys no coincideixen, o vénen agreujats per un alt índex de mortali
tat infantil, qüestió que comprovarem a l'estudiar aquest factor, sinó que 
els que engruixeixen les llistes de morts acostumen a ésser els adults. 

Altres períodes d'alta mortalitat apareixen en el cas de Vilamajor en els 
anys 1675-1679, deguda en gran part a les baixes infantils; a L'Ametlla en 

58. A.M.C. Fitxes Balvey c. XVII. 
59. A.P.R. Llibres d'òbits s. XVII. 

167 



1685-1689, aquest darrer molt més important que el corresponent a 1650-1654; 
i a Bigues a final de segle (1695-1699), que també supera els anys 1650-1654. 

Les causes de la crisi soferta en la m eitat de segle, a part de la pesta en 
si, es consideraran en altres apartats, però avancem que en aquest moment 
coincidiren per un cantó les conseqüències de la Guerra de Seccessió i per 
altra banda uns anys de males collites i p enúria econòmica en general. 

Pel que fa als pe ríodes de baixa mortalitat, no podem parlar de coinci
dències exactes entre els diferents pobles, 1625-1634, 1675-1679 (sobretot a 
Bigues), 1660-1664. Aques t lapse darrer, més generalitzat i concebut com a 
període que refà en part les pèrdues de Ja crisi anterior, dóna pas a un nou 
creixement de Ja mortalitat que en algun s casos durarà fins a final de segle. 
Ocorre així a Vilanova, La Roca, Lliçà d'Amunt i Bigues, o ateny solament 
Ja dècada dels 80, iniciant després una devallada, com a Vilamajor i L'Ametlla. 

A excepció de Vilanova es troba també un altre moment comú de baixa 
mortalitat a principis de segle, herència segurament del c reixement demo
gràfic de l'anterior, que en alguns ll ocs, com a L'Ametlla i Vilamajor, es 
mantindrà fin s a 1640, segurament com a conseqüència de la guerra, encara 
que en aquests pobles estudiats no es pot considerar aquest flagell bèHic com 
una causa d'augment de Ja mortalitat. 

En resum: es pot dir que hi ha un creixement pos itiu dc la mor tali ta t 
que culmina vers 1650-1654, un decreixement fins a 1660-1664 i una posterior 
alça permanent fin s a final de segle en quatre dels llocs estudiats, i fins a 
1680 en dos altres pobles. Aquest últim creixem ent és també important tenir
lo en compte, ja que suposa en alguns casos el segon momen t de màxima 
mortalitat de Ja centúria (a L'Ametlla i a Bigues el primer) i les causes del 
mateix no són encara prou conegudes. Una d'elles podria ser una època de 
males collites junt a una plaga de llagosta centrada en els anys 1685-1687. 

QUADRE DE MORTALITAT: 

Mitjana 5 anys Màxima 

Vilam ajor 
Lliçà 
La Roca 
Vilanova 
L'Ame tlla 
Bigues 

MORTALITAT INFANTIL 

106 
50 
71 
43 
34 
51 

211 (50-54) 
78 (55-59) 

143 (50-54) 
64 (50-54) 
76 (85-89) 
83 (95-99) 

Mínima 

52 (30-34) 
33 (25-29) 
46 (60-64) 
21 (60-64) 
15 (05-09) 
28 (75-79) 

TM % 

7'6 

3'5 
7'2 

Sembla clar que no es registra, tenint en compte les sèries de difunts 
albats dels pobles estudiats, una crisi de mortalitat infantil durant el segle 
XVII, ja que el seu nivell es manté, amb les lògiques alces i baixes, força 
estable. Això no vol dir que la mortalitat infantil no tingui un pes important 
en la demografia de l'època, doncs, com veiem en el quadre, les taxes de 
defuncions d'infants són força elevades, sense arribar, però, ni sobrepassar 
mai la mortalitat adulta, cosa que no significa que en alguns anys determi
nats el nombre d'albats pugui ser superior al d'adults. 

Tampoc s'observen coincidències entre les corbes dels diferents llocs, 
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tre t del ba ix no mbre d'albats de principi de segle, comú en tots ells i que , 
a excep ció de Vilamajor, és el més b a ix de tot el període. 

En general podem parlar d 'una sola tendència a l lla rg del segle i és de 
lleuger creixem ent, de la mortalitat infantil. 

Observant per períodes curts veiem que en aquest aspecte són anys pitjors 
1630-1640 a Vila nova i Bigues (influèn cia potser de Ja gue rra ), són els 1680-1684 
i 1690-1694 a La Roca o 1690-1 699 a Lliçà. Com és lògic i encara que no siguin 
els moments de m és alta mortali tat, s'h a de considerar t ambé el període de 
1650-1654, corresponen t a Ja crisi ja esm en tada. Per tant com a coincidència 
i a excepció de Vilan ova i Vilamajor el període dc més alta mortalita t infan
til és a final dc segle. 

En quant a moments d'atenuació d'aquesta mortalitat, a part dels men· 
cianats temps de pr incipis de segle, s'observa el lapse de 1625-1629 a Vilanova 
i Lli çà , 1640-1644 a La Roca (pa rcial) o 1675-1679 a Bigues. 
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Fins ara no hem parlat de Vilamajor perq uè cal considerar-lo com un 
cas a part. E rectivament, és on es donen e ls creixements i decreixements 
més importants i aguts. Malgrat que no disposem de la sèrie completa, ob
servem un començament de segle amb baixa morta litat, iniciant el creixement 
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a 1610-1614, segueix una es tabilització o decreixement fins a 1655-1659, co
mença aleshores un fort creixement que culmina a 1665-1669 i 1675-1679, amb 
un petit període intercíclic. Després es produeix un fort descens fins arribar 
al moment de més baixa mortalitat de Ja centúria, a 1690-1694, que també es 
pot considerar atípic, ja que per a la resta de pobles el final de segle és en 
canvi un moment d 'augment de la mortalitat infantil. 

Si diem que els punts en que aquesta és elevada no coincideixen amb les 
crisis de mortalitat global, observem al contrari que aquest no és el cas de 
Vilamajor, on són coetanis amb el segon pe ríode de més alta mortali tat ge
neral. Tenint en compte que aquest creixement de les baixes no coincidia 
amb el d'altres poblacions, cal concloure que l'augment de la pèrdua és 
deguda fonamentalment als albats. 

No és possible ara de conèixer les causes d'aques ta crisi aïllada. Esperem 
qu e en propers treballs o fins i tot en altres apartats del present estudi pa
guem trobar-hi algunes explicacions. 

Q UADRE DE MORTALITAT INFANTIL: 

Vil amajor 
Lliçà 
La Roca 
Vilanova 
Bigues 

NATALITAT 

Mitjana 5 m~ys Màxima 

38 
17 
30 
16 
13 

50 (75-79) 
30 (95-99) 
45 (90-94) 
30 (40-44) 
32 (95-99) 

Mínima TM% 

15 (90-94) 36'5 
8 (05-09) 30'4 

11 (40-44) 42'1 
3 (00-04) 36 
7 (00-04) 35'8 

La primera observació que podem fer és que en tots e ls pobles es tudia ts 
es registra un procés ascendent, dc creixement positi u, generalitzat. En tots 
els pobles, excepte Vilanova 60, el començament de segle suposa un dels pe
ríodes de més baixa natalitat i e l final de segle pràcticament el de més alta. 

Dins d'aquesta evolució de creixement queden reflectides, però, les carac
terístiques de la demografia d 'àntic règim, és a dir amb unes alces i baixes 
periòdiques que coincid e.ixen, tal com veiem en Ja mortalitat, amb la perio
dificació quinquennal. 

Dels cinc pobles dels que es posseeix una sèrie completa de dades hem 
d'analitzar a part els casos de L'Ametlla 61 i de Vilamajor per considerar-los 
extrems 62. 

També podem afirmar des de bon principi que no es constata cap crisi 
de natalitat, sinó tan solament es reflecteixen els moments de crisi de mor
talitat. Així doncs els períodes de m és ba ixa natalitat es corresponen amb 
els anys 1650-1659, encara que no d'una manera simè trica, és a dir, que 
malgrat minvi el nombre de naixements, aquest no és proporcional al gran 
augment de defuncions. Potser el poble on aqu.esta proporció seria més apro
ximada és Vilanova, j a que el decreixement de la natalitat en el període 1655-

60. A.P.V. Llibres de naixements s. XVII. 
61. A.P.A. Llibres de naixements s. XVII. 
62. A.E.B. Libres de naixements de Vilamajor s. XVII. 
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1659 és m és accentuat : d'una mitjana de 50 naixements per quinquenni, dc 
1655 a 1659 se'n produeixen 28. 

Altres períodes de baixa natalitat són a principi de segle, com ja dèiem 
a l comença ment. L'única excepció és Vilanova, lloc on es registra una alta 
natalitat, que a la vegada és pràcticament la ma teixa que tindrà al f inal de 
segle (dos na ixements menys), donan t-sc doncs en aquest poble en quant a 
naixements un estancament o una ll eugera pèrdua, ja que el decreixement 
de mitjans de segle difícilment és recuperat en Ja segona m eitat. També són 
dc baixa natalitat els a nys 1635-1639 a Bigues 63 i 1625-1629 a Ll içà 64; 

s'han de considerar decreixements re pcctc a la tendència del segle, però no 
com a modi fi cadors del creixement general. 

Referent a l'alta na talitat, en tots e ls casos (excepte a Vil anova, que es 
registra en e l quinquenn i 1670-1674), es produeix a final de segle 1695-1699, o 
1690-1694 com a Lliçà. T ret d 'aquests moments, no es pot parlar d'altres mà
ximes ja que són els propis del creixement progressiu . 

Vist el segle pe r períodes llargs, podríem diferenciar-hi també una primera 
e tapa, fin s a 1650-1659, amb un creixement moderat, que augmenta a partir 
de 1645, fe ta excepció dc Lliçà, i una segona part, de 1660 ;;t fin al de segle , 
de recuperac ió de crisi i creixement més fort, sobre to t a partir de 1685. 

Analitzem ara els fenòmens més extrems de Vilamajor (parcial) i L'Ametlla. 
Participen dc les característiques fin s ara comentades però sense l'existència 
de cap moment de decreixement important, ni tan sols com a reflectors dels 
respectius períodes de mortalitat, puix que Vilamajor de 1650 a 1654 té una 
s imple estabilització i L'Ametlla, des dc 1685 a 1689, una petita ba ixa periò
dica. El moment de més baixa natalitat d'ambdues poblacions és el quin· 
q u en ni I 605- I 609. 

Per períodes més llargs s'observa que Vilamajor presenta un petit creixe
ment fi ns a 1625, després inicia una forta alça fins a l'estabilització de 1635-
1654, per a emprendre altra vegada un fort creixement. A L'Ame tl la es pro
dueix un període estable fins a 1645, en el qual s 'inicia un fort creixement 
fins a 1655-1659, una pos terior estabilització fi ns a 1675-1679, i un últim crei
xement. 

Hem cons iderat aquests dos pobles com a casos extrems perquè, malgrat 
que segueixen la m a teixa tendència que la res ta, la presència d 'un creixement 
tant fort en aquest segle - tingut per a lguns com de crisi- , podria fer pensar 
sobre la fiab ilita t de les dades, però, després de diverses comprovacions, els 
resultats han estat sempre els mateixos. 

Sobre el factor natalitat es podrien fer altres estudis m és complexes s i 
fos possible de portar a terme la reconstrucció dc famílies i cercar quants 
d'aquests nou-na ts segueixen endavant, i fins a quina edat. Però a ixò per un 
cantó ho impedeixen les pròpies fonts, que no sempre parlen dels noms com
plets dels pares, i mai donen l'edat dels difunts (nom és algun cas aïllat 
d'albats), i, per altre cantó, el treball tampoc pretén ser exhaustiu en aquest 
aspecte, tal com manifestàvem a l començament. 

63. A.P.B. Llibres de na ixements s. XVJI. 
64. A.P.U. Llibres de naixements s. XV II. 
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QUADRE DE NATALITAT: 

Mitjana 
5 anys Mà.xima TN % Mínima TN% 

Vilamajor (parc.) 179 236 (65-69) 17'4 136 (05-09) 39'1 
Lliçà 59 88 (90-94) 40 (05-09) 
Vilanova 50 63 (70-74) 28 (55-59) 
L'Ametlla 66 93 (95-99) 11'6 48 (05-09) 22'5 
Bigues 61 88 (95-99) 18'5 46 (35-39) 14 '9 

NUPCIALITAT 

Ja hem parlat de les dificultats que ofereix l'estudi d'aquest element de
mogràfic. Ens centrarem sobre tot en els trets fonamentals del segle i en 
les correspondències amb altres factors. 

Com a característica general podem observar que no es manifesten gaires 
diferències al llarg del segle, excepte a Vilamajor 6s, on exi s teixen clarament 
tres màximes de nupcialitat. Per altra banda, es fa difícil de veure semblan
ces entre els diferents pobles, com a conseqüència també de la uniformitat 
esmentada. 

En principi, la gràfica de nupcialitat s'ha de correlacionar amb la de na
talitat, i observar d'aquesta manera que una baixa nupcialitat suposa , nor
malment, una baixa natalitat, registrada en el mateix quinquenni i en el prò
xim. És així com podem veure que un dels únics períodes en el qual coinci
deixen les gràfiques de nupcialitat dels diferents pobles, és el que correspon 
a la crisi dc 1650-1654. Per una banda es produeix una baixa de matrimonis 
en el període 1655-1659, observable amb m és o menys intensitat en la majoria 
dels llocs estudiats, i, per altra banda, coincideix amb una baixa natalitat. 

En quant al moments dc més baixa nupcialitat són: per L'Ametlla 66 i 
Vilamajor a principis de segle, per Vilanova a 1645-1649 67; 1640-1644 per Bi
gues 68; 1620-1624 per Lliçà 69. De les èpoques d 'alta nupcialitat no en coinci
deix pràcticament cap: 1640-1644 per Lliçà, 1645-1649 a L'Ametlla, finals de 
segle a Bigues (parcial), a principis a Vilanova o el cas de Vilamajor, que 
té tres sostres pràcti cament iguals 1615-1619, 1650-1654, 1660-1664 i 1675-1679. 
Es tracta d'un cas força sorprenent, perquè aquests períodes coincideL'<Cn 
exactament amb els de màxima m ortalitat, malgrat la qual no queda reflecti
da en la gràfica dels naixements produint-se així un creixement continuat. 

A L'Ametlla, que també ho consideràvem un cas extrem , es dóna una 
situació semblant, però no amb una coincidència tan perfecta. Per con tra
partida, el nivell de matrimonis realitzats durant el segle és pràcticament 
constant amb tendència a augmentar, produint un creixement fixe dels nai
xements, però sense l'accentuació que es dóna a Vilamajor. 

A la resta de pobles, on el creixement de la natalitat és moderat, la coin
cidència de períodes d'alta mortalitat i els d'alta nupcialitat no es dóna. Més 
aviat passa al revés. 

65. A.E.B. Llibre de desposoris de Vilamajor s. XVII. 
66. A.P.A. Llibre de desposoris s. XVII. 
67. A.P.V. Llibre de desposoris s. XVII. 
68. A.P .B. Llibie de despo oris s. XVII. 
69. A.P.Ll. Llibre de desposoris s. XVII. 
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L'anàlisi per cicles llargs es fa difícil, però es pot dir que, excepte els 
casos j a estudiats de Vilamajor i de L'Ametlla, com ença el segle amb un índex 
força elevat, més o menys estable en el cas de Lliçà i Bigues, decreixent a 
Vilanova; després s'observa un creixem ent que culmina els 1640-1649, excepte 
a Vilanova, i es produeix a continuació un ll euger decreixement per acabar 
a l m a teix punt que a principis de la cen túria. 

Q UADRE DE NUPCIALITAT: 

Mitjana 
5 anys Màxima TN % Mínima TN % 

Vilamajor 37 55 (75-79) 16 (00-04 ) 5'5 
Lliçà 16 30 (40-44) 7 (20-24) 
Vilanova 14 27 (00-04) 7 (45-49) 
L'Ametlla 14 28 ( 45-49) s 7 (00-04) 4 
Bigues (part.) 27 32 (90-94) 7 13 (20-24) 4 

Un clement a tenir en compte és el de Ics segones núpcies, important per 
cau a del gran nombre de vídues que hi ha a conseqüència sobre tot de la 
guerra, que fa estroncar fa mílies am b potencialitat de reproducció. 

Cal recordar, com hem dit abans, que una aportació interessant dels 
regis tres de matrimoni s és la que fa referència a la procedèn cia dels despo
sats. 

Un cop estudiats amb atenció els r eferits registres m atrimonials, resulta 
possi ble de donar unes dades força aproximades del nombre dc francesos 
que dura nt tot el segle arrelen en aquests pobles. 

Q UADRE DE F RANCESOS EN MATRIMONI EN E L SEG LE XVII: 

N.0 matr. Francesos % 

Vilamajor 
Lliçà 
Vilanova 
L'Ametlla 
Bigues 

744 
306 
279 
279 
340 

30 
36 
24 
23 
8 

4 
ll '7 
8'6 
8'2 
2'3 

Davant d'aques tes dades sembl a possible d'afirmar q ue, pel que fa als 
pobles es tudiats del Vallès Oriental en el segle XVII, no es pot parlar del 
factor «immigració francesa» per entendre el creixement dem ogràfic exis tent, 
perquè encara que el nombre d'immigrats que circularen per aquestes pobla
cions deuria ser superior al que aquí és reflecteix, el fet de trobar-s'hi cir
cumstancialment fa pensar en una repercussió demogràfica força limitada. 

ÉS també d'interès veu re quines són les professions d'aquests immigrats. 
Trobem que la gran majoria es qualifiquen com a treballadors, és a dir jor
nalers sense especialitzar, fe t que explica aquest moviment de població com 
una vinguda en busca de treball m és ben retribuït que el q ue poguessin 
tenir en llur lloc d'origen i permet dc suposar que el n ivell de sous que aquí 
hi havia deuria ésser superior al del sud f rancès. 

Altres oficis, però en una proporció molt més baixa, són els pagesos, 
paraires, serradors , corders, etc. 
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Cal considerar així mateix que aquest moviment de població no era l'únic, 
ja que es reflecteixen també uns corrents migratoris de dintre mateix de 
Catalunya, sobretot del Pirineu i Prcpirineu, trobant-se força gent de l'Urgell , 
Cerdanya i Bergadà (Merangcs, Bagà, e tc.) i fins i tot de Ja mateixa plana de 
Vic. 

Com a conclusió cal acceptar que no és possible d'atribuir el creixement 
demogràfic dels pobles estudiats a un corrent migratori francès, que evident
ment exis teix, així com d'altres interiors del Principat. 

CREIXEMENT DEMOGRÀFIC 

Després d 'haver analitza t els diferents fac tors demogràfics, en s cal només 
veure quin és el creixem ent «absolut» de les diver ses poblacions, per super
posició de les gràfiques dc naixements i de defuncions. 

De forma general s'aprecia un cr eixement positiu al començament i a l 
final del segle, el primer m és breu que el segon. Observem també com fins 
a 1660-1664 hi han constants creixements positius i negatius i és a partir 
d'aquestes dates que el creixement positiu és continuat fins a fina l de segle. 
Considerarem una vegada més a part l'evolució de Vilamajor i de L'Ame tlla 
per les seves característiques específiques. 

Examinat amb més de tall, hom veu que al començament del segle, (per 
Vilanova fins a 1630-1634, per Bigues fins a 1610-1614 i per Lliçà fins a 1600-
1604) es m anté el creixement que ve del segle passat i que tret dc Catalunya 
ja s'havia estroncat a finals de la centúria. De la importància absoluta 
d'aquest creixement inicial, cal dir que en comparació amb el que es regis tra 
a partir de 1660, aquell seria molt m és baix. Esmentarem aquí el de Vilanova, 
on la creixença dc l'última part del segle no és tan elevada com el de la resta 
de poblacions. 

Tret d'aquest primer període m és o menys curt de creixement positiu, la 
primera meitat del segle es caracteritza per una alternança de creixements. 
E l període m és llarg de decreixement que es p rodueix és el de 1625-1629 a 
1640-1644 a Bigues, ja que la resta són de cinc anys. Sobresurt també el cas 
de Lliçà, que té un creixement positiu de 1625-1629 f ins a 1650-1654. Fa de 
límit a l'etapa d'alternances dels creixements i decreixem ents la crisi de 1650-
1654, que sobrepassa totes les gràfiques de naixements, a excepció de L'Ame t
lla. 

E ls efectes de la crisi es poden considerar acabats a partir de 1660, co
mençant l'últim període del segle amb el ja mencionat creixement positiu 
continu. Aquest creixemen t és m és accentuat a Lliçà i a Bigues, mentre que 
a Vilanova es veu truncat per una puja de la mortalitat de 1680-1684 que 
coincideix amb un descens periòdic de la natalitat. Amb tot i això la minva 
que aqu est fet suposa és de poca importància. 

El període final de creixement positiu sembla disminuir en intensitat en 
els últims quinquennis del segle, ja que ambdós factors p ugen , arribant, es 
el cas de Vilanova, a coincidir en l'últim quinquenni o a aproximar-se m olt 
en el cas de Bigues. 

E s pot concloure també que el creixem ent esm entat es dóna fonamental
m ent per una baixada de Ja mortalitat més que per una alça de la natalitat, 
encara que també hi és. 

Aques tes podrien ser poblacions de comportament normal, m entre que 
les de Vilamajor i L'Ametlla , fin s que no s'estudiïn altres llocs, s'han de con· 
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siderar atípiques. Pel que fa a L'Ametlla el creixem ent positiu és constant 
i progressiu a l llarg del segle, registrant-se tan sols un punt en el que amb
dues gràfiques coincideixen, 1685-1689, però se separen immediatament i de 
form a accentuada. Les sem blances que aques t creixement pugui tenir amb 
els altr es són p ràcticament n uBes i la diferen ciació tan acusada és con seqüèn
cia de l'alta natalitat que registra, puix que la mor talita t és normal. La causa 
de tot aqu est desenvolupament pot ser segurament l 'exist ència d'aquell gran 
creixement del segle XVI que es reflec teix ja a p r incipis de la dissetena cen
tú ria. 
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Vilamajor és un cas pràcticament igual però amb la diferència qu e aquí 
es nota la crisi de 1650-1654, en la qual les defuncions sobrepassen els naixe
ments. Fora d'aquest elem ent, el creixement, malgrat que desconeixem una 
part dels naixements, podria ésser encara m és important que el de L'Ametlla 
degut a la baixa mortalitat de final de segle, qüestió que també la diferencia 
dc la resta de poblacions. Respecte a L'Ametlla podríem dir que el creixemen t 
de Vilamajor és molt més accentuat, ja que aquella té el període de 1600 a 
1649 en que els naixements estan estabilitzats, m entre que els períodes d'es
tabilització de Vilamajor són molt m és reduïts. 

Vi s ta cada població en particular es pot afirmar que tenen els tres perío
j es esmentats : creixement del principi, estabilització o lleuger creixement 
fins a 1660 i fort creixem ent fins a final de segle, en que disminueix una mica, 
exceptuant Vilamajor i L'Ametlla. La prova de dit creixement general del 
segle es reflecteix en el creixement de persones per any en ds diferents 
pobles, do nant una mitjana de 3'3 persones per any (Bigues 1'54, Vi lanova 
1'35, L'Ametlla 6'96, Vilamajor (parcial) 3'93 , i Lliçà 2'73). 
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COMPARACIÓ AMB L'EVOLUCió DEMOGRÀFICA 
DELS SEGLES XVI I XVII A LA RESTA DE CATALUNYA 

Per a establir aquesta comparació agafarem com a referèn cia els estudis 
demogràfics més relievants fets sobre l'època, que són fonamen ta lment els 
realitzats per Nadal i Gira lt, I glésies i Vilar. 

Si en s fixem a mb l'estudi de J osep Iglésies Distribució comarcal de la 
població catalana a la primera meitat del segle XVJ1° en s dóna ja algunes 
diferències generals entre el Va llès Oriental i les altres comarques del Prin
cipat. Iglésies diu, per exemple, que la densita t de la població del Va llés 
Oriental supera durant tot el segle XVI a la del Vallès Occidental. E l 1553 era 
de 11'8 h ab./ Km .2, constat a ta mbé que el Va llès Orien ta l és l'única comarca 
de Ja primera Vegueria que a partir de 1497 s'hi h abita a més de 750 m . 
d 'altitud. Segons J . I glésies l 'any 1553 el repartiment a ltitudinal e ra el se
güent: 

fins 250 m. 1042 focs 
250 - 500 m . 359 » 

500 - 750 m. 162 )) 

750 - 1000 m. 59 » 

més de 1000 m . 29 » 

Observant períodes i moments m és concrets, segons Vilar, es troben pestes 
importants en 1501 (a Barcelona moren 2.619 p ersones); en 1507, amb una 
incidència m és forta que l 'anterior; en 1515-1519, a mb poca efectivitat. La de 
1557-1558 ja fou gre u (4.1 14 morts a Barcelona); i finalment la de 1589-1590, la 
pitjor dc totes, que p rodueix a Ba rcelona 11.723 morts 71• Vila r després de 
donar aques tes dades conclou que a la primera meitat del segle XVI no es 
produ í cap redreçament sen sible 72• 

Si re lacion em aques ts fe ts amb e l Vallès, h om ve u que hem de tectat tan 
sols les pestes de principis de segle, les de 1557-1564 que d'acord amb l'apre
c iació de Vilar, no foren m assa greus, i Ja que es p rodueix entre els anys 
1580-1584, que no té para Hel a la res ta de Catalunya. Ens manquen notícies, 
en canvi, de la gra n crisi de 1589-1590, que en tot cas només es reflec tiria a 
Bigues on coincideix amb el període de màxim a mortalitat (els a nys de m és 
mor tali tat a Bigu es són 1589, 1593 i 1594). 

E l mateix a utor parla dels moviments migratoris camp-ciutat, ocasionats 
fonamentalment per evita r la for ta fiscalitat del camp 73 . Aques ta seria una 
possible explicació de la pèrdua soferta per Palau, que probableme nt fou e n 
benefici de Granollers . En gen eral, però, no podem parlar de moviments im
portan ts de la població de la comarca en el segle XVI. 

Pe l que fa a períodes de c reixem e nt, tan sols par la que l'any 1553 (el de l 

70. ] GLÉSIES, J. : Distribució comarcal de la població catalana a la primera 
meitat del s. XVI. Barcelona, 1957. 

71. VILAR, P. Op. cit. pp. 238-24 1. 
72. Tdem. pp. 239. 
73. VILAR. P .: Op. cil. p .230. 
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fogatge) la situació hauria d'ésser favorable, fet que coincideix amb les nos
tres apreciacions. 

A l 'opin ió de P. Vilar de que no hi ha recuperació a la primera mc i tat 
de segle, Joaquim Maluquer 74 es refereix a una recuperació de part dc la 
població, encara que sigui sobre u n fo ns d'ines tabilitat. J o rdi Nada l escriu 
<< El redreç» demogrdfico de Cataluíia en el siglo XVI , centrat sobre to t a la 
segona meitat 75. 

D'altra banda, la major part d 'au tors coincideixen en que la imm igració 
occitana té el seu màxim a mitjans del segle XVI. Nadal i Gira lt afirmen 
que en temps de Felip II 76 ( 1556-1598) una cinquena part dels homes de 
Catalunya havien nascut a França. 

Aquestes afirmacions són fetes per a Catalunya en general. Pel Vallès 
Oriental hi calen una serie d'aclariments. Per un cantó corroborem l'existèn
cia d'un redreçamen t demogràfic a la primera m eitat de segle, excepte en 
unes poblacio ns concretes i pels moti us ja esmenta ts. Pe r altre cantó hem 
vis t com la inc idència de les pes tes en el segle XVI no havia es tat extrema
dament important i per a ixò, malgrat tot, podíem parlar de creixement també 
en la segona meitat de segle (excepte a Martorelles) . 

Finalment, en quant als moviments de població, exceptuant segurament el 
cas de Palou, tampoc es registra a la comarca aquest important corrent m i
gratori camp-ciutat, de la mateixa manera que comentàvem Ja poca influèn
cia que hi tingué Ja immigració francesa. 

En resum; la demografia del segle XVI al Va ll ès Oriental es va carac
teri tzar per un creixement considerable, comprovat materialmen t i degut 
fonamentalment a: descens de Ja mortalitat, poca influència de les pestes, 
cert creixem ent de la natalitat i una petita aportació dc la immigrac ió exte
rior, tot això promogut segurament per un creixement econòmic favorable. 

Passant al segle XVII, segons Nadal i Giralt en la seva obra La population 
catalane 1553-1717 77 els períodes negatius de població durant aquest segle 
són: 1600-1610, 1631-1635, 1641-1645, 1651-1655 i 1676-1680. Pel que fa a ls 
pobles estudia ts veiem que només Lliçà té com a període nega tiu la primera 
data; la segona i la tercera coincideixen tan sols a Bigues. E l període 1651-1655 
és comú, en canvi, a tots els llocs menys a L'Ametlla; el quinquenn i 1676-1680 
com a última e tapa negativa del segle, no es dóna a cap de les poblacions es
tudiades . 

Per altra banda P. Vilar ci ta dels autors esmentats 78, en parlar del re lat iu 
redreçamen t demogràfic de final del segle XVI i principis del XVIT, qu t> 
e ls excedents m és for ts es produeixen a 1601-1605 i a 1616-1620. En els llocs 
es tudia ts certament que de la primera part de segle, e l període 1601-1605 és 
positiu; no a ixí el de 1616-1620 que només es dóna a Lliçà i amb unes con
d icions que no permeten considerar-lo com excessivament positiu. 

Fins ara veiem que les reflexions sobre períodes co nc re ts i curts, no coin
cideixen massa. Si ens fixem en cicles m és llargs, tots els autors estan 
d'acord que, a partir de 1640, és quan es r egistren els anys més dolents, com
plint-se perfectament en el nostre cas. 

Nadal i Giralt en el seu es tudi fixen tres etapes: de 1553 a 1630, en la que 

74. MALUQUER, J. : Població i societat a l'àrea catala/na. Barcelona, 1964 ; p. 46. 
75. NADAL, ] . : Op. cif. 
76. N ADAL-G IRALT: Op. cit. 
77. NADAL- G I RALT : Op. cif. 
78. VILAR, P. Op. cif. p. 346. 
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el creixem ent demogràfic és extraordinari amb un augment mitjà de 3'5 
person es per any, man tenint-se aquest creixement fins a 1620 i per produir-se 
una caiguda que culmina amb la pesta de 1629-1631. Una segona etapa aniria 
de 1631 a 1660 en la que continuen els efectes de la pesta augmentats amb 
els de la guerra (1641-1645 ) i acabant amb la pesta de 1651-1653; amb tot 
i això, l'esperit dominant no seria el de decreixement, sinó el d'estancament. 
F inalment, una tercera e tapa és la de 1661 a 1717 en la que hi han cicles 
bons i c icles dolents, subdividint-la en el p eríode de 1661-1665 de retorn a la 
normalitat, una davallada de 1671 a 1675 de forma general, i una última de 
1700 a 1717 considerada com regressiva. 

Aplicant aquest esquema a les poblacions estudiades, si observem la 
primer a eta pa només és comparable a L'Ametlla i a Bigues, d'on coneixem el 
total de població. Veiem que en el primer cas es registra el pas de 32 focs 
l'any 1553 a 75 el 1629, que equival aproximadament a passar de 160 habitants 
a 375, i correspon a un creixemen t de 2'8 h ab ./any. A Bigues es passa de 33 
(ocs a 65, és a dir de 165 habitants a 325, amb un creixement mitjà de 2'1 
habitants per any. 

La primera etapa, doncs, coincidiria amb l'apreciació feta pels autors 
esmentats, m algrat no s'arribi al creixement de les 3'5 persones any. Caldria 
remarcar però que aquest creixem ent extraordinari és frui t en el nostre cas, 
gairebé en Ja seva totalitat, dels últim s anys del segle XVI i en molt poca 
proporció dels primers del XVII, ja que a Bigues la població no s'estanca 
el 1620, sinó ja e l 1605 . R especte els efectes de la pesta de 1629-1631, no podem 
parlar-ne en general, malgrat que per a la majoria de pobles aquests sigu in 
anys d 'estancamen t o decreixement, la mortalitat no registra les conseqüèn
cies típiques d'aquell flagell . 

La segona etapa, de 1631 a 1660, l'han anomenada com de «gran crisi>> 
per la pesta ja citada i agreujada per la guerra. A les poblacions estudiades, 
no la pode m considerar de gran crisi , almenys en la seva totaHtat, puix que 
de 1631 fin s a 1650 tot i ésser una època de decreixement o d 'estancament, per 
un cantó no es pot parlar de crisi i per l'altre no és un fet comú (per Lli çà, 
Vilamajor, i L'Ametll a és una època de clar creixement). Tampoc es com
ple ix el m enc iona t agreuj ament de 1641-1645 pe r Ja guerra, que només que
daria reflectit a Vilamajor. Es con trarres ta així la coincidència amb un crei
xem ent fora del normal i aquell possible agreujament. 

Si en algún cas podem parlar de <<crisi» és tan sols de 1650 a 1660, degu t 
a la pesta de 1651-1653. Aquest és l 'únic període de total coincidència del 
creixem en t, o millor, d'augment fort de la mortalitat que supera en la m a
j oria dels casos (recordem l 'excepció de L'Ametlla) a la natalitat. 

D'aques ta manera estem també d 'acord amb l'apreciació feta pels au tors 
referits que, malgrat tot, 1[a nota dominan t no és el decre ixem en t sinó 
l'es ta ncament. Per tant, sembla que no hi ha possibilitat d'emprar l'expressió 
«gran crisi». 

Finalment la tercera etapa, de 1661 a 1717, caracteritzada per cicles bons 
i dolents, no respon en cap moment a la si tuació que es dóna en aquest5 
pobles del Vallès Oriental d'indubtable creixem ent positiu. Només podem 
suposar una aproximació al que s 'anomena període regressiu de 1700 a 1717, 
per la disminució del creixement que s'observa en alguns dels pobles, Lliçà, 
Bigues i Vilanova, amb l'augment de la mortalitat. Remarquem però que és 
una simple suposició ja que no coneixem l 'estat d 'aquestes poblacions en 
aquests anys del segle XVIII. 

Comentem tan sols que, segons J. Iglésies en la seva obra Estadístiques 
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de població de Catalunya en el primer vicenni del segle XV I! I 79 a Bigues 
es registren 64 cases és a dir 320 habitants i en 1699 se'n comptaven 447; a 
L'Ametlla el 1717 es troben 107 cases i 535 habitants, men tre que en 1699 
n'hi havien 819; i a Vilamajor en 1717 hi h an 268 cases o 1340 habitants, els 
mateixos que hi havien en 1699. Sense voler esmenar les dades donades per 
J. Igl ésies, sembla que aquestes són infravalorades ja que les diferències que 
es manifes ten en l'espai dc 17 anys suposarien l'ex is tència d'una cri si massa 
important. 

Finalment J. Nadal ex pli ca en la seva ponència <<El r edr eç» demogrdfico 
de Cataluña en el sigla XVI, presentada en el IV Congrés d'Història de la 
Corona d'Aragó, els creixements mitjans de població refer ents a una sene 
de pobles marítims a saber: 1576-1625 = 3'5 hab . per any; 1626-1660 = 0'66; 
1661-1700 = l 'S. Si ho comparem amb els nos tres pobles veiem que: 

1575-1624 = Lliçà 0'82, i Bigues 3'3 . 
1625-1659 = Vilamajor 16'7, L'Ametlla 5'2, Vilanova 7'2 i Bigues 3'4 . 
1660-1699 = Lliçà 4'07, L'Ametlla 7 i Bigues 3'6. 

Davant d'aquestes dades s'ha de concloure que el creixement donat p el 
període 1575 es igual a l'i ndicat dels pobles del Vallès, mentre que pels 
altres dos períodes, el cre ixement dona t per ada! és inferior, amb força 
diferència, a l 'observat en el nostre estudi, sobre tot pel que fa a l'e tapa 
1626-1660. 

Aquestes d iferències en e ls índexs dels creixements posen també en qües
tió les afirmacions respecte a que el Maresme i r esta de comarques maríti
mes de Catalunya foren les més beneficiades per l'increment demogràfic, 
parti cipant-ne d'alguna manera el Vallès. Si els r esultats donats es confirmen 
amb altres estudis per tal de tenir un panorama major de dades, el creixe
ment d'aquesta comarca podria ésser superior a l de les marítimes, pel que fa 
a gran part del segle XVII. 

Per acabar citem només la diferència d 'argumentació necessàr ia que s'h a 
dc fer sobre aquest creixem ent demogrà fi c, doncs com ja hem vis t en el 
seu apartat corresponent la immigració fra ncesa no és suficientment elevada 
com per a cons iderar-la Ja causa del mateix. Nadal parla de que a Barcelona 
de 1576 a 1625 de 1225 mat rimoni s hi han un total de 238 marits francesos que 
equ ival a un 23 '1 %. E n e l nos tre cas, considerat només el poble de Bigues, 
que és un dels que té un c reixement demogràfic important en aquests any.:;, 
té un total de matrimonis dc 137 i cons ten només 3 marits francesos, el que 
suposa un 2'1 %. 

79. IGLÉSIES, J .: Estadístiques de fa població de Catalunya en el primer vicen
ni del segle XVIII. Barcelona, J959. 
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ECONOMIA 

Per realitzar l 'estudi del creixement econòmic de la comarca i concreta
m ent dels seus pobles, hem d'emprar un volum de documentació molt supe
rior al necessari per a la investigació demogràfica, car els factors econòmics 
s'estenen i intervenen en la majoria d'accions del tarannà diari, i per aquest 
mateix motiu és característica la seva dispersió . 

S'ha de fer notar també que en aques t apartat no es disposa de la mateixa 
documentació per cadascun dels llocs, sinó que en molts d'ells no n'hi ha. 
En compensació, però, la generalització és molt m enys arriscada. Per això 
parlarem, fonamen talment, de Granollers i de la comarca en general. 

Les fonts utilitzades estan en relació amb els apartats en que es dividirà 
el capítol; així diferenciem la documentació particular, la senyorial, l'eclesiàs
tica i la municipal. 

Els arxius particulars (Burguès, Maspons, Bruniquer, etc.) aporten una 
documentació important per a conèixer la situació concreta d'unes famílies, 
en la majoria dels casos de situació social alta o mitjana i amb matisos gene
ralitzables en alguns asp ectes. El problema d'aquest tipus de fonts és la 
difíci l s istematitzac ió degut a l'estat dels docum ents, a la discon tinuïtat i a 
la informalitat en m olts casos, a l'hora de registrar notes i resultats d'ope
racions. 

L'es tudi de l'economia senyorial es centrarà sobretot en la documentació 
de la Baronia de Montbui, que gràcies a la bona quantitat de documentació 
(fonamentalmen t del segle XVII), ens servirà més que res per veure en què 
es basa aq uesta economia i quina és la seva incidència en les economies par
ticulars i de les diverses parròquies. A part d'aquesta baronia, par larem també 
dels senyors de La Roca, de la baronia de Llinars i d'a ltres senyor s que tenien 
algu n tipus de jurisdicció o lligam econòm ic amb la comarca. 

La part de documen tació eclesiàstica es refereix fonamentalment a aques
ta classe de senyoria, com és el cas del m onestir de Sant Miquel del Fai, el 
qual tenia relacions econòmiques importants amb tots els pobles de la co
marca i amb bastan ts de for a d'questa: disposava de llibres de rendes i 
capbreus que ens poden permetre de calibrar quin era el seu estat econòmic 
i fins a quin punt exercia la seva influència sobre l'economia comarcal en 
general. 

Un altre tipus d'informacions eclesiàstiques són aqu elles que es registren 
en les Visites Pastorals, Gràcies, etc., en les que també queda reflectit el 
m oviment econòmic parroquial. 

Finalment dintre d 'aquest tipus de documentació utilitzarem alguns llibres 
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d 'adminis tració parroquial, ja siguin de l'obra, de confraries o de rendes, .l a 
qualitat del quals és també molt diversa. 

El nucli més important de fonts per l'estudi de l'economia almenys en 
quantitat, resulta ésser el que anomenem municipal. Els dos cossos de docu
mentació habitual són els llibres del Consell i els del Clavari. En la primera 
font s'hi troba informació de tot tipus, p erò potse r la carac terís tica que més 
la define ix és que mitjançant aquests llibres es segueix dia a dia la marxa 
del municipi i, per tant i al mate ix temps, dels seus habitants en particul a r . 
Tot i que hem dit que hi ha info rmació de tot tipus, cal matisar que e ls 
aspectes econòmics acostumen a ésser els .més hab ituals, a mb l'avanta tge 
que es registren també els processos i motius p els quals s'arriben a prendre 
tal s decisio ns econòmiques. 

Pel que fa als ll ibres del Clavari aquests són de caractcr exclusivament 
econòmic, en regis trant normalment la llis ta de pagaments i de rebudes sense 
més comentari. Es troben també en aq uesta documentació, encara que no 
sempre, e ls comptes del «Pallol », és a dir les compres i vendes de gra pe l
part del municipi, de molta utilita t per a conèixer els preus de l'indicat cereal 
i la seva evoluc ió, malgrat que la seva infreqüència no permeti fe r sèrics 
compl etes al llarg del segle. 

Els dos arxius m és complerts dc què disposem a nivell municipal són els 
ja esmentats de Granolle rs i Cardedeu. En el pri mer la quantita t dc llib res 
del Consell i del Clavari cobreixen, enca ra que amb alguns buits , tot el 
segle. En canvi, a Cardedeu no es di sposa de cap d 'aquests llibres s inó tant 
sols de re ferències per altres fonts de tipus oficial. 

A tota la docum entació mencionada ca l afegir-n 'hi una altra de tipus no ta
rial, pe rgamins, que afecten normalment l'economi a particular. 

Finalment s'ha recorregu t també a les fonts dc tipus oficial , sobresortint 
la documentació del Consell d'Aragó i la dc la Batllia General en e l seu 
apartat anomenat << Stablimentorum». 

PLANTEJAMENT GENERAL 

P rimerament i vis tes les fonts cie què dis posem, cal dir que to tes les 
afirmacions que es facin hauran d'ésser forçosament genera ls i amb incidèn
cia a tota Ja comarca, no pas a uns pobles en concrel. Aquesta necessi tat ve 
donada també pel propi funcionament intern de l'economia, perquè és ev ident 
que en aquesta època exis teixen unes comunicacions , uns intercanvis i per 
tant una situació comuna d ins d'un de terminat marc geogràfic . 

En el cas de Catalunya, sembla clar que aquest marc és la comarca i per 
tant a ixí com podíem veure diferè nc ies notables entre la demografia dc dos 
pobles, pel que fa a l'economia aques tes dife rències s'han de notar a nivell 
comarca l, puix que con siderem aquest m arc com una unitat geogràfica. 

Un a.ltre fe t a tenir en compte són els diferents sectors de producció 
concre tats en l 'agricultura, la indústria i el comerç. Caldria estudiar per 
separat cadascun d 'aques ts sectors i conèixer llur respectiva producció, ren
dabilitat i evolució al llarg cie la centúria, però una vegada més la precari etat 
de les fonts ens dificulta aquesta anàlisi detallada i hem de veure realment 
quins són els aspectes analitzables i quins no. 

Referent a l'agricultura s 'hauri a cie prendre com unitat bàsica cie pro
ducció el Mas i fer partir la investigació d'aquest. 
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La dif icultat està en poder a na li tzar aquesta producció, j a s igui en quan
ti tat ja sigu i e n rendabili tat, car les lli bretes de comptes de particula rs són 
molt escasses, i Ics que es troben, moltes vegades no clonen clements sufi
c ien ts per a l'estudi. 

Disposem e n canvi d'un a ltre tipus de documen tació que malgra t no per
meti de conè ixer l'an terio rment ind ica t, ens descobre ix la s iutació agrícola 
més en genera l. E ns refe rim a ls esmen ta ts documen ts de compra-ven des dc 
te r res, censals, establimen ts i àpoques, a ix í com els tes taments i e ls inven
ta r is. Amb aq uesta informació no és possib le de f er quan tificacions, pe rò 
sí que es pot en treveu re u n esta t i un funcionam ent; a ixí, Ja com pra dc 
terres, Ja necessita t de prèstecs (qui els demana i qui els atorga), els béns 
dc què es d isposa , e tc., són també fac tors fona mentals del sector agra ri . 

Per a lt ra banda hem dc considerar l 'agricultura com el sector econòmic 
majo ritari i rPés impor tant a la comarca, a m b força d iferè ncia respecte 
els a l tres; pe r aquest ma teix motiu hi centrem la major part de l'estud i. 

La indústria té al Va llès Or ien ta l un paper molt reduït s i ho comparem 
a mb el secto1· p rima ri , to ta vegada que està molt més concentrada en uns 
llocs de terminat s (Cardedeu, Granoll ers), en funció de les p ròpies n ecess i
ta ts comarca ls i mol tes vegades locals. Podríem des tacar la in dús tria dc 
la ll ana com a més im portan t a Cardedeu, i petites in dúst ri es diverses a 
Granolle rs en funció del mercat. 

Si quan tif icar el sector agrari era d ificultós, les activitat ind ustrials 
encara h o són més, perquè no es d is posa pràctica ment de cap tipus de font 
específi ca. Ta n t sols consten refe rències en els llibres dc les confraries i e n 
Ics p e ti cions que els m enestrals pugui n fer a l Consell de Ja vil a. Aquesta 
ma teixa manca de documentació confi rma la im portància rela tiva del sec
to r d ins la comarca, al con trari del que per exemple era un nucli indu s
trialmen t im portant com Moià. 

Els in tercanvis són l 'últi m dels sector s esmentats i és evident que tenien 
importà ncia; ho p rova l'an tiguitat i Ja reglam entació dels merca ts exis te n ts 
Granollers i Cardedeu, obrc tot e l primer com a centralitzador del comerç 
a nivell comarcal. 

Ta m poc d isposem en aquest cas de sèries de preus, m ercur ia ls, que en s 
in formin de la marxa d 'aquest comer ç, sim plement es coneixen, i de forma 
espo ràdi ca, els preus d 'aquell s productes q ue són dc mo nopoli municipal i 
q ue fi xa e l Consell (carn, vi, e tc.). Es més d ifícil dc conèixer el movim ent 
d'aq uells prod uctes o ú ti ls que són dc servei personal (calçat, vestit e tc.) i 
que formen pa rt del comerç a n ivell de m ercat amb la gen t qu e setmanal
men t hi assis te ix. Així, pe r exemp le, és cur iós de cons ta tar la gra n quan
ti tat de saba te rs que hi h a a Granollers, a diferèn cia d 'altres oficis. 

Fem no tar també que l'existè ncia d'aquest m ercat comar cal en s reafir
ma amb la idea plan tej ada a l princip i de con siderar les ob servacions de fo r
ma global per to ta la comarca, ja que els p reus, les necessita ts i les circums
tàncies són comunes . 

Amb aquestes con sideracions prèvies podem fer el pla ntej ament general 
de l'economi a dels segles XVI i XVII, vàlid segura men t per tot l'antic rè
gim. Sembl a clar que sobre l'econom ia par ticular, e n aquest cas fon a mental
men t de basc agrícola, recau el pes dc l'economia senyor ial (talles, contr i
bucions, e tc.), dc l'econom ia eclesiàs tica (delmes, primícies) i dc l'economia 
municipa l ( impostos tan els ordinari com els extraordinari s); es p rodueix 
per ta n t, una inc idència conjun ta de to ts aques ts t ipus d 'economia sob re 
la conjuntura del momen t. Al mateix temps cadascun d'aquests tipus es veu 
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influït per altres factors, ja siguin climàtics, polítics o socials, que fan can
viar llur f uncionament norm al. 

Primerament estudiarem per separat els diferents nivells d'econom ia, 
veient sempre però ]es relacions entre ells, per tal de conèixer quina és la 
seva situació durant el període. Així també resulta lògic que considerem l'a
partat de l'economia m unicipa l com el més representatiu de la r ealitat eco
nòmica, ja que és en aquesta ón es registren més clarament els creixements, 
decreixements i l'evolució; i és del que es disposa de m és informació. 

Un apartat essencial en 'la majoria d 'estudis econòmics són les sèries de 
preus, derivant d 'aquí pràcticament tota la inves tigació. Pel fet dels segles 
que ens ocupen, la documentació al respecte és gairebé inexistent; si en do
nem algun s s'han de considera r com a s imples indicacions . 

Hem par lat de la influència sobre l'economia comarcal, i del Pr incipat, 
de factors exteriors en els segles XVI i XVII. E s tracta sobre tot dels pro
blemes dels allotjaments i del bando le risme . Aquestes qüestions seran t rac
tades amb cert detenim ent per considerar-Ies d 'una importància cabdal, j a 
que conc retament el Vallès Or iental fou molt afectat per alguns d'aquests 
fets, dels quals se'n conserva documentació. 

Finalment recordem les hipòtesis plantejades al com ençament, que són 
les mateixes per aques t apartat de l'economia. Intentarem de veure fins a quin 
punt es pot parlar de creixem en t del segle XVI (les seves causes) i de crisi 
económica al segle XVII al Vallès Oriental, el seu començament, les causes 
i l'exis tència o no d'una recuperació. 

La Porxada (Granollers) 

E.l creixement econòmic d'un poble queda reflectit en les seves construccions. La Porxada feta en
tre els anys 1586- 1587 com a llotja de gra, és el símbol cabdal d e l'edat d'or de Gra nollers 

(Fotografta dc l'any 1880, •abans d 'ésser tancada per unes reixes a finals de segle). 
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L'ECONOMIA AL SEGLE XVI EN ELS DIFERENTS NIVELLS 

FAMILIAR 

Analitzem l'evolució econòmica de diferents famílies al llarg del segle, 
per tal de conèixer l'existència o no d'una mateixa situació. Hem estudiat 
famílies de diversos pobles p erquè el resultat pugui ésser més representatiu . 
Aquest intent no ha reexit del tot. ja que les famílies escollides, excepte una, 
són pagesos, tota vegada que no ha estat possible de trobar documentació 
d'una família artesana. 

Les famílies pageses estudiades són la Lledó i la Mantells de Cardedeu, 
la Burgués de Sta. Eulà lia de Ronçana i la Pineda de Riells. L'altra família 
en el seu orígen pagesa, però ara j a de mercaders, es la Bruniquer de Gra
nollers, per altra banda un llinatge molt important no tan sols dins d'a
ques ta vila, sinó també fora d'ella, a Barcelona. 

L'anàlisi de la família Bruniquer s'ha fet de forma distinta a la resta. 
degut a la diversa documentació que disposem i que en fa referència. ISO 

No s'ha segui t l'evolució de les diferents operacions econòmiques de la cen
túria, sinó que l'estudi és sobre un únic llibre de rendes de l'any 1565, mit
jançant el qual podem fe r-nos càrrec de quina era la situació de Ja famí
lia en aquell momen t. Malgrat la manca de documentació ha semblat im
portant d'estudiar-la ja que, fins a l mom ent, no coneixem l'exis tència d'altres 
arxius familiars d'aquesta època a Granoller s. 

Començant per la família Lledó 81 , constatem que ja a principis del segle 
XVI tenia una propie tat important, i que al llarg d'aquest segle es registra 
un creixement considerable, adquirint nous establiments, es a dir noves te
rres en arrendament, i fins i tot, comprant aquestes terres. A més a més, 
aquesta família posseïa també cases i terres arrendades, de les quals er1 
tenim notícia pels censos que cobra cap al final de segle. 

A Can Mon tells 82, també de Cardedeu, eren en canvi petits propietaris. 
Fins al 1538 es constata una situació econòmica dèbil; tot i que rep algunes 
dots quantioses que l i permeten lluir alguns censals, n'ha de crear també de 
nous . A partir del 1538 es registren unes ànsies d 'expansió, que portaren a 
buscar establiments a rabassa morta, contracte favorable pel rabasser per
què tan sols havia de pagar o donar una part de la collita i el contracte era 
molt llarg. A part d'aquests establiments es realitzen també algunes ·compres 
de terra ferma per a conrear, això ja a finals de segle (1596). 

El cas de la família Burguès 83 és ja una mica diferent dels que acabem 
de veure. Comencen el segle essent u ns propietaris mitjans i tindran un 
creixement fort al llarg de la centúria. Hi han registrades 27 operacions eco
nòmiques que passaren per notari : 7 compres de terres i cases, 3 nous es-

80. Arxiu de Protocols de Barcelona. Llibre de rendes de Garau Bruniquer. 1565. 
81. A.M.C. Família Lledó. 
82. A.M.C. Família Montells. 
83. Arxiu fa mília Margenat. Santa E ulàlia de Ronçana. 
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tablimcnts, 4 compres dc cen sos, 9 préstecs, 2 compres de domini directe 
i 2 establiments de terres. 

Durant la primera meitat de segle aquesta famí li a no té massa acti vitat 
econòmica, amb referència t an sols a aques t tipus d'operacion s de les quals 
realitza unicamen t 2 nous establiments i Ja donació d'un préstec. Malgra t la 
poca activi tat , es comprova l'exis tència d'uns certs excedents que perme
ten, per exemple, fer el citat préstec. 

A partir de la dècada que comença el 1570 és quan la família fa e l m és 
gran nombre d'operacions: 11 compres de censos, censals, terres o cases 
en tre 1577 i 1595. Això ens demostra per una banda que l'augment dc capi
tals , potser en part en el segle anterior, però sobre tot en aquest segle XVI, ha 
estat molt important, i s i resu lta així serà degut evidentment al creixement dc 
la p roducciò agrícola. Per a ltra banda consta tem també el for t engra ndiment 
que la propie tat d'aquesta fam ília registra durant e l segle, sobretot després 
de Ja compra dc bona part d'una altra propieta t important com era Can 
Granada ( 1584 ). 

Resum in t doncs, el segle XVI per la fam ília Burguès és dc creixement 
important tant monetari com territo ria l; aquest bon moment culmi na, sobre 
tot, a Ja segona meitat dc segle. 

L'ú lti ma família pagesa és la Pineda, dc Ri e lls del Fa i 84, que segue ix 
un procés en cer ta forma invers a la Burguès, encara q ue les situacions dc 
partida són també diferents. Aques ta família tenia ja a principis dc segle 
un patrimoni força important, però estava totalment lligada al monestir dc 
St. Miquel del Fai. Potser per aq uest motiu té una evolució distinta. Fins a l 
1566 es pot parlar d'un cert creixem ent : trobem lluïcions de censals i vio
laris, i fin i tot alguns nous establiments. A partir d'aquesta data i ja fin s 
en trat el segle XVII es registra un estancamen t clar i sense perspecti ves dc 
recuperació. 

Finalm en t hem ana litzat tota aquella sèric d 'accion s enregis trades per 
notaris dc Cardedeu durant e l segle XVI ss . Certamen t que no totes les ope
racions devien passar p er notari, ni es conserven totes les actes en l'arxiu, 
però la mostra pot ésser al menys orientativa. 

T robem 83 operacions de venda a ca r ta de gràcia, establiments o precaris, 
és a d ir accions que comporten una circulació de la terra. Aquesta cons
tatació denota l'exis tència d 'excedents per comprar dites terres o agafar-les 
en arr endament i alhora l'existència d'una dem an da de terres que confir
maria la s ituació favorable per Ja producció agrícola. 

Per a ltra banda tan sols comptem 16 cr eacions o vendes de censals, és 
a dir de préstecs, dc les q ua ls 12 es fan fins al 1630 i únicament u na en t re 
el 1570 i el 1579. 

Amb aquests clements podríem diferenciar clos períodes, un d'inesta
bilitat entre 1512 i 1570 i un a l tre de creixement clar des de 1570 a fina l de 
segle, potser més intens en l'últim quart de Ja centúria. Aquesta apreciació 
coincidiria amb e ls casos vis tos dc les famíl ies Montclls, Lledó i Burguès. 

Totes les afirmacions apu ntades haurien d'ésser corroborades a mb un 
estudi de la producció, de collites i a través dels preus dels produc tes, però 
la informació referent a aquestes qüestions és pràcticamen t inexis tent. 

Coneixem tan sols els preus del blat comprat per la vila de Granollers 

84. A.M.G. Rúbrica dels documents de la famíl ia P ineda de Riells del Fai. 
85. A.M .G. F itxes Balvey s. XVI. També pergamins s. XVI. 
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entre 1554 i 1559, però amb buits importants 86• Aquests preus tenen les va· 
riacions lògiques si són abans o inmediatament després de Ja collita, en· 
ca ra que la major part de compres es fan entre març i juny, és a dir, quan 
es preveu la manca de blat abans de la nova collita. 

Amb les dades que ten im no és possi ble de fe r afirmacions sobre l'e· 
volució dels preus que alhora reflectirà l'evolució de les collites, perquè 
per una banda els desconeixem completament fins al 1554, i per altra banda 
amb els que possóm és impossible dc construí r-ne una sèrie i dc treure 
conclus ions de la seva evolució. Les dades que coneixem clonarien una certa 
estabilitat amb molt poq ues dispersions, entre 1555 i 1575 i una alça con
siderable entre 1580 i fina ls de segle . Si això es confirmés, aquell primer pe· 
ríode seria de collites regulars, en general, i en el segon pe ríode s'haurien 
produï:t diverses anyades d'cscassedat que provocarien aques ta a lça de preus 
(el mes dc març de 1573 e l preu de venda era 19 sous/ 10 d iners la quar
tera i el 1599 en el mateix mes era de 47 sous/q . i l 'abril 48 sous/q.) 87• 

És evident que aquc tes petites cons tatacions no són su ficients per co· 
rroborar o negar les evolucions fam iliars que abans vèiem, encara que és pro· 
babl e que aq ues tes males anyades es donessin molt cap els últims anys del 
segle i que per tant l 'estabi litat que permetria el c reixement fos un fe t clar. 

Un cas a part és l'estudi que s'ha fet de la família Bruniqucr, de Grano
lle rs . Ja hem dit d 'entrada que es tractava en aquests moments d'una família 
de mercaders i que en coneixíem tan sols un llibre de rendes d'un any en 
concret. 

Aquesta és una família important no tant sols per la història de Ja co
marca sino també per la his tòria general de Catalunya . Sembla que el seu 
origen està e n e l mas Bruniquer d'aques ta vila (Romà Bruniquer) l'any 1098 88• 

La vinguda a Granollers es reali tzà amb Ramon Bruniquer que es casà amb 
Elizcnda Casel la l'any .1260 . En el segle XIV ja ens apareixen com a mer
caders a Granollers i algún germà com a notari públic de Granollers (1323). 
Emparenta ren amb altres famílies importants de Granollers com els Ricoma 
i els Tarafa. 

L'evolució d'aquesta família enca ixa amb el procés d'altres tantes que 
passen del camp a la ciutat, de page os a m ercaders i després a Barcelona , 
amb professions liberal s (notari). 

Analitzem concretament el llibre de rendes de Garau Brun iqucr, merca
der de Granoll ers, del 1565. Es reben i es paguen censos amb diner i amb 
forment, ja s iguin pe r peces de terra o per cases. Es reben de censos en 
diner 56 11. 84 s. 5 di. i es paguen 34 11 . 5 s. 10 di., el que s igni fica que 
hi ha un superàvit en dine rs referent a ls censos dc 25 11. 18 s. 7 di . En blat 
es reben 12 quarteres 3 quartans i es paguen 47 quarteres 11 quartans, que 
suposa un dèficit de 35 q. 8 c. 

Davant d'aq uestes xi fre constatem que és molt superior el volum de cen
sos en diner que en espècies. Veiem també com es paga m és en espècies 
que no pas se'n reben. Això és degut a que la família té gran quantitat dc 
peccs de terra de les que es paga un cens (en espècies) mentre que Ja m ajor 
part de censos que es cobren són sobre cases i no sobre terres. 

Se'ns fa difícil de fer una valorac ió de la situació de la famíl ia tan sol 
amb aquestes dades. Po tser es m és orientatiu saber que segons les rendes 

86. A.M.G. Ll ibre del Consell de Ja vi la a 1555-1572. Llibretes del Clava ri s. XVH. 
87. A.M.G. Llibreta del Clavari 1572-1573. Llibreta del Clavari 1599. 
88. A.M.G. Llibre de rendes de Esteve Gilabert de Bruniquer, 1643, pàg. 164. 
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que es cobren, Garau Br uniquer posseïa unes 30 cases o parts i més de 
20 p eces de terra, i pagava per la tenència d'unes 12 cases i 30 peces de 
terra. A part de tot això, consta que tenia la carnisseria de la vila (al menys 
un dret), la meitat dels drets del mesuratge, uns porxos a la plaça de les 
Olles, etc. 

Podríem pensar doncs que r ealment la família Bruniquer tenia unes 
propietats molt considerables en terres i cases, i que com a m ercaders es
taven molt lligats a ls arrendaments municipals, sobressortint aquells dos 
monopoli s del consell de la Universitat, que eren la carnisseria i el mesuratge. 

Si hem parlat de Ja importància de la propietat, podem constatar alhora 
la no exis tència de censals, préstecs que denotarien algunes necessitats. En 
el mencionat llibre de rendes apareixen tan sols una o dues pensions de cen
sals que encara es paguen , p erò no se'n coneix la creació de cap en aquests 
anys. 

Per acabar aquesta visió d'economies familiars emprarem una altra font 
força vàlida per aquesta anàlisi, que són els testaments. Si ens referíssim 
a una sèrie d'aquests documents de persones de diferents nivells econò
mics i d 'èpoques també diver ses, podríem deduir-ne les diferències socials 
del moment. Com a mostra en veurem solament tres, el d'Anton i Oliver, 
petit pagès de Vilanova de la Roca 89, el de Bernat Bruniquer, pagès de Car
dedeu 90 i el de Pere Many menestral (artesà) de la pell (blanquer) de Gra
nollers. 91 

Antoni Oliver, de la Roca, el 28 d'agost de 1516 llega: 5 sous a cadascun 
dels marmessors ; 10 sous per l'enterrament; 1 per una m issa cada any; 
1 per la Verge de Montserrat; 1 per una missa; 1 pel bací de l'Hospital de 
Barcelona; 11 lliures a la dona; 5 sou s 1 diner a l nét, i 10 lliures al fill que 
serà l'hereu. 

Bernat Bruniquer, de Cardedeu el 24 d'octubre de 1579 llega 10 lliures 
per l'enterrament; 2 sou s a la Confra ria de Sant Miquel; 12 sous a la Con
fraria de Ntra. Sra . del Roser; 6 sous al bací de les ànimes; 10 lliures al 
germà; b éns mobles i immobles a la germana i 5 sous a ls m armessors. Deu 
33 sous i li deuen 9 quarteres de blat; la meitat de 2 porcs grassos ; S q. de 
llobins a 16 sous/q.; un cofre de roba; 40 11. 16 s.; 17 ovelles; 11 ó 12 
anyelles (a mitges); 5 garrins (a mitges) i 5 m esos de soldada a raó de 10 
lliures any i 10 lliures per una burra. 

Pere Many, de Granoller s, el 30 de gener de 1596 testa i diu que tot ho 
deixa als seus dos hereus, i 400 lliures de plata per a la causa Pia de les 
Donzelles i 18 lliures per la filla casada. 

Q UADRE DE PREUS DEL BLAT SEGONS ELS LLIBRES 
DEL CONSELL DE CLAVARIS DC GRANOLLERS 

Any 

1554 
1555 
1556 
1558 

Mesos 

XII 
XII 
VI 

89. A.M.G. Pergamins s. XVI. 
90. A.M.G. F itxes Ba lvey s. XVI. 

Preus 

27 sous 
23 » 

27 )) 
18 )) 

91. A.M.G. Pergamins. Testaments s. XVI. 
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Any M esos Preus 

1566 III 16 )) 

IV 20 )) 10 di. 
1568 v 20 )) 6 )) 

1570 VIII 17 )) (blat vel l) 
1573 III 20 )) 10 di. 
1581 27 )) 

1598 VI 50 sous, 49 sous, 46 sous 
1599 III 47 )) 

VII 40 )) 

IX 41 )) 

x 45 )) 

XI- XII 46 )) 

1600 III 46 )) 

ECONOMIA SENYORIAL 

En el segle XVI la documentació de la qual disposem per aquest tipus 
d'estudi és molt m és migrada que p el segle XVII. Entre 1500 i 1600 no ens 
és possible de construir sèries de cap tipus i p er tant no podrem passa r 
de donar unes pi nzellades iHustratives dels senyors i de les jurisdiccions sen
yorials m és importants de la comarca. Parlarem de la baronia dc La Roca 
i dels seus senyors, ja siguin els Torrelles ja s iguin els Setmenat, de la ba
ronia de Montbui, dels Bell-lloc (Bclloch ), dels Vi lalba i de la baronia de 
Llinars i els seus senyors, els Corbera. 

Com ja hem explicat, l'interès d 'es tudiar aquest tipus d'economia és de
gut a la incidència que té d ins la conjuntura econòmica general d'aques ts 
segles. La relació normal és ocasionada pels tributs que municipis i parti
culars pagaven, i també p e rquè eren els gra ns propietar is del país; així 
doncs tots els pagesos p etits o sen se terres, p odien conrear a cens els predi s 
d'aquells senyors. 

Comencem per la baronia de La Roca, el senyors de la qual foren gairebé 
sempre els Torrelles, tret d 'un període en el que la posseïren els Sen tme
nat. Ja és prou con egut que els Torrelles arribaren a tenir sota el seu do
mini bona part del Vallès, entre altres llocs Ja Baronia de Montbui i la m a
teixa vi la de Granollers. 92 

Els Sentmenat eren els senyors dc la Roca a finals del segle XIV i prin
cipis del XV. D'aques ts anys (1482 - 1510) se'n conserva un capbreu en el 
que hi cons ten 94 confessions i hi apareixen la major part de poblacions del 
Vallès Oriental i alguna del Maresme 93• Les poblacions on m és propietats 
tenien eren La Garriga (16 confessions) i Llerona (24 confessions). 

Durant el segle XVI i ja amb domini dels Torrelles, es deuria mantenir 
la situació econòmica d 'aquest senyoriu, p erò ja es com ençaren a veure 
signes dc decadència. Sabem que els Torrelles posseïen, ta n sols a la vila dc 

92. CA RRERt\S CANDI, F. - El cas/ell de La R oca del Vallès. Ba rcelona; 1895. 
93. A.C.A. Fons Sentmenat. Capbreu de La R oca. 
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Granollers, en aquest segle, 28 propietaris 94• El delme, impost típicament 
senyorial, que en un principi consistia en una dècima part de la collita, que 
habitualment el baró de La Roca rebia en blat, era d'uns 280 quintars 95 

L'any 1541 la situació econòmica dels Torrelles deuria ésser el sufi
cientment bona com per a pretendre disputar Ja baronia de Montbui als 
Consellers de Barcelona, que n'eren els senyors 96• Els Torrelles havien si
gut els senyors d'aquesta baronia des de l'any 1480 al 1490, que passà a l 
Consell de Cent. 

A Ja segona meitat del segle XVI els Torrelles comencen a tenir proble
mes amb els seus vassalls de La Roca. L'any 1562 hi ha un p let a l'Audièn
cia de Catalunya entre els sínd ics de La Roca i el senyor, perquè els pri
mers asseguraven que la jurisdicció judicial sobre la vila havia estat tor
nada a la r eia l Corona 97• Malgrat que el plet el guanyin e ls Torroelles, aquesta 
casa ja s'anava debi litant, de manera que perderà la senyoria de La Roca. 

Aquesta pèrdua dc ju risdicció no significa, però, que econòmicament 
deixin d'estar lligats amb els seus dominis. Coneixem únicament les ren
eles cobrades e l 1582 i el 1596, que só n respectivament 1.287 lliures 17 sous 
i 2.083 lliures, i veiem com aqu estes no solament no baixen s inó que fins 
i tot passa el contrari 98• 

Pel que fa a la Baronia de Mon tbui, ja hem dit que a finals del segle XV 
passava a .la jurisdicció de l Consell de Cent de Barcelona, per tant amb el 
segle XVI estrena una organització més de tipus municipal i democràtica. 
En aquest sentit la Baronia pagava en raó de dret de senyoria a Ja ciutat 
de Barcelon a només 25 Il. l'any 99• 

Es coneixen poques coses de la vida de la Baronia de Montbui durant 
aques ta centúria. La nova organització afectarà també als tributs que els 
seus habitants havien de pagar: les talles, els censos i el trentè. Les taiies 
no eren tributs fixos, s inó que s'imposaven segons les necessitats, i es r e
partien proporcionalment als habitants de cadascuna de les parròquies que 
formaven la Baronia. Els censos era allò que es rebia de les terres del comú 
o d'altres monopolis q ue el Consell de Ja Baronia arrendava cada any. Fi
nalment el trentè era sobre la collita; suposava donar a la Baronia una 
trentena part del respectiu total. 

Aquests tributs venien a subs tituir aquells més típicamen t senyorials 
q ue abans pagaven j unt amb tota una sèric dc prestacions personals i drets 
feu dals. No sembla exagerat pensar que la població devia es tar menys pres
sionada econòmicament que abans, tot i que amb aquest nou sistema pot
ser hi han més tributs. 

No es conserva suficient documentació del segle XVI per a conèixer 
l 'evolució d'aquests impostos, Ja qual ens perm etria saber la incidència 
d'aquesta economia sobre les poblacions i també l'evolució de les collites . 
Sabem tan sols que el sou dels j urats l'any 1540 era de 4 11. i que l'any 
1574 era ja de 6 11. 100• Aquesta pujada del sou podria significar un creixe
ment econòmic, però manca documentació per afirmar-ho. 

94. A.C.A. Fons Sentmena t. P ropietats dels Torrelles 1482-15 10. 
95. A.C.A. Fons Sentmenat. Llevador de rendes i censos (sense data). 
96. CARRE.RAS CANDI. - 0{J. Cit. 
97. Jdem. 
98. A.C.A. Fons Sentmenat. Rendes de Ja casa Torrelles 1582-1596. 
99. A.M.G . Fons Baronia de Montbui . Llibre de l Clavari s. XYJ. 
100. Jdem. 
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Com a exemple del repartiment d'una talla veiem la de 1583 de 149 11. 
12 s. 101. 

Santa Eul àlia dc Ronçana 58 11. l s. 
Lliçà d'Amunt 41 )) 

Sant Feliu de Codines 22 )) 

Sant Mateu de Montbui 9 )) 4 )) 
Bigues 18 )) 

Palaudàries 15 )) 7)) 
L'Ametlla del Vallès 31 )) 

E ls enfrontaments en tre els senyors i les poblacions amb ells relaciona
des o lligades, són una cons tant durant aqu est segle XVI. Els casos dels 
Corbera de Llinars, i dels Vilalba, en són dos exemples clars. 

Els Vilalba eren senyors de l'indicat castell i tenien la meitat del delme 
de Santa Maria de Mataró, de Mata i una part del de Cardedeu; no tenien, 
però, vassalls 102. 

L'any 1570 Josep Miquel de Vilalba decideix p ermutar el caste ll, un quar t 
del delme de Cardedeu i diferents cen sos de Santa Agnès de Malenyanes per 
la baronia de Montmagas tre de Corniols, Anya, Montargull i la quadra de Vall
llebrera que eren del monestir de Montserrat 103• 

La permuta té unes explicacions per ambdós cantons. L'Abat de Mont
serrat reconeix els «gastos, danys, despeses, inquietuds i perturbacions per 
ells patits en el govern i l'administració de justícia perquè aquell lloc era 
de bandolers i facinerosos>>; això feia que no en tinguessin prou pel man
teniment de la jus tícia amb les rendes que cobraven cada any. Per aquest 
motiu es decideix a canviar per Vilalba, <<On hi ha quietud perquè no hi ha 
vassa lls, poca administració de justícia i percepció dels delm es, censos, ter
çons, fadigues, fruits i altres r endes amb multiplicació i augment.» 

En quant als Vilalba deien que canvien perquè la gent de Cardedeu i 
Vilamajor pretenen que els delmes i les r endes són ja lluïts i quitats, i això 
els comportava tot un seguit de plet s, litigis i controvèrsies. 

Així doncs els enfrontaments pels tributs entre els senyors i el poble po
dien arribar a ésser prou greus con per a provocar un canvi d'aquestes ca
racterístiques. No sabem si els nous senyors de Vilalba van seguir tenint 
aquests problem es; coneixem, en canvi, els conflic tes entre l'Abat de Mont
serrat i la Batllia General encarregada de l'administració dels béns reials. 
L'any 1591 la Batllia es queixa que l'Ajuntament no ha clonat notícia del 
delme de Cardedeu que rep 104• El conflicte continua l'any 1596, perquè l'Abat 
no accepta que aquell delme hagués sigut mai del Rei, i que, a més a més, 
ara h avia estat amortitzat pel Bisbe 105. 

E ls problemes eren molt semblants pels Corbera de Llinars. Durant la 
primera meitat del segle sembla que cobren tots els tributs sense enfron
taments; així, per exemple, l'any 1542 el batlle de la baronia de Llinars, que 
era el procurador de la Sra. Beatriu de Corbera, signa un rebut als síndics 

101. A.M.G. Fons Baronia de Montbui. Llibre del Clavari, s. XVI. 
102. F itxes Balvey s. XVI. 
103. A.C.A. Ba tllia General. Procesos antics. 1.592; I. 
104. A.M.C. Fitxes Balvey. S. XVI. 
105. Idem. 
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de Vilamajor i als jurats de Cardedeu conforme havia pagat 63 U . 8 s. 6 di. 
per dos tributs que eren la «cena» i la << quístia» 106. 

Cap a finals de segle ja es troben amb plets posats pels de Vilamajor, 
perquè es neguen a pagar el delme de les olives, de la verema, e tc., aHegant 
que tenen concedits molt privilgcis que els n'eximeixen. Els plets són fa
vorables als Corbera i segueixen tenint el dret de cobrar 1/ 11 part dc tots 
e ls fruits 107• 

Amb el que hem vist fins aquí podríem j a avançar la constatació que, en 
els llocs on la presència dels senyors és efectiva, a la segona meitat del se
gle XVI comencen a produir-se enfrontaments amb les poblacions a causa 
dels tributs. Per una banda això pressuposa una si tuació favorable d'aquests 
pobles que es veuen amb força de pledejar contra els senyors; per altra 
banda, malgrat que la majoria de sentències fossin favorables a aques ts se
nyors, la pressió sobre l'economia particular o m unicipal deuria disminuir 
i, paraHelament, l'economia particular del senyor. 

Acabem aquest apartat analitzant quins lligams amb l'economia senyo· 
rial quedaven encara a Granollers. Des de la donació que l 'any 1332 Guillem 
Ramon de Montcada, senyor del castell de Montcada, de Vic, de Tona i 
vescomte d'Osona, va fer a B. G. dc Bell.lloc del referit castell de Montcada, 
de l'església de Santa Engràcia i el delme del puig de Montcada, de Sant 
Iscle de les Feixes i delme de Ja Vallbona, de l 'església de Reixac i delme, 
l'església de Santa Perpètua i delme, l'església de Pare ts i delme, l'esglé
sia de Palou i delme, el delme de Granollers, la senyoria de Burriac i el del
me de Premià, els Bell.lloc posseïren aquest impost senyorial a Granollers. 

Els Bell.lloc, però, van anar cedint o venent parts de dit delme· a a ltres 
senyors: els Cardona, els Rocabertí, e tc. No coneixem quines quantitats su
posava aquell delme, ni les postures de la població al respecte; en canvi, 
apareix a finals de segle l'enfrontament amb la Batllia General. L'any 1591 
hi ha un plet posat per la Batllia a Bernat Pau de Bell.lloc, dient que el rei 
era senyor del delme de Granollers; tota una co lla de testimonis declaren 
que el delme el tenien els Bell.lloc des de la donació dels Montcada i no 
del rei. Ara els BelUloc eren els amos d'un te rçó i rebien gran quan titat 
de lluïsmes d'alt res senyors 108• 

No tenim més notícies sobre la incidència dels tributs senyoria ls a Gra
nollers; podem dir, però, que no deurien afec tar massa la població, ja que 
no se'n parla en cap tipus de documen tació municipal, a diferència del que 
passava en els a ltres casos comentats. 

Resulta doncs que el segle XVI, a nivell senyorial, es pot dividir en dos 
períodes : fins a m eitat de segle es manté el poder jurisdiccional i econòmic 
dels senyors, i a la segona meitat de la centúria, m és con cr e tament en l'últim 
quart, quan cessen en Ja jurisdicció (excepció de la Baronia de Montbui, on 
la perden a finals del XV) i comencen a tenir d ificultats per a cobrar els 
seus tributs. A les viles que són reials des de fa més temps, com és el cas 
de Granollers, la incidència d'aque t tipus de tributs deuria ésser ja molt 
dèbil. 

106. Idem. 
107. A.C.A. Batllia General. Proccsos antics 1592, 3. 
108. A. C. A. Batllia General. P.rocesos antics. 1591 , 1. 

194 



ECONOMIA ECLESIÀSTICA 

Cal diferenciar primerament entre l'economia de monestirs i convents, 
de tipus pràcticament senyorial, i la dc les parròquies de cada vila amb 
llurs clergues i beneficiats, que tenen un vincles amb la resta de la pobla
c ió en la majoria de vegades simplement econòmics. 

Pel que fa a monestirs i convents a part dels lligams econòmics com són 
e ls delmes, les propietats territorials o els censals, hi han també uns vin
cles de tipus feudal, com és el cas de Sant Miquel del Fai, respecte al qual 
una sentència de Ja Cambra Episcopal exposa: «El prior té dret i juris
dicció sobre els homes del Castell de Montbui, pot cobrar rendes, assig
nar jutges i no pot ésser imposat pel batlle o bisbe» 109• Aquesta situació, evi
dentmen t, no es manté en el segle XVII, però si que queden h erències d'a
quest domini que ara s'han transformat en diner o en espècies. 

L'economia parroquial, molt més limitada que l'anterior, està centrada 
sob re tot en els bacins, en algunes propietats territorials aL"Xi com en la crea
ció de censals, molt lligada a la institució de beneficis, del qual s'acostumen 
a trobar en aquesta època en totes les parròquies estudiades. 

S'ha analitzat en concret la documentació existent referida a Sant Mi
quel del Fai, monestir que malgrat estar en aquesta època en plena decadèn
cia i haver fins i tot desaparegut com a tal, mantenia, sota l'Ardiaconat me
nor de Girona, els mateixos vincles econòmics que en l'antigor. Sabem de 
moltes altres insti tucions d'aquest tip us amb relacions al Vallès Oriental, 
però per la quantitat dc documentació en a lguns casos i per les mateixes 
característiques del volum d'aquest trebal l, només en citarem les noticies 
que en les fonts pròpies de Ja Comarca apareixen, deixant una anàlisi més 
àmplia per una pos terior investigació. 

El monestir de Sant Miquel del Fai arrossega ja una crisi important des 
del segle XIV, en que el.s monjos quedaren reduïts a tres. La vida monacal, 
segons Pladevall, s'acabà el 1567, en que el monestir va ésser unit a l'ardia
conat m enor de Girona uo. 

J:.s evident que aquesta c risi del monestir tenia com a element important 
la crisi econòmica. No es conserven llibres de comptes que ens permetin 
seguir-Ia, n i tampoc conèixer quina era Ja situació anterior. 

Amb les dades que tenim és d ifícil poder entendre la vicissitud econòmi
ca, ja que l'anàlisi de capbreus, delmes etc., dóna més aviat la sensació d'una 
economia s i m és no estable, i fins i tot creixent. En un capbreu de 1549 
a pareixen 119 confessions, repartides entre 29 pobles del Vallès i alguns 
del Maresme 111 • Els censos que rebien en diner o en espècies per a cases i 
terres no eren molt elevats, però la quantitat és considerable. En un altre 
capbreu de 1566-1572 ens trobem amb 178 confessions, que probablement 
ja existien en el primer capbreu, però la capbrevació no deuria ésser com
pleta 112; el cert és que les propietats del monestir eren importants. 

A part dels censos que rebien per les propietats, es cobraven també uns 
tributs. Ens consta el cobrament dels que s'anomenen «CoHecta alta», «Col
lecta baixa» i del delme. 

109. A.E.B. Cambra Ep iscopal, 1341. 
I 10. PLADEVALL, ANTON I. - Els moneslirs cala/ans. Barcelona, 1970, pàgs. 230-

237. 
I J I. A.P.B. Capbreu de les rendes del Prioritat de Sant Miquel del Fai. 1549. 
I 12. A.P.B. Capbreu de les rendes de Sant Miquel del Fai. 1566-1572. 
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En la coHecta alta de l'any 1580 hi han 45 contribuents de 19 poblacions. 
Es cobra també en diner i en espècies, el total és el següent 113: 

63 lliures, 11 sous, 8 diners. - 24 capons. - 51 gallines. - 3 q. de blat . -
12,5 q. d'oli. - 8 jornals de vinya. - 2 oques. - 1,5 q. aglans. - 4 q. olives, 
i 6 perdius. 

En quant al delme en un any corrent acostuma a ésser el següent l14: 

Blat bo 41-50 quarteres. - blat inferior 5-8 q. - blat m ercadiro 30-36 q. 
blat pirana 2-4 q. - c ivada 1-2 q. - ordi 3-5 q. - faves 1-2 q. - veces 2-4 
q. - cigrons 1-2 q . - mongetes 10-12 q. - cànem 10-12 q . - oli 3-5 quarte· 
res, i vi 10-12 càrregues. 

Si això era el que el monestir rebia en anys normals, les despeses havien 
d'ésser elevades per arribar a tenir una crisi econòmica tant forta que el faci 
desaparèixer. 

Aquesta és Ja situac.ió d'un monestir en decadència; n'hi h a, però, molts 
d'altres que cobraven censos i tributs a la comarca i que la seva economia 
no estava pas en crisi. Un d'aquests era el de Sant Salvador de Breda, que 
tenia moltes terres a Cardedeu i a Vilamajor i que el 1586 fa nous establi
ments a diversos pagesos d'aquestes parròquies us_ 

Sabem d'altres monestirs corn Sant Joan de Jerusalem, Sant Cugat dei 
Vallès, Scala Dei, Sant Pere de les Puel·les, etc., que tenien forts interessos 
econòmics en el Vallès Oriental. La documentació sobre aquestes relacions 
està molt dispersa; esperem en un proper treball poder-ne donar compte. 

Una darrera consideració que cal fer en aquest apartat de l'economia dels 
monestirs és que aquestes institucions, pràcticament de caràcter senyorial, 
segueixen cobrant (és comprovat al de Sant Miquel del Fai) dels seus ma
sos uns drets pels mals usos, de fet ja abolits, i segueixen exigint unes pres
tacions personals (treball uns elies a l'any pel monestir). Aquesta constata
ció confirma l'equiparació de l'economia dels monestirs a l'economia senyo· 
rial, encara que sembla més problemàtica, i en part més decadent, aquesta 
que l'eclesiàstica. 

Passem a veure la incidència de l'economia parroquial dins de la conjun
tura general. Si l'economia dels monestirs podia ésser més o menys paral
lela a Ja senyorial, Ja de les parròquies és paraHela concretament a la de 
les famílies, perquè és ben clar que la forma fonamen tal de subsistència 
de les parròquies es fa mitjantçant les aportacions als bacins, a part dels 
drets sobre els sagraments i les funcions litúrgiques. 

En realitat, però, les parròquies tenien també uns certs patrimonis terri
torials dels quals en rebien uns censos. Per altra banda a aquests ingressos 
s'hi afegien els donatius, prou nombrosos, i fins i tot en alguns casos es 
convertien en prestamistes dels propis pagesos. 

No sabem masses coses de les parròquies de la nostra comarca. De Gra
nollers, per exemple, no en queda pràcticament res, però malgrat tot n'hem 
pogut trobar algunes notícies. Es pot constatar que és durant el segle XVI 
quan es construeixen de bell nou o s'engrandeixen les esglésies. Això passa 
a Bigues on es basteix una nau lateral nova, a La Roca s'engrandeix el tem-

113. A.E.B. Fons de Sant Miquel del Fai. 
114. A.E.B. Fons de Sant Miquel del Fai. 
115. A.M.C. Fitxes Balvey s. XVI. 
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ple parroquial l'any 1557 i en aquest m ateix any es comen ça a edificar l'es
glésia a Vilamajor 116, 

Aquestes noves constru ccions denoten probablem ent dues realitats: p er 
una banda un creixem ent de la població que fa necessari l'engrandiment i 
per altra banda una situació econòmica dels feligresos, és a dir de la pobla
ció en general, força favorable, que permet de contribuir a aquestes obres . 

Si bé els fets mencionats donen a entendre una economia creixent, co
neixem en canvi el cas de L'Ametlla, en que a princ ipi s de segle la parrò
quia perd algunes de les propie tats (alous) que posseïa, venudes segu rament 
per a millorar la situació econòmica 117• 

És bastant clar qu e l'economia parroquial no inc idia massa en l'economia 
general, però alhora també sembla clar que es confirma el creixem ent eco
nòmic familiar durant aquesta cen túria. 

Ingressos de la parròquia de Sant Esteve de Granollers 1588-1589 118 

Per misses 397 ll . 16 s. 
Pe r lluïsmes, terços i censal s 57 11. 6 s. I di. 
Bací de les àn imes 239 11. 18 s. 8 di. 
Bací de l'obra : entrades 7 11. 3 s . 2 di. 

sortides 4 11. 6 s. 6 di. 

ECONOMIA MUNICIPAL 

L'anàlisi d'aquest apartat dc l'econimia estarà centrada sobre tot a Gra
nollers, Vila major i Cardedeu, ja q ue són les vi les que tenen organització 
muni cipal pròpia, a diferència d'aquelles que estaven vinculades a una or
ganització senyorial. La informació més completa és la de la Universitat de 
Granollers a través dels llibres de deliberacions del Consell i els del cla
vari. Pr imerament farem una breu exposi ció dels diferents ingressos que té 
la vila per passar a veure Ja seva evolució al llarg del segle . 

E ls ingressos ordinaris dels quals disposava la Unive rsitat de Granollers 
provenen de tres fonts principals: per una banda hi havia els arrendaments, 
que com la ma teixa paraula j a diu, són una sèrie de tributs sobre diferents 
llocs o productes monopoli de la vila , que arrenda a un individu a canvi d'un 
import fixe. Els arrendaments són p r incipalmen t: la Plaça de l'Oli, el pes 
de la farina, la neu, les set imposicions, la posa, la carn, la corredoria, la 
pesca sala da, els espais de la Porxada, el forn, el vi i la taverna, les torres, 
el dret d'espardenyes, les b alances del peix, el tabac, les basses i el dret de 
l 'aiguarden t. Les altres dues fonts d'ingressos eren l 'administració del blat 
i la del mercat. 

Aquests arrendaments, que en la majoria de casos es renoven cada any, 
no són sempre els m ateixos . Hi ha certs anys en que alguns no apareixen , 
així com n 'hi han a lguns que varien el seu enunciat per motiu de que les¡ e e 
necessitats econòmiques de la vila augmenten o dism inueixen . Són arrenda· ' mm • 

116. A.E.B. Elencus 1921. WJ}j 
117. A.P.A. Capbreu de Mn. Pere Sabata 1495-1522. BIBLI OTECA 
118. A.M.G. Llibre de M n. Joan Valls obrer de l'Església de Sant Esteve 1588-

1589. 
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ments variables, en quantitat, però són constants els tres rals per càrrega 
i. el ducat per càrrega de vi que es ven a la vila (aquest tribut dedicat en 
principi per pagar e l batalló), els 24 rals per l'aiguardent i els 6 diners per 
lliura de carn. 

Administració del blat en el segle XVI 

Tal com hem dit, l'estudi està centrat sobre tot en l'evolució econòmica 
de Ja vila de Granollers en els seu s diferents nivells . Comencem per analit
zar el que afectava a l'administració del blat de la vila que , a finals de se
gle, tindrà una organització pròpia anomenada el «Pallol». Les dades que 
posseïm pel segle XVI són molt més in completes que les que veurem p el 
XVII; m algrat tot en podem conèixer algunes coses. 

Primerament cal aclarir que les funcions d'aquesta admi nistració eren 
fonamentalment les de proporcionar blat a aquelles persones que no sem
braven o que els hi era insuficient, t enir unes reserves per a solucionar les 
males collites i proporcionar-lo als flequers. Diem això perquè l'evolució de 
les reserves de blat municipal no respon exactament a l 'evolució de les co
llites que hem vist anteriorment, encara que hi estan directamen t relacio
nades. 

Només coneixem les compres fe tes entre 1555 i 1571, per tan t no parla
rem d'evolució sinó de s ituacions concre tes 119• Constatem que aproximada
m en t la mitjana de compra de blat a l'any és de 450 quarteres, variant se
gons hagin anat les collites i segons les previsions de les properes. En el 
quadre de les quantitats comprades destaquen: la de l'any 1561 que és no
més de 300 quarteres i les de 1566 i 1571 que són respectivament de 650 q . 
i 600 q . 

Pel que fa a l'any 1561, Ja petita compra pressuposa que Ja collita ante
rior no deuria ésser massa bona perquè és evident que la vila té un es ne
cessitats més o menys constants i m és si tenim en compte que Ja població 
sofria un creixement im portant. En conseqüència, una provisió de blat pe r 
sota de Ja normal ha de sign ificar en principi que la collita havia estat de
ficient. Aquesta deducció no és pas gratuïta : en el llibre del Consell de la 
Vila se'n s explica que l 'anyada anterior havia sigut curta i que la que venia 
també era dolenta, per aquest motiu es decideix comprar les 300 quartere<; 
p erquè els pobres no passessin gana 120. 

En quant a la gran compra de 1566, sembla que s'hagués produït una fal
ta de previs ió per part del Consell. El 4 de març ja es diu que la vila té 
falta de blat i que cal comprar-ne 300 q. p erquè els pobres poden tenir ne
cessitat; es compra a Santa Maria de l'Estany i és venut a 16 sous q . Se'n 
compren també 50 q. a Moià que es ven a 20 s.q. En el m es de maig, per 
si la collita vinent fos poc favorable, se'n compren 300 q. més, malgrat que 
no hi havien diners i fos necessari fer un préstec 121• En el mes de juliol, 
com que efectivament l'anyada no havia estat bona, es dóna lli cència als ju
rats per a que comprin tant blat com vulguin 122• Queda clar doncs que la 
gran compra l'havia possibilitat una bona collita anterior. 

L'any 1571 es repeteix la situaci ó, Ja collita de l'any 70 havia estat abun-

119. A.M.G . Llibre del Consell 1555-1572. 
120. Jdem. fol. 98-99. 
121. ]dem. fol. 155-159. 
122. Jdem. fo!. 169. 
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dant i com que en aquest any 1571 no havia plogut gens, la sequedat com
por taria una mala collita, per aquest motiu el mes d'abril es compren les 
600 quarteres de blat, totes pagades mitjançant un préstec m. 

De la mateixa manera que es preveia encertadament en la majoria d'oca
sions les faltes de grà, també en alguns casos s 'errava. Tenim com exemple 
el que succeí l'any 1563 en que hi havia gra emmagatzemat que no es venia 
perquè no hi havien necessitats i se'l menjaven les ra tes, per això es decidí 
ventlre'l per a pastar, a 7 sous la quartera 124. 

Malgrat que no coneixem la situació de Ja primera meitat de segle, po
dem afirmar que durant aquesta centúria no es produí cap moment de fam 
a Granollers per causa de la manca de blat. Hem parlat tan sols d'una mala 
collita superada comprant gra a altres indrets. Potser caldria afegir a aquest 
a ny de penúria també els darrers del segle, ja que veiem com es registraven 
preus molt alts. Això però no es pot afirmar amb seguretat, ja que aquesta 
pujada pot estar dintre d'una inflació general. 

En aquest apartat hauríem de parlar del comerç de blat que es realit
zava a Granollers , en la doble vessant de compra als pobles de la comarca 
i de venda, normalment, a la ciutat de Barcelona. Desconeixem en aquest 
segle l'esmentat comerç, tot i que és segur que existia i d'una forma crei
xent quan es decidí construir una llotja del gra, <da Porxada>>. 

Quadre del blat comprat per la Vila: 

1555 403 quarteres 
1556 450 )) 

1557 400 » 

1561 300 » 

1566 600 » 

1568 462 » 

1570 400 » 

1571 600 » 

Els menestrals i llurs confraries 

És un fet que a Granollers la menestralia ocupava un lloc important dins 
de la vila, que creixia molt entorn del mercat. Aquesta importància es fa prou 
evident en la llista d'ofici s que apareixen en el fogatge de 1515, que regis
tra el domini de les famílies dedicades a la indústria tèxtil i del vestir en 
general. Molts d'aques ts m enestrals o artesans es dediquen a la fabr icació 
d'utillatge pel camp, però és curiós de veure que per exemple l'ofici al que 
es dediquen un nombre superior de caps de casa és el de sabater. 

No es conserva cap tipus de documentació que permeti saber el volum 
de producció d'aquest artesanat, ni quin era el seu mercat, si es reduïa al 
propi de la localitat o era més extens, com era la distribució per barris, et c. 
Sabem només tot allò en el que intervenia el Consell de la vila, entre altres co
ses la constitució de confraries, fixació d'impostos, etc. 

Ens consta, per exemple, l'acció dels blanquers, que eren els que treba
llaven les pells, i utilitzaven l'aigua del Congost per a netejar-les. L'any 1537 

123. A.M.G. Llibre del Consell 1555-72, fols. 228-233. 
124. Jdem. fol. 108. 
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el Consell mana que es rentin les pells més avall de la passera p er evitar els 
problemes que això comportava 125• 

La diversifi cació de la pr oducció artesanal impedia que sorgís algun ram 
amb predominància clara. Aquest mateix fe t ens fa comprendre que les as
sociacions que es formen no són específiques d'un sol ofici sinó de diversos, 
encara que amb algunes relacions. 

D'altra banda hi ha una realitat clara indiscutible, i és que duran t aquest 
segle XVI es formen vàries confraries a Granoller s i per a estructurar aques
tes organitzacions resulta necessari tenir un desenvolupament determinat i 
comptar amb un nombre considerable de p er sonal. Així doncs la formació de 
confraries, a part del que hi pugui haver de mimetisme de la resta de Ca
talunya, on aquest és el segle del desenvolupament dels gremi s, ha de su
posar un creixement important de la producció industrial. 

La constitució de les confraries ocórre du rant la segona m eitat del se
gle, encara que algunes ja existien abans, però és en aqu est període quan 
es reorganitzen. La primera notícia que tenim es refereix a la confraria de 
Santa Magdalena, j a existen t anteriorment, qu e l'any 1555 obté que el Con
sell de la Vila aprovi una imposició de 4 sou s sobre la llana que porti n a 
la ciutat els pagesos o els paraires (teixidors de llana), diners que anaven 
a para r a l'esm entada confraria 126• Aques ta mate ixa confraria de Santa Mag
dalen a fou confirm ada l'any 1585 pel rei Felip li, amb la participació dels 
sastres, calceters i oficis agregats 127• La ratificació reial és un altre element 
que ens fa pensar en el desenvolupament d 'aquells oficis. 

Una altra confraria que ja hi havia l'any 1555 és la de Sant Eloi. Reunia 
tots aquells oficis r elacionats amb els m etalls: escopeters, serrallers, bas
ters, calderers, sellers, courers, treners i els seus mossos (no en formaven 
part els aprenents). Al principi Ja confraria de Sant Eloi corresponia tan 
sols als fe rrers. E n l'any citat també se li concedeix poder cobrar 4 sous a 
tots aquells ferrers que vénen a vendre a la vila , exceptuant els dies de fira 128 

J a veiem que una fun ció important d'aquestes organitzacions d'artesans 
és la de vetll ar p er llurs interessos econòmics, amb Ja coHaboració del Con
sell de la Vila. Per això no són d'estranyar aquestes mides proteccionis tes 
vers la pròpia indús tria per evitar la competència forana. 

Aquest corrent de formació de confraries comporta fins i tot la impo
sició d'associar-se. Una nota del Consell diu que són obligats a ésser de la 
confraria de Sant Marc tots els sabaters , blanquers, assaonadors, tiraters, 
cosalaters, cinter s, cellers i tot aquell que «faci adobar cuiram». Aquesta 
confraria associava doncs a tots aquell s oficis relacionats amb les pells o 
cuiros; per formar-ne part s 'havia de pagar 6 diners d'entrada i 4 sous a 
l 'any 129. 

Els diners que les confraries tenien eren utilitzats generalment en ciris, 
en insígnies o en dis tintiu s per a les processons i per a l'església, o per l'en
ten·ament dels confrares (se'ls hi deien misses), per a l 'organització de la 
festa del patró, etc. Cal dir que les caixes de les confraries eren controlades 
alhora pels consellers de la vila. 

125. A.M.G. Llibre del Consell 1532-J 537. Fo!. 15. 
126. A.M.G. Llibre del Consell 1555-1572, fol. 5. 
127. CANAL, Alfred. Les antigues confraries grem ials de Granollers, «La Gra lla,, 

1930. 
128. A .M.G. Llibre del Consell 1555-1572, fol. 10. 
129. ldem, fo!. 75. 
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El fe t de pertànyer a la confraria portava normalment una sèrie de benefi
cis, però, en canvi, aquest tipus d 'organitzacions impedien un desenvolupament 
autònom , és a dir, s'h avia de respectar la situació establerta. Algun enfronta
ment d'aquestes característiqu es va passar en el sí de la confraria de Sant 
Marc car l'any 1662 els blanquers (treb allaven la pell) demanen poder for
mar a part Ja confrari a de Sant Bartomeu 130_ 

Moltes vegades els privilegis per a constituir-se en confraria es sol-licita
ven a l rei; així ho fa el Consell per a poder fo rmar Ja de Sant Joan Baptista 
l 'any 1599. Aquesta confraria estar ia con stituïda p els fus ter s, corder s, boters, 
araders, torner s, mestres de cases, serradors , rajoler s, ollers i esclopers 131 . 

En aquest últim cas queda ben palesa la diversificació existent dins d'una 
ma teix a organització. 

Coneixem a més a més dues altres con fraries, segurament formades en 
aquest segle XVI, però anteriors a les restant s, que són la de Sant Antoni , 
que es reorganitzà l 'any 1570 i comprenia tots els traginers 132, i la de la Ver
ge del Ca rme que reun ia els adroguers i els candeler s de seu i de cera 133• 

Pràcticament tot el ventall d'oficis que ens apareixien en el fogatge dc 
1515, h an quedat organitzat s en una o altra confraria durant aquest segle. 
Aquesta situació reforça la hipòtesi del desenvolupament important de la 
menestralia granollerina durant aquests anys, i això suposarà probablement 
t ambé un desenvolupamen t general del mercat com a centre econòmic del 
municipi. 

El Com erç: el Mercat 

No cal insistir sobre la importància econòmica que el com erç tenia dins 
de Ja vila, fe t evident que s'ob serva amb molta fa c ili tat en tota la documen
tació. És probablement, entorn d'aques t com erç on es lliga la vida econò
mica de la comarca i fins i tot podríem dir que és entorn d'ell que es con· 
figu ra la pròpia comarca. Sembla clar que el radi d'acció d'un mercat és 
un factor in dispen sab le per a la conformació d'una rodalia més o menys 
gran, i aquest cas no en seria pas una excepció. 

Malgrat que el nostre estudi està centrat a Granoller s, cal que passem 
una revis ta ràpida a la resta de la comarca, sobr e tot per a indicar q ue és 
també en el segle XVI quan el rei Felip II el 6 d'abri l de 1588 con firma l'es
tabliment del mercat setmanal en dimarts i de fira el dia de Sant Pere, a 
Vilarpajor 134• E l fet no és casual ja que acredita un desenvolupament eco
nòmic més o m enys important, en aquest cas sobre tot agr ícola , que no és 
exclusiu d 'una població, s inó segurament general a Ja comarca, almenys du
rant un cert temps . 

Tornant a Granollers, ja hem avançat en un altre lloc que l'origen del 
mercat institucionalitzat es remunta segurament al segle XI 135 • 

Volem dir mercat organitzat, perqu è l'existènc.ia d'uns intercanvis d'àm-

130. A.M.G. Llibre del Consell 1555-1572, fol. 11 2. 
131. COROLEU, J. : A puntes para la historia de Granollers. Granolle rs, 1881. 
132. A.M.G . Llibre del Consell 1555-1 572, fo). 206. 
133. CANAL, A. Op. cit. 
134. A.M.C. F itxes Balvey s. XVII (havia estat establert per Carles 1). 
135. LLOBET, s.: Op. cit. p. 33. 
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bit comarcal probablem ent siguin contemporanis a la mateixa formació de 
Ja vila, la seva situació en l 'encreuament de vies de pas obligat. 

En el segle XVI, el rei Carles I l'any 1542 donà un privilegi de confirma
ció del mercat i la possibilitat de canviar el dia del dijous si els jurats ho 
c reuen necessari. Així mateix fa mercè del privi legi de Ja protecció i salva
guarda dels assistents al mercat i en el camí de venir o tornar, concedeix 
els anomena ts guiatges Bó_ És ben clar que les confirmacions i e ls nous pri· 
vilcgis es donen com a conseqüència d'una evolució favorable, és a dir, d'un 
creixement. Per altra banda en aconseguir el privilegi de la salvaguarda .:> 
dels gui a tges es dóna un fort impuls a l'assis tència al m ercat, tenint en comp
te qu e durant tot aquest segle i bona part del pròxim, el fenomen del ban
dolerisme té una forta in cidència a tot Ca talunya, i al Vallès en parti cul ar, 
per les seves característiques de lloc de pas. 

Seguint amb l'organització del mercat i empran t Ja possibilitat conced i
da de poder canviar el dia, l 'any J 564 el Consell decideix els dies que no 
s 'haurà dc tenir mercat en dijou s: Nadal, Sant E steve, la Circumcisió del 
Senyor, e ls Reis, Santa Maria i altres festes de Ja Mare de Déu, Santa Eu
là lia de feb rer, Sant Marc, l'Ascens ió, Sant Joan, Sant Pere, Santa Magda
lena, Sant Esteve d 'agost, To ts els Sants, i el d ia dels difunts 137• 

El mercat era la base del comerç de la vila, i això explica accions dc ti
pus proteccionista que el Consell prenia per afavorir la vida mercantil, di s
posant mesures com la de prohibir, l'any 1546, la venda a les voreres de ls ca
m ins 138• 

L'economia municipal rebia també un s beneficis d'aquestes transaccions. 
L'any 1546 s 'imposa que qualsevol producte que es compri o es vengui a 
quarteres hagi de pagar a la vila dos diner s, un el comprador i un el vene
dor, exceptuant els productors. Els fora sters que venguin castanyes han de 
pagar 2 d i. per quartera; els que venen vi 1 sou p er càrrega i 3 diners per 
barril, i els que venen pinyons 6 diners per lliura 139 • Sobre el sèu, i sobre 
la ce ra ob rada s'imposà un sou per càrrega 140• 

Altres tipus de mides comercials eren Ics que asseguraven el subministre 
propi dc la vila o les que volien evitar el frau. En el primer sentit l'any 
1555 es prohibeix poder vendre el blat de la vila fora de la mateixa, sinó 
és a mb permís del Consell 141 • En quant a Ja previsió del frau, els consellers 
controlaven el pes del blat i de la farina; pe r això el pes de la farina i el 
mesuratge de l'oli eren monopolis municipals, que en alguns períodes s'ar
rendaven. 

Ens hem de limita r a donar sobre el comerç i el mercat la sèrie de mi
des d'organització i de fi sca litat que s'anaven imposant perquè no dispo
sem de xifres que ens permetin fer un estudi econòmic m és ser iós sobre 
els preus o el volum dels productes co mercial itzats. Malgrat tot, però, hi 
ha n indicis d'aques t volum. En el llibre del Consell el 12 de març de 1558 
s 'explica que els espais destinats pel me rcat es fan petits i per això cal di s
tribuir les noves zones de venda: les hortalisses a la plaça de l'Oli; les lle
gum s a la p laça del Blat; el mesuratge dc l 'oli a la plaça de les Oll es (a 

136. A.M .G. Pergamins, privilegis. 
137. A.M.G. Llibre del Consell 1555-1572, fol. 138. 
138. A.M.G. Manual d'ordinacions s. XVI. 
139. Jdem. 
140. A.M.G. Llibre del Consell 1555-1572, fo!. 42. 
141. Jdem. fol. 9. 
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Ei mercat de Grallo/lers 

En aquesta vista dels anys 1920, es pot apreciar el que de fet ven ia essent el mercat des del 
segle XI, o po tser des d 'abans, la trobada setma nal dc la gent dc la Comarca per a realitzar 
Ics diferents tra nsaccions econòmiques. El mercat dc Granollers ha estat, be n segur, la base 

del desenvolupament genera l dc La vila. 

mlg_Jorn del pou); les o lles a la mateixa plaça (a l'altra part ); els bucs d'a
belles també a Ja plaça de les Olles, davant les cases de Jaume Puig i dels 
hereus de Joan Roure; i el planter de cebes i de cols davant les cases dels 
hereus dc Bernat Bans i del forn dels hebreus dc J . Roure, però no en el car
reró que dóna a la plaça Major 142 • El text sembla prou explíci t sobre el crei
xement del mercat granollerí, i els vials anomenats conserven el topònim 
i són perfectament identificables en l'actualitat. 

Pel que fa als preus no en coneixem pràcticament res. Sabem , però, que 
el Consell de la Vila fixava els de la carn i del pa. Del preu del pa no se'n 
troba cap informació en aquest segle; de la carn, en coneixem el preu de 
la de moltó durant l'any 1564, que era de 1 s. 6 di. Ja lliura 143 • És possible 
que aquest preu es mantingués més o menys igual fins a l'any 1571, en el 
qual es diu que augmentarà un diner, quedant a 1 s. 7 di. 144• 

Una breu notícia del llibre del Consell de 1565 ens fa pensar en l 'exis
tèn cia d'una alça de preus, ja que el Consell decideix fixar uns preus mà
xims per a alguns productes. Aquest tipus de mida no apareix en cap altre 

142. ldem. fol. 46-47. 
J 43. A.M.G. Llibre del Consell 155-1572, fol. 138. 
144. Idem. fol. 223. 
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moment, ni en el segle XVII. De fet és molt possible que l'alça dels preus 
fos real perquè, com ja veurem , es registra també una alça dels salaris 14s. 

Els preus màxims fixats e ren: 

Un parell de perdius ... 4 sous 
Un parell de tudons ... ... 1 )} 2 diners 
Un conill ... ... ... ... ... 1 )} 2 )} 

Tord i merla ... ... ... ... ... 1 )} 6 )} la dotzena 
Un parell de x.ipe ll es ... 1 )} 

Una dotzena d'ous 2 )} 

Un parell francolins ... 4 )} 

Això és tot el que Ja documentació municipal aporta en quant a preu s. 
Per tenir un petit punt de comparació a continuació posem els preus d'al· 
guns productes de la construcció dels anys 1581-1582 146: 

Un quintar de guix 
Una càrrega d'obra cuita .. . 
100 teules ................ .. 
Un àlber (arbre utilitzat per 

fer bigues) .............. . 

2 sous 6 diners 
2 )} 

12 )) 

22 )) 

Per acabar aquesta visió del comerç de la vila ha uríem de parlar de l'en· 
cunyació dc moneda a Granollers. El privilegi de poder batre «m enutS>> de'J
ria significar certament un gran ajut a l'economia municipal i sobre tot al 
comerç, que d 'aquesta manera podria restar una mica al marge de la s itua
c ió mone tària general. Parl arem amb més profunditat d'aquest tema en l'a
partat següent, en tractar dels comptes municipals. 

En resum: el comerç granollerí entorn del mercat té durant el segle XVI 
un creixement clar, perfectament explicable per l'existència d'una indústria 
força desenvolupada i d'una pcoducció agrícola favorable, o si més no es
table, però que mai no està en crisi. 

Els comptes municipals 

En aquest apartat estudiarem l'evolució de l'economia del Consell, que 
pròpiament podem anomenar economia municipal. 

Comencem per veure l'evolució dels comptes donats pel clavari (el t re
sorer) i els saldos respectius. En les llibre tes dels clavaris apareixen tots els 
diners rebuts, ·en alguns casos concepte per concepte, i els diners pagats 147. 

En aquests comptes generals no sempre hi apareixen totes les operacions, 
pe r aquest motiu no se' ls hi pet donar una credibilitat absoluta. 

La part més interessant és Ja de les quantitats rebudes, ja que és el que 
afecta més a la població, i el que compta menys són els saldos, perquè com 
hem elit no sempre hi han tots els pagaments. També pot clonar-se el cas 
que les sumes rebudes pugin molt i en canvi el saldo sigui molt petit o 
negatiu, perquè també hagin augmentat molt les despeses. 

Tenint present aquestes observacions, l'existència de buits i la relativa 

145. Idem. fol. 154. 
146. A. M.G. Llibreta del clavari I 581-1582 (pertanyent a les obres de la Casa 

de la Vila). 
147. A.M.G. Llibretes del clavari , s. XVI. 
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utilitat dels comptes generals, podem establir al llarg del segle XVI q uatre 
períodes: de 1521-22 fi ns a 1563-64; de 1564-65 al 1566-67; de 1567-68 a 1595-
96; i el final de segle . 

El primer període, deixant l'exerc ici de 1519-20 perquè no coneixem els 
anys anteriors, é d'augment progressiu dels ingressos i també en part dels 
saldos. Es passa de rebre 881 11. el 1521-22 a 2488 11 e l 1563-64; en quant 
als saldos d'un negatiu es passa a 843 11. de superàvit. Aquest creixement 
no ignifica, però, que no hi hagin alguns anys dc baixa, afegint-hi el des
coneixement que tenim sobre la dècada dels anys 40 . 

Els creixemen ts esmentats suposen un a ugment dels tributs sobre dife
rents con ceptes i una inversió i unes necessitats poc elevades que és el que 
permet els saldos. Sobresurten, no sabem per quins motius, les entrades de 
1557-58 de 3206 11. i el saldo de 1562-63 de 1142 11. 

A aquest període segueixen tres anys que són de descens respecte a l'an
terior i de relativa estabilitat entre ell s, registrant-se un altre saldo negatiu 
en l'exercici de 1564-65. 

A partir de 1567-68 i fin s a 1595-96 es troba un lleuger descens, encara 
que sempre amb xifres superiors a les del període anterior. En realitat es 
podria parlar gairebé d'una estabilita t d ins d 'una mitjana alta. Cal mencio· 
nar com a més diferen ts els ingressos de l primer any del període que és 
mo lt eleva t, 3389 11., i el de l'últim any 1595-96, que és molt baix (tant, que 
fa dubtar de la seva realitat). 

Finalment coneixem els comptes de 1599-1600 que són molt elevats res
pec te als a nte riors i com a qüestió important Ja gran suma dels diners pa
gats, 4383 J l., que provoquen un saldo negatiu de 1275 11. 

Si ens fixem només en e ls saldos, en trobem quatre de negatius: el de 
1519-20, 1521-1522, 1564-65 i l'indicat de 1599-1600, que és el més elevat. El 
pe ríode continuat de saldos més crescu ts és el que comprèn els anys 1538-
1564. L'any de saldo més superior és el 1567-68 amb 1726 11. 

No és possible de treure d'aquestes xifres unes conclusions fermes. Po
dríem aventurar tan sols la constatació d'un creixement , j a que augmenten 
els volum s tan t del dèbit com del crèdit, i hi ha un predomini total dels 
saldos positius. Aquesta hipòtesi s'ha de comprovar, però, analitzant en par
ticular tots els factors que con flueixen en dita evolució. 

Q UADRE DELS COMPTES DO ATS PELS CLAVARIS : 

Quantitats Quantitats 
rebudes pagades Saldo 

1521 -22 881 11. 19 s. 2 890 Il. 14 s. 2 -9 Il. 
1531-32 885 )) 19 )) 8 845 )) 9 )) 6 40 )) 

1536-37 971 )) 6 )) 4 852 )) 6 )) 4 119 )) 

1537-38 836 )) 6 )) 8 589 )) 8 )) 4 247 )) 

1538-39 1519 )) 2 )) 3 837 )) 18 )) 3 682 )) 

1554-55 1847 )) 15 )) 9 1619 )) 9 )) 9 228 )) 

1557-58 3206 )) 9 )) 8 2422 )) 7 )) 7 784 )) 

1558-59 2421 )) 12 )) 10 1542 )) 11 )) 7 879 )) 

1559-60 2084 )) 3 )) 10 1562 )) 3 )) 5 522 )) 

1560-61 1990 )) 19 )) 3 1143 )) 13 )) 6 847 )) 

1561-62 2011 )) 1 I )) 11 1483 )) 15 )) 3 528 )) 

1562-63 2563 )) 5 )) 4 1421 )) 4 )) 1 1142 )) 
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Quantitats Quantitats 
rebudes pagades Saldo 

1563-64 2488 )) 18 )) 3 1645 }) 11 )) 11 843 )) 

1564-65 1589 )) 17 )) 3 1749 )) 7 )) 9 - 160 )) 

1565-66 1942 )) 15 )) 1 1651 )) 15 )) 8 291 )) 

1566-67 1973 )) 14 )) 8 1120 )) 10 )) 9 853 )) 

1567-68 3389 )) 2 )) 3 1663 )) 18 )) 3 1726 )) 

1568-69 2831 )) 2 )) 1 2132 )) 11 )) 3 699 )) 

1569-70 2467 )) 18 )) JO 1984 )) J 9 )) JO 483 )) 

1570-71 2322 )) 7 )) 10 1286 )) 6 )) 6 1036 )) 

1571-72 2748 )) 10 )) 1 2541 )) 11 )) 1 207 )) 

1572-73 2043 )) 7 1909 )) 11 )) 10 134 )) 

1581-82 2032 )) 11 1420 )) 15 )) 7 612 )) 

1593-94 1975 )) 3 )) 5 1527 )) 13 )) 448 )) 

1595-96 744 )) 2 )) 11 659 )) 15 )) 6 85 )) 

1599-1600 3108 )) 4383 )) - 1275 )) 

Tal com hem dit, una de les Can ts d 'ingressos de les finances m unicipals 
eren els arrendaments de d iferents llocs o produc tes de propietat municipal 
que cada any es s ubhastaven. E ls arrendaments que es fan no són sempre 
els mateixos; hi ha anys q ue no se'n parla. Els que en s con sten com a més 
habituals són: les set imposicions (set tributs que s'arrenda el seu cobra
ment en bloc) que apareixen en tots els anys dels que se'n conserva docu
mentació; la taula deL moltó; la taula de l'ovella; la corredoria; el bordell; 
el diner per lliura d'ovella, i el diner per lliura de moltó. 

No és fàcil dc veure l'evolució que aquests arrendaments tenen duran t 
la centúria, però el que sembla cert és que la pujada del preu d'un arren
dament ha d'ésser paraHcla a una situació econòmica creixent en relació a 
aquell concepte. L'evolució m és clara és la que es registra en l 'arrendament 
dc les «Set imposicions >> : es constata una p uja constant amb un fort aug· 
ment a partir dc 1572-73, i tan sols trobem un any de descens, 1563-64, i un 
d'estabilitat que és el dc 1561-62. L'augment de 1519-20 a 1598-99 és de 1341 
11, 8 s. J 1 di., certament un creixement molt e levat. 

L'evolució irregular dels altres arrendamen ts pot ésser deguda a que de
penen, almenys alguns, de la producció o de la demanda, mentre que les 
imposicions són fixes i estan lligades tan sols a la situació econòmica gene
ral i a les necess itats del Consell de la Vila. Si és a ixí, el creixemen t con tinuat 
dc l'arrendament dc les set imposicions confirmari a un desenvolupament eco
nòmic positiu. 

Analitzan t el quadre dels arrendaments constatem també com n'augmen
ten o se'n van creant de nous i, entre aquests, a lguns són sobre articles de 
consum, cosa que reflecteix la necessitat de nous ingressos per a la vi la. La 
utilització d'aques ts ingressos es veurà en parlar dc les obres públ iques que 
es realitzen durant el segle. 

Una altra fon t d'entrades, encara que no tan clara com l'anterior, era la 
creació de censals o petició de préstecs. Aquest era un sis tema emprat eles 
dc l'antigor i que equivaldria a l'actual creació de deute públic. L'inconve
nient que tenia era que gravava gairebé per temps incleC,init Ja hisenda mu
nic ipal, perquè les pensions que s'havien d'anar pagant cada any no s'aca-

206 



ARRENDAMENTS - UNIVERSITAT DE GRANOLLERS 

1519- 1521- 1531- 1554- 1559- 1561- 1562- 1563- 1564- 1572- 1581- 1593- 1598-
20 22 32 55 60 62 63 64 65 73 82 94 99 

Bordell 36 Il. 3 Il. 10 Il. 8 Il. 36 Il. 46 11. 25 Il. 25 11. 
9 s . 8 s. 

7 Imposicions 45811. 57 5 Il. 74611. 780 Il. 862 Il. 87 5 Il. 905 Il. 890 11. 981 11. 1080 Il. 1275 Il. 1540 Il. 1800 Il. 
11 s . 19 s. 2 s . 19 s. 1 s. 1 s. 

Taula moltó 100 11. 7111. 30 Il. 130 Il. 611. 
1 s. 

Taula ovella I 00 Il. 31 li. 37 Il. 80 li. Sl!. 
1 s. 

Corredoria 1 11. 1 Il. 811. 2011. 30 11. 2011. 20 li. 20 11. 2111. 35 11. 40 11. 55 11. 
13 s. 3 s. 7 s. 

Mesura oli 9 s. 7 Il. 2611. 16 11. 3011. 
4 s. 10 s. 

Censals 3611. 10 li. 
12 s. 6 s. 

I diner per 65 Il. 7011. 73 11. 149 Il. 50 Il. 100 Il. 150 Il. 
lli ura d'ovella 30 Il. 55 11. 12 s. 19 s. 
1 diner per 60 11. 150 11. 49 11. 80 11. SO ll. 100 Il. 3011. 70 11. 
lliura de moltó 19 s. 1 s. 
Torres 3 Il. 7 11. 1011. 14 11. 17 11. 

11 s. 18 s. 2 s. 16 s. 13 s. 
Ral per ovella, 100 Il. 
porc i bou 
Corral portal 10 11. 
de caldes 
Pes farina 44 11. 30 11. 

N 
Espais porxada 45 11. 67 11. 

o (Il. = lliura - s. = sou) -.J 



baven s inó es llu:ia el censal, és a dir, sinó e pagava una quantitat de te1·
m inada independentment de les pensions ja donades. 

Els llibres del consell comenten en alguns casos les creacions dels cen
sals. Pel segle XVI coneixem a m és a més les pensions que Ja vila pagava 
cada any i que són el reflex dels censals creats 148. Una vegada m és h em de 
lamentar l'exis tència de grans buits en Ja informació que no en s perme ten 
d 'arribar a conclusions massa fermes. 

Podríem distingir clos períodes: de 1519 a 1572 i dc 1581 a 1600. En el 
primer es regis tra un lent però progressiu descens de les pensions, el que 
suposa que es van lluint censals i no se'n creen de nous. Hi ha tan sols una 
alça l 'any 1554, provocada segurament pel p ermís que el Consell obté per a 
poder vendre censals fins a un import de 400 àureos i a raó de 20 mil sous 
per mil. E l motiu dels préstecs eren les obres que s'havien de fer a l'esglé-
ia i per a posar les portes al carrer Corró 149. Després d'aquesta alça es tor· 

na a registrar una forta baixa dc les pensions. 
L'a ltre p eríode de 1581 a 1600 és d'inestabilitat: una forta pujada l'any 

1581 i el 1600, que és quan es paga la quantitat més elevada de les conegu
des, 490 11. 2 s. 9 d i. En canvi els any 1595-99 es donen els dos pagaments 
més baixos, 207 i 241 11. 

Cal dir que no podem fer un cas excessiu d 'aq ues ts pagaments dc pen
sions p erquè quan la s ituació econòmica era des[avorable el primer que es 
deixa de pagar eren les pe ns io ns . Per tant és possible que aquestes quanti
ta ts en alguns anys no fossin realment les que corresponien a tots els cen
sals que la vila tenia creats. 

Pensant que hi ha un possible marge d'error, l'evolució d'aquestes p en
sio ns suposa r.ia una vegada m és constatar l'exis tència d'una bona situac ió 
econòmica, perquè no tan sols no es creen massa censals, sinó que hi han 
[ins i tot possibilitats de lluir-ne a lguns, sobre tot fi ns a 1570. 

Quadre de les pensions de censals: 

1519 381 11. 13 s. 1 I d i. 
1520 354 )) 3 )) 6 )) 

1531 327 )) 2 )) 

1554 335 )) 16 )) 8 )) 

1561 275 1 )) 11 )) 

1572 247 )) 15 )) 11 )) 

1581 438 )) 14 )) s )) 

1593 397 )) 4 )) 9 )) 

1595 207 )) 15 )) 4 )) 

1599 24 1 )) 14 )) 1 )) 

1600 490 )) 12 )) 9 )) 

Dins dels diversos r ecursos que el muni cipi granollerí tenia per fer fun
cionar la seva economia, sen se cap dubte el privilegi de poder encunyar mo
neda era el més important. En un altre lloc j a h em dit què significava t enir 
aques t privilegi. Afegim-hi ara que no se sap exactam ent des de quan la vi
la el posseeix, però el cert és que l'any 1556 j a el tenia 150• 

148. A.M.G. Llibretes del clavari, s. XVT. 
149. COROLEU, J. : Op. Cif. 
150. A.M.G. Pergamins. privilegis. 
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No es coneixen encunyacions de m enuts de Granollers anteriors a la da
ta esmentada. Els motius poden ser dos : que no es tingués encara el privi
legi, o que no hi hagués necessitat d'encunyar moneda. ÉS clar que si b é el 
poder encunyar moneda és senyal de desenvolupament, la necessitat d'encu
nyar sorgeix quan hi han conveniències econòmiques, acaparacions, inversions 
fortes a fer, e tc. 

La primera encunyació que coneixem és la que es decideix el 24 de juny 
de 1556, fent fabricar 72 11. de menuts, sense explicar el motiu 151• El m es 
de setembre els jurats de la vila decidiren que calia repartir les monedes 
entre els habitants segons la condició de cadascú i a canvi de plata. En aquest 
cas diríem que l'encunyació de moneda hauria servit per a solucionar la man
ca de moneda circulant. 

L 'any 1557 apareixen menuts falsos i per això l'any següent es fan repi· 
car, canviar les senyals, els que tenia la vila i també són canviats per plata 152• 

Aquest és, clarament, un bon mètode d'obtenir ingressos. 
Una encunyació de 60 lliures es fa l'any 1559, perquè ja en circulaven 

més de Vic i de Girona que no de propis 153• Aquest és un síntorna de que 
la moneda granollerina tenia més valor i s 'acapa rava o s'utilitzava per a corn
pres fo ra de la vila. 

La fabricació de moneda de forma gairebé constant entre els anys 1556 
i el 1571 ha de ser motivada per una necessita t de la vida i alhora respon 
a la possessió del metall suficient per a garantitzar la referida moneda, és 
a dir, ha d'ésser un síntoma de creixem ent econòmic m és que cap altra co· 
sa (de 1562 a 1571 a la vila encunya 480 lliures). 

Des de 1571 fins a 1600 no hi han n otícies d'a ltres encunyacions. En aquest 
any 1600 es compra 1 quintà i 185 lliures d 'aram estanyat, net de t ares , a un 
tal Pau Blanch , destinat a fabr icar m enuts (no es diu la quantitat) 154• 

La fabricació de moneda, tal com veurem , segueix en el segle XVII, pe
rò pel que hem descrit per aquesta segona m eitat del segle XVI, el privilegi 
d'encunyació ajudà en gran manera i confirma un probable creixament eco· 
nòmic de la vila. 

Quadre de les encunyacions de moneda: 

1556 - 72 lliures 
1558 - Repicament dc menuts 
1559 - 60 lliures 
1562 - 60 )) 
1566 - 100 )) 
1570 - 120 )) 
1571 - 200 )) 

Acaba rem l'aparta t dels comptes municipals fent l'anàlisi de ls salaris dels 
càrrecs i funcionaris del Consell, ja que pot ajudar-nos a confirma r o negar 
un creixement que sembla que es va constatant. 

L'evolució dels sous dels jurats, clavari, escrivà, oïdors, mestre, etc., de-

15J. A.M.G. Llibre de l Consell 1555-1572, fo l. 25. 
152. A.M.G. Llibre del Consell 1555-1572. Fol. 28. 
153. Idem. Fol. 66. 
154. Llibreta del Clava ri 1600. 
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mostra una a lça més considerable, i con stant en tre 1521 i 1593 155• Per citar 
el cas q ue té un increment major, indiquem que el sou dels jura ts passa 
de qua tr iplicar-se. L'augment m és for t es produeix en l'últim quart del se
gle. No to ts els sou s pugen en la ma te ixa proporció que el comen tat dels 
jurats, però p ugen tots. Cer tament, davant d'aq ues tes xifres es difícil dub
tar que, realmen t, el municipi granollerí durant el segle XVI va tenir un 
desenvolupament econòmic positiu. 

El creixement dels salaris també el t robem en el cas de Vilamajor, enca
ra que a un nivell molt in ferior: així l 'any 1599 el sou del batlle passa de 
10 sous a 18 sous. L'explicació de l'augment que consta en el llibre del Con· 
sell és que la feina de l'expressat batlle ha augmentat amb la persecució 
de bandolers 156• Els increm ents que es donen a Granoller s no creiem que 
s iguin pel mateix mo ti u. 

QUADRE DE SALARIS 

Jurat Escrivà Mestre Síndic Oïdor Hospitaler Clavari Verguer 

1521 16 Il. 
1557 30 11. 
1562 18 11. 10 Il. 12 Il. 
1569 30 11. 14 Il. 2 11. 8 s. 30 11. 
1571 40 Il. 16 11. 30 Il. 10 11. 
1593 70 Il. 30 Il. 46 Il. 45 ll. 18 11. 

Analitzada tota una sèrie de fac tors que intervenen en l'economia munici· 
pal, la conclusió es va repetint: hi ha un creixement dels ingressos, una dis
minució o estabili tzació dels préstecs, una encunyació de moneda conside
rable i un augment dels salari s. Aquest conjunt de consta tacion s, més in
tenses sobre tot en la segona meita t del segle, ens fan afirmar que el crei· 
xem ent econòmic m unicipal existeix i és important . 

Obres públiques 

Dedicarem l'últim apartat dintre del capítol de l'economia a nivell mu
nicipal a l'estud i dc les inversions que el municipi fa duran t el segle. Això 
pot corroborar l'existència d'un s excedents econòmics a la vila i, per tant, 
de l'esmen tat creixement . 

Cronològicament les primeres obres públiques de què tenim constància 
són ja a la segona m eitat del segle. L'any 1557 (24 d'octubre) el Consell pren 
l'acord d'empedrar els carrers. Cada casa pagarà el tros que li pertoqui; 
les places a niran a càrrec del Consell 157• L'any següen t es fan enderrocar al
guns pedrissos per a poder acabar l'empedrat de places i carrers. D'altra 
banda el mateix any 1550 el Consell compra una casa d'Andreu Torrents i 
dues taules (de venda) que Miquel J aume Taraffa té a la Plaça Major per 
tal d 'embellir-la i fer-la gairebé q uadrada 158• Recordem que aque~ts anys coin
cideixen amb les p rimers en cunyacion s de moneda q ue es fan a la vila . 

155. A. M.G. Llibretes del Clavari , s. XVI. 
156. A. M.G. F itxes Balvey, s. XVI. 
157. A.M.G. Ll ibre del Con ell 1555-1572, tol. 41. 
158. l dem. fol. 45. 
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En la dècada del 1560 no hi ha any que no es comenci alguna nova cons
trucció, sobre tot capelles. El mateix 1560 el Consell parla de l'edificació 
de la capella de Sant Roc 159. L'any 1563 es comença a construir la de San
ta Anna, encara que no s'hi celebrarà missa fins al 1578 160• 

Una petició diferent, de la que no es coneix la contestació immediata, és 
la que el Consell fa al Rei per tal de construir la muralla al carrer de Cor
ró 161• f..s important aquest fet no tan sols com a obra que es realitza, sinó 
perquè demostra el creixement de la Vila sobrepassant les antigues mura
lles, qüestió que ja hem comentat en l'apartat de demografia. Aquesta pe
tició segurament que deu correspondre amb el permís que el Consell dóna 
l'any 1567 per a fer obres a la muralla i construir la capella de Sant Anto
ni al portal de Corró 162• 

L'últim fet ens dóna la clau de la relació existent entre les portes de la 
muralla i les capelles, que foren con struïdes als diferents portals de la mu
ralla (camí de Bell.lloc, La Roca, el Portalet, Barcelona, Caldes, Corró) i fo
ren dedicades al patró del barri corresponent. 

Les obres a la Plaça Major degueren continuar p erquè l'any 1568 trobem 
una notícia de l'enderrocament, per part del Consell, d'una casa de dita pla
ça 163. 

La Vila tenia en propietat un corral pel bestiar que s'havia de matar a 
les diferents taules, però l'any 1569 el Consell, argumentant les condicions 
en les que es troba l'edifici, decideix constr uir-ne un de nou 164• Probablement 
aquest nou corral deuria estar situa t prop del portal de Caldes, perquè veiem 
com l'any 1572-1573 apareix un nou arrendament sobre la indicada construc
ció. 

Fins ara hem parlat de les inversions en obres públiques. Ara veurem que 
la situació econòmica permet també el luxe o el prestigi; efectivament l'any 
1571 el Consell diu que per la importància que la vila va prenent s 'augmenti 
el sou dels jurats , es facin una porra de plata per honor de la corporació i 
pels jurats vestits diferents, amb mànegues de vellut negre i de setí 165. 

En la sessió del Consell de 25 de maig de 1571 s'exposa que la Vila cada 
dia augmenta de focs i té necessitat de l'assistència als malalts, per això cal· 
dria fer un convent de frares, comprom etent-se a pagar-ne un pels frares 
mendicants o de Jesús uJ6. El resultat d'aques ta decisió serà que l'any 1579 
el Consell compra l'espai de terra necessari per a construir el convent de 
Sant Francesc 167. 

Els anys 80 són els de les grans inversions. Es construeix o s'arregla molt la 
Casa de la Vila, s'edifica el Convent dels Caputxins i es basteix la Porxada. 

Com que no es conserva el Llibre del Consell d'aquests anys, no sabem 
si per la Casa de la Vila es tracta de la construcció de bell nou o d'una re
paració molt grossa. Coneixem tan sols les inversions que l 'obra exigeix, a 

159. ldem. fol. 82. 
160. CANAL, Alfred: Les nostres seculars capelles de barri. «Diari de Grano-

lle rS>> , 1929. 
161. ldem. 
162. A.M.G. Llibre del Consell 1555- 1572, fo!. 176. 
163. ldem. fo l. 180. 
164. ldem. fol. 205. 
165. ldem. fol. 222. 
166. Idem. fol. 230. 
I 67. Arxiu família Maspons. 
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través del Llibre del Clavari 168• Les obres començaren l'any 1581 i s'acabaren 
el 1582. Les despeses, tant en material com en jornals, deixen entendre que 
es tracta d'una casa nova. El cost total és de 302 lliures 13 sous 8 diners. 
Si recordem el quadre de comptes generals del municipi, observarem que 
aquestes despeses no suposen cap alteració i permeten encara saldos positius. 
És interessant de fer notar que es demana la realització d'una gralla de coure 
per posar en el penell de Ja teulada. Per a fer-se una idea del volum de la 
construcció direm que s'utilitzen unes 50 bigues. 

En el mateix any 1582 el Consell fa encara les clavegueres del corral dels 
moltons, de les carnisseries i del portal de Bell.lloc, obres que demostren la 
possessió de diners suficients per a realitzar-les 169• 

Una altra con strucció que també fa suposar unes despeses importants per 
la vila fou el convent dels Caputxins fundat l'any 1584 en el cim de la ser
ra de la Torreta, del qual encara en queden restes. No sabem a que va res
pondre el seu establiment !70. 

De totes les obres fe tes en el segle XVI, la de més resonància per les se
ves característiques especials és la Porxada. Sembla que ja feia un cert temps 
que el Consell discutia la conveniència de construir un edifici concebu t com 
a Llotja de gra. El contracte amb el mestre de cases i ciutadà de Barcelona 
Bertomeu Brufa! es decideix el 10 de novembre de 1586; els tractes són que 
en un any construirà la Porxada i se li pagaran 520 lliures 171

• 

Segons el contracte la Porxada ha de tenir 80 pams d'amplada i 100 de 
llargada i hi han d'haver 15 columnes de 24 pams d'alt, comptant-hi els ca· 
pitells i la base; les columnes han d'ésser de 2'5 pams de gruix de baix, i 
anar disminuint segons l'estil de les columnes toscanes; les tres columnes 
centrals han de tenir 40 pams d'alt. L'obra se li paga en cinc terminis de 
104 lliures cadascun, que són: quan comenci, quan estaran posades les ba
ses dels pilars, quan les columnes estiguin a 15 pams de terra, quan les co
lumnes estiguin ajuntades amb les jàsseres i quan s'hagi acabat l'obra. A 
part, el Consell ha de pagar 83 11. p er la pedra, 110 11. 10 s . per la fus ta i 
25 11. 10 s. per les teules. Així el total de la construcció costà 738 11. 12 s. 

L'edificació de la Porxada és, doncs, l'obra més important i l'últi ma de 
certa consideració que du a terme el municipi en el segle XVI. Tot i aLxí 
trobem encara noves inversions, com són: la construcció del <<Pallol» o ma
gatzem dc gra i l 'arranjament dels camins de Bellulla 1 de La Roca l'any 
1594 172, i el forn de puja (forner) l'any 1599 que té un cost de 35 11. 14 s. 173 

Cal fer notar que la realització de la Porxada, llotja del gra, i del Pallol, 
magatzem de gra, poc temps després, no tan sols suposa un creixement en 
quant a obres, sinó també en relació al comer·ç del gra que la vila realitzava. 

Aquestes foren les inversions que la vila va fer a la segona meitat de se
gle. Sembla innecessari de comentar que tot això és símptoma i conseqüèn
cia alhora d'un gran creixement econòmic, segurament difícil de trobar en 
termes semblants en altres indrets del país. 

168. A.M.G. Llibre del clavari 1581-82. 
169. ldem. 
170. BARRAQUER Y R OVIRALTA: Las casas de religiosos, en Cataluíía. duran te el 

primer tercio del sigla X IX. Barcelona, 1915. 
171. A.M.G. Llibre d 'èpoques i actes 1581-88. 
172. A.M.G. Llibreta del clavari 1593-1594 . 
173. A.M.G . Llibreta del clava ri 1599-1600. 
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Intentant de resumir tot el capítol de l'economia municipal, hem vist en 
l'administració del blat una situació que com a mínim resulta estable, però 
mai de crisi greu, que permetia assegurar Ja subsistència de la població. Un 
creixement evident era el que r egistraven la petita indústria granoller ina re
presentada per les con fraries, al mateix temps que aques t desenvolupamen t 
es constatava en el comerç, sobre tot entorn del m er cat. Dins del que hem 
anomenat comptes municipa ls i segons dife rents factors, es registrava també 
un c reixement, més intens en la segona part de la centúria, que ha quedat 
confirmat amb la r ealització de gran quantitat d'obres públiques. 

FACTORS EXTERIORS 

L'evolució econòmica d 'una comarca o d 'un país no està t an sols deter
minada per aquells elements propis que Ja formen, s inó també per una sè
rie de factors exter iors o, s i m és no, en el cas que aquests fac tors sorgei
xin en la pròpia comarca, la seva causa és externa. Ens referim concreta
ment a ls probl emes dels allotjaments de tr opes i al bandole ri sme. 

En quant als a llotjaments militars, és a dir el m anteniment o subminis· 
tre als exèrcits que es tan de pas , suposen per l'economia dc les poblacions 
afectades un greuge econòmic important, ten in t en compte que el pas de 
Ja t ropa va gairebé empre unit al s abusos que comet sobre els llocs on 
passa. 

En el segle XVI a Ca talunya en general, i al Vallès Oriental en particu
lar, la qüestió dels allo tjamen ts no és greu com ho ser à en el segle XVII; 
to t i a ixò, ja en t robem a lgunes queixes i conseqüències importants . 

En principi allotja r els soldats significava donar-los ali ment, així com 
als cavall s, i un lloc per a dormir. Fins aquí estava previst a les Consti tu
cions de Catalunya, pe rò en realitat s 'exigia més del que es tava establert i 
e ls soldats cometien tota m ena d 'abusos sobre la gent. 

Un altre fac tor extern són les lleves de soldats per a la guerra , que en 
aquest segle, fonam entalment, era ocasionada per la lluita que l'Imperi es
panyol tenia contra França i contra els turcs. L'armament i el m anteniment 
dels soldats que cada població havia dc facilitar anava a càrrec de l'econo
m ia municipal; per a ixò quan les lleves eren massa seguides els pobles h a
vien de resistir-se a portar-les a terme o s 'endeutaven. 

Teni nt en compte que Granollers, com altres pobles del Vallès Oriental , 
era un lloc de pas h abitual cap a França, els allotjaments havien d'ésser for
ça habituals. Sabem que el març de 1537 hi ha allotjada a Granollers una 
companyia de soldats 174 i que l 'any 1591 la vila té di ficultats a causa d'allot
jaments, segons consta en el Dietari del Consell de Cent de Barcelona: «di
mecres, 17 de gener de 1591. Carta dels Jurats de Granollers : La vila esta 
ab gran apreto y necessitat acercha de aquestos señors soldats quis troben 
dc present en es ta vila ... se han presa s las claus dels portal s y del campa
nar de la Yglesia i se son enseñyorits de la vila y les han prcsas las armas». 
Això ho explicaven els Consellers de Barcelona al governador, els quals ja 
havien donat a la vi la l'avís de que ningú mostrés oposició, però temien que 
hi hagués algun escàndol i que hi acudissin gent dels pobles veïns a ajudar· 
los, perquè els soldats feien molts excessos: obligaven a donar-los-hi tot el 

174. A.M.G. Llibre del Consell 1532-1537, fol. 14. 
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que volien i no pagaven res del que prenien. El governador contestà que 
ell també havia rebut una carta dels Jurats de Granollers i per aquest mo
tiu hi havia envia t el veguer Joan Comalonga p er tal de disgregar la gent 
amotinada s i n'hi havia m_ 

Amb aquest text queden be n clares les conseqüències dels allotja ments 
així com la respos ta de l 'autoritat representant del re i a Catalunya (el ¡!O· 

vernador) que es p reocupa pel poss ible avalot popular, però no pa r la dc 
solucions al problema. Les crides dels soldats i la configuració de llistes 
d 'homes h àbils per a Ja guerra es van repetint al llarg del segle . L'agos t 
del 1553 els Consell ers de Ba rcelona trameten una carta als iurats de Car
dedeu perquè hi enviïn to ta la gent que tinguin hàbils per a la guer ra, per 
tal d'es tudiar com es podia defen sar el Principat 176• Semblantme nt el 30 
d'abril de 1555 es demana al Consell de Granolle rs que es donin armes a la 
gent pe r a nar a la lluita contra Fra nça i els turcs; es concediren 50 solda ts 177• 

El maig de 1558 la v il a es negà a fe r una llis ta d 'homes pe rò dos m esos des
prés es veia obligada a fer una c inquentena per a na r a l'armada, h aven t de 
pagar 18 diners a cadascun per dia; a ixò obligà a la vila a fer una ta lla d P. 
112 11. 10 s . Sembla que aquests soldats van tornar sense raó i el Co nsell 
els imposà una multa de I O 11. Davant d'aques ta actitud el consell va h q
ver d 'augme ntar la paga i donar-los el pa 178• 

L'any 1560 i pe r por als turcs el Consell Barceloní demana una nova llist a 
dc ge nt pe r a la guerra 179• E s re peteix l'operació l'any 1562, p erò s'hi a fe[!e ix 
a ra la guerra contra França pels protestants tso_ També es demanaven ho
mes per ana r a fortificar , e n aquest cas a Perpinvà. l 'any 1562; s'h i han 
d 'envia r 18 h omes, sota l'ame naça d 'una multa de 1.000 florins 181 • 

La repetició d 'aquests fets té conseqüències g reus p er l'economia. Le.:: 
lleves suposen per una b anda la pèrdua d'un nombre importan t de mam 
per a la producció, agreujant-se pel fe t de ser Ja gent més jove i m és pro· 
ductiva . Per altra banda suoosa un capital impor ta nt al municipi , a conse 
guit e n la ma io ria de vegades mitjançant talles, és a dir, posant un im
pos t a la població. 

L'altre factor que incideix sobre l'evolució econòmica és el p roblem a 
del bandolerisme . S 'ha di t, i segurame nt resultava cer t, que Catalunya era 
terra de b a ndolers i aue el b andolerisme és un fe t important a la Catalunya 
dels segles XVI i XVII. No entrarem en l'anàlisi de les cau ses d 'aquest fl a
gell, que són encara molt p oc clares; hom pot p en sar que aques t fet social 
pot t enir el seu origen en la s itu ació del camp cata là a p artir de la Sen
tència de Guadalupe de l'any 1482, pe r la qual quedaven abolits els «mals 
u sos», i es do nava la lliberta t als pagesos de r em ença. Encara que hem elit 
que al Vallès Oriental no es fàc il de trobar en el segle XVI cap cris i sèri :.) 
en el camp, és cert que en altres indrets de Catalunya hi han un segui t de 
desequilibri s que provoquen la sorgènc ia del bandolerisme. 

175. Dietari de l'Antic Consell Barceloní, vol. XXI, pp. 222-224. 
176. A.M.C. Fitxes Balvey, s. XVI. 
177. A.M.G. Llibre del Consell 1555- 1572, fo!. 3. 
178. A.M.G . Llibre del Consell , 1555-1572, fol. 54, 59-60. 
179. Idem. fol. 88. 
180. Idem, fol. 108. 
181. Jdem, fol. 112. 
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Desconeixem l'existència de bandolers de la comarca , però en canvi ens 
consta l'acció d'escamots de << lladres i adelats », com els documents els ano
menen, i els problemes i preocupacions que aquestes bandositats portaven 
a la gent en particular i als municipis en general. No és estrany que el Va
llès Oriental fos un lloc apte per actuar-hi diverses faccions si pensem amb 
el trànsit de gent i de m ercaderies que hi havia, en la situació econòmica 
força favorable que predominava a la comarca i en la facilitat d'amagar-se 
per les caracterís tiques geogràfiques del te rritori , entre la serralada de Ma
rina i la PrelitoraL 

La llui ta contra el bandolerisme era una de les principal s preocupacions 
del govern de Ja monarquia i dels propis munic ipis. La forma de lluita er::J 
sobre tot amb l'organització de sometents, amb la gent dels pobles i unions 
o concòrd ies entre diferents localitats. 

La incidència sobre l'economia e ra provocada principalment pels indi
cats manaments de formació de sometents, que impedien la dedi cació d'un 
nombre dc persones a l trebalL L'acció dels propis bandolers e ra també cau
sa de pertorbacions econòmiques que igualment cal tenir en compte. 

Les accions violentes dels bandolers, es troben en el llibre d'òbits: morts 
a trets o a punyalades que havien caigut en mans de <<desconeguts», en llui
ta contra aquells malfactors. 

També sembla que per por dels a tacs dels bandolers alguns propietaris 
deixaren lc cves terres amb con tracte dc parceria, que era favorable tant 
per e ll s com pel parcer, i marxaren a la ciutat. Això explicaria en part l'e
xis tència de bon nombre d'aquest tipus de contractes durant aquest segle , 
cosa que segons Badia es pot constatar a la Baronia de Montbui 183• 

L'organ ització de la lluita contra els b andole rs és m olt activa, sobre tot 
a partir de la segona meitat del segle. i tenia an lccedents dc temos m és an
tics. E s demanava als consells municipals que prohibi ssin l'entrada de gent 
a rmada; per exempl e, el 31 de desembre de 1564 el Lloctinent General de 
Catalunva e nvià una carta als Consellers de Granollers per tal de que no 
acollissin la gent que vingués armada perquè són g: itats de pau i treva, és 
a dir, per eguits 18'1 • Això comportava un a ltre problema de jurisdicció pel 
fet que el veguer volia intervenir per a detenir e ls bando lers dins de les vi
les com Granollers, on la justícia la tenien tan sols els batlles, i no podia 
entrar-hi el. veguer o qualsevol altra autoritat re ial. 

L'any 1565 tots els pobles de la rodalia de Granollers signaren una con· 
càrdia per la lluita contra els adelats 185• Es conveniren dues «unions » m és 
durant l'any 1596 186• Cada poble formava les seves << desenes», grups de 10 
homes, davant dels quals hi havia un <<dehancr» i al front de cinc desenes 
hi havia un cinquantener. 

A part de les organitzacions dels pobles, es decretaven també sometents 
generals; a ixí e l març dc 1570 Granolle rs hi envia 20 homes i el gener de 
1571, 30 homes 187. 

Hi han e lements que fan pensar que el problema preocupava m és a les 
autoritats que als municipis. Per una banda són molt més freqüents els so-

183. BADIA. Op. cil. p. 43-44. 
184. A.M.G. Llibre del Consell 1555-1572, fol. 138. 
185. Idem, fo!. 153. 
186. Idem, fo!. 197, 208-209. 
187. Jdem, fol. 208, 223. 
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metents i les mides adoptades per manamen t dels veguers o del Lloctinen t, 
que les de pròpia iniciativa dels consells municipals. D'altra b anda algun 
d 'aquests manamen ts, el consell abans d'acceptar-lo contestà que li calia con
s ultar-ho amb els advocats per si és convenient o no; això és el que acorda 
el Consell de la Vila de Granollers el desembre de 1564 188• 

La influència dels esmentats factors exteriors sobre l 'economia de la co
marca sembla clara. En quant al problema del bandoleri sme és deguda so
bre tot a l'exigència d 'assistir a ls sometents generals i organitzacions per la 
seva per secució, a part de ls morts que en els enfrontaments es produïssin . 
Així ma teix ocorre en les lleves i els a llo tjaments, en els diferen ts aspectes 
de la disminució de la producció, de la contribució econòmica per part dels 
municipis i en els excessos que es cometien. Mal grat que aques ts factors 
en el segle XVI provoquessin alguns moments de d ificultats econòmiques, 
no van fer canviar el procés de creixement a lmenys fins a final de segle. 

188. Idem, fol. 138. 
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DIFERENTS NIVELLS DE L'ECONOMIA EN EL SEGLE XVII 

INESTABILITAT DE L'ECONOMIA FAMILIAR 

Si analitzem les accions de compra, venda, establiment i censals de ca
dascuna de les famílies, observem que en els primers anys del segle, f ins al 
voltant de 1640, predominen les accions de compra de terres, fet que suposa 
l'existència d'uns excedents per invertir, segurament provinents del segle an
terior. Així, de les set operacions de compra de terrenys i cases que la fa
mília Burguès, de Santa Eulàlia de Ronçana, realitza durant el segle, cinc 
es produeixen entre 1600 i 1645. 

Per altra banda el període de 1640 a 1660, degut probablement a la inci
dència més forta de la guerra, és pràcticament un buit d'accions econòmi
ques que es reprendran a partir de 1660. 

El tercer període que va fins a final de segle és el de més moviment eco
nòmic, però amb un sentit diferent al primer, puix que ara l 'operació que 
predomina és la creació i venda de censals. Correspon a un tipus d'acció que 
denota clarament l 'entrada en una nova època, en Ja que, per necessitats 
econòmiques , cal fer préstecs hipotecaris o en el millor dels casos, els pro
pietaris presten a altres que estan necessi tats. Sembla clar que bona part de 
la població està en una situació econòmica decreixent. 

Aquest procés ve corroborat per l'enregistrament de vendes de terres per 
part d'alguns propietaris, cosa que no succeïa abans de 1680. Aquest és el 
cas dels Bertran i Esmandia de Cànoves, i dels Maspons del Castellet de 
Santa Eulàlia de Ronçana. 

Hem reflectit ja en aquests estudis particulars un fenomen que a nivell 
general segurament havia començat molt abans, com ho prova una sèrie de 
vendes de terres fetes textualment «per cobrir deutes>>. Així ho trobem en 
diferents pergamins a partir dels anys 1620: «Pau Llaurador, pagès, per aten
dre a les seves necessitats urgents ven 3 quartans de terra per 7 11. 10 s. 
(29 d 'agost de 1623) 189; Pere Llansà, per poder satisfer part d 'un deute de 
pensions de censals que té amb Montserrat, es ven una casa (28 de febrer 
de 1629) 190• 

La situació de començament de la crisi s'aprecia sobre tot si analitzem 
l'evolució de les collites, fonamentalment les de blat, que en aquesta època 
acostumaven a ser la causa tant dels creixements com de les minves. E l Va
llès , tal com ja hem vist en el segle anterior, feia les fu ncions de graner de 
Barcelona degut a les bones collites que aquí es produïen. Confirmava aques
ta apreciació la construcció de la «Porxada» de Granollers; per aquest mo
tiu, no és d'estranyar que en el Dietari de l'Antic Consell Barceloní aparegui 
amb data del S d'abril el següent text: 

«En aquest dia los con sellers escri gueren una carta als consellers de la 

189. A. M.C. Perg. 128. 
190. A.M.C. Família Llibre, Perg. 149. 
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vila de Granollers avisant com lo Con sell ordinari de esta ciutat tenint plen 
poder del savi Cancell de Cent atesa la bas tant provisió de forments en el 
que al present se troban per la misericordia de Deu, ha deslliberat se tre
gan fora lo portal Nou en lo Iloch y hospital dels pelegrins, del blat que di
ta ciutat té, les sumes que els apparra convenir per vendrer aquell a les 
persones foresteres de .les vi les, .llochs i parròquies circunvehines al preu 
i raho de 3 t 1. 6 s. quartera. Dem anen que ho comuniquin als pagesos que 
avui estaran en el mercat» 191 • Contestà el Consell de Granollers manifestant 
el seu agraïment. 

D'aquesta manera argumentem que en els primers anys del segle, mal
gra t que h i pugui haver algunes males collites, els propietaris tenien la su
ficient producció per poder invertir amb llurs ingressos. És a partir de 1630 
que es comencen a trobar documents parlant de la manca de blat i de Ja gran 
necessitat que tenen els pobles (1631, 1640, 1641, 1643, 1652) 192, essent aques
ta la culminació, que desp rés es perllongarà, d 'aquelles prim eres «Vendes per 
necessitat s». 

Al llarg de l'anàlisi parlarem d'altres moments de males collites. Desta
quem ara que aq uests fets d uren pràcticam ent tot el segle; a ixí, encar a que 
no afectà fonam entalment als cereals, l'any 1687 la comarca sofreix t ambé 
l'impacte de la plaga de llagosta que a~reuja una sit uació ja dolenta. Balvey 
comenta sobre aq uest flagell: «En trà la pl aga de llagost a tan abundant que 
cobria la terra, devastant hor ta lices: cols, albergínies, car abasses, naps. ra
bets, blat de moro i xurobies. Durà 15 elies i passaren a llocs com la Creu 
de pedra anan a Granollers, la vinya d'En Mantells, prop de la casa, etc>>. 
(tot el terme de Cardedeu) 193. 

Davant d'aquesta situació, amb un conjunt de causes confluents com són 
sobre tot les males collites i la guerra, l'evolució d'aquells propietaris cap 
a la recerca de préstecs o, s i més no, a Ja no inversió, seria explicable. 

E ls trets generals són els esmentats, però alguns casos són d'excepció, ia 
sigui per ésser d 'un estrat social superior, ja sigui perquè, malgrat tot , du
rant l'úl tim terç de segle pugui haver-hi un cert redreçam ent. 

La família de Rafael Antich, del braç militar (nob le), de la qual se'n con
serva alguna documentació, sob re tot un ll ibre de ren des de 1591 a 1664, té 
una evolució distinta a les esm entades ja que durant Ja primera meitat del 
segle predomina la inversió rendista a gran escala, m entre que a par tir de 
1630 i fin s a 1660 sense inte rrupció, es registren compres con tinuades ia si
gui de terres o de cases 194• No disposem de dades posteriors al 1664 i per 
tant es fa difícil d'explicar aquest fet. En aquest cas no es pot comprovar 
la conclusió a la que arriba Eva Ser ra, en el seu estudi sobre els Sentmenat. 
oue per les famíli es nobles del Principat, a mida qu e anem cap a finals 
de segle es fa m és g-reu el seu decreixemen t econòmic 195. 

Una altra excepció és la de Pau Canves. pagès hisendat, del qual es con
serva un «Llibre de noteS>> de 1660-1700. Durant tot aquest període només 
es registren que compres, lluïcions i ferm ances a altri , portant a terme a 

191. Dietari de l'Antic ConseJJ Barceloní. vol. VTTT, p. 306. 
192. A.M.G . Llibre del Consell 1631-1652. Aquests anys corresponen en general 

a períodes de gran secada a Catalu nya. 
193. BALVEY, Tomàs: La p!a¡?a de llagosta. , a La Veu del Vallès. 17 de novem

bre de 1900. 
194. A.M.C. Llibreta de Rendes de R afael A ntich. 
195. SERRA, E.: Op. cif. 
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1689 un arranjament de la casa i del molí del mas Canyes que consisteix: 
<< ••• fer un portal gran, emmaonar l'entrada i la part de la serradera, fer un 
po r tal a la cort dels bous, posar una porta al portal de la cuina, un esta
ble per bous, un galli ner, una cort per garrins, un reixat a la cort i vàries 
portes, un saliner, el coll del pou, emmaonar l'era i la ll ar i fer una pallisa 
i un porxo. En el molí arreglar la part sobre la font i la mateixa font , el 
rodet de la mola petita, agulles dels rodets, la canal de Ja mola grossa, Ja 
paret del cup, la xemeneia del forn, el sostre de la sala i la cambra de so
bre el molí, el terrat, la paret de l'hort, adobar la bassa i escurar el carca
bà >> 196• Tampoc en aquesta ocasió podem trobar una explicació convincent, 
ja que per cert que fos el redreçament, no podria explicar un creixement 
tan intens. 

Insistim en que un i altre cas s 'han dc considerar en principi com a ex
cepcions que es confirmaran com a tals o no un cop a nali tzats els altres 
«tipus» d'economia. 

Per acabar aquesta vis ió de l'estat concret d'unes famíli es dins de l'eva· 
luc ió econòmica del segle, ve iem per exempl e com dues famíl ies benestants , 
propie taris mitjans, de Cardedeu, com encen a sentir Ja cris i econòmica a 
partir dels anys 1640, com abans se'ns manifestava . La famíLi a Mantells, una 
dc les més antigues de la vila j unt amb els Lledó, el desembre de 1643 fa 
una venda explicant : «Per atendre les necessitats, sobre tot pe r a poder 
comprar forment per a la família, com a medi menvs gravós, venda a carta 
de gràcia de 4 quarteres de terra que són 170 11». L'altre exemple és la fa. 
míl ia Alsina, de condició semblant a l'ante r ior, que el març de 164S, seP"ons 
es regis tra en el llibre de rendes dels propietaris de cognorP Llibre, «Jaume 
Alsina per a tendre a neccessitats pren 200 11. com a censal a J. Llibre pa
raire» 197• 

Aquests serien dos exemples clars de l'es tat econòmic en els comença
ments del decreixement. F inalment i reflectint la diferència j a esmentada 
entre elem en ts de diversos estrats socials, reproduïm dos testaments que, 
encara que separats cronològicament, ens permeten de veure la diferenciació 
social del moment: per un can tó el de Rafael Antich , noble i propietari , i 
per altra banda el de Joan Llibre, paraire i també propieta ri , pe rò de tipuc; 
mitjà. 

«Testamen t de Rafael Antich (8 dc iuny de 1609): 
400 11. per mi sses i enterrament . 1.000 mi sses baixes. 30 misses, 100 mis

ses clonant 10 11. a cadascuna, 20 11 . a les monges, SO 11 . a l 'Hospital de la 
Santa Creu, S 11. als orfes. 10 11 . als pobres, lO 11. als presos. 20 11. als ca
putxins, S Il. al monestir de Jesús, 10 11 . al monestir de St. Francesc. S 11 . 
a l 'església de la Mercè i una missa cada dia . 780 11. amb cens::~ls a l pare 
dc Sant Agustí, a la cosina tota la o lata i 1.000 11.. a un debitor SOO 11.. 100 
Il. a l'oncle, torna a la dona l .SOO 11 . del dot, 6.000 11 . a la fi lla gran i dei
xa com hereu a Rafael Joan» 198• 

«Testament de Joan Ll ibre (2 de maig 1616): 
Enterrament i misses 4 Il ., al bací de les àn imes 1 s .. al rector 6 di. , a 

les dues fi lles 100 11. cadascuna, a la resta de fills 100 t 1. . el dot de la do
na més 2S 11., a les dues nebodes 10 11. cadascuna, hereu el fil l» 199• 

196. A.M.C. Llibre de notes de Pau Cañas 1660-1700. 
197. A.M.C. F itxes Balvey, s. XVIT. 
198. A.M.C. Llibreta de rendes de Ra fael Antich, 1609. 
199. A.M.C. Llibreta de la família Llibre, n.0 21. 
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La diferència que es manifesta entre ambdós testaments es pot augmen
tar en una bona proporció si tenim en compte que la situació econòmica 
dels Llibre no és de les que a mitjans de segle estaven en dificultats. 

En conclusió: a nivell d'economia familiar s'observa una primera part de 
segle, més o m enys llarga segons s ituacions anteriors , de creixement relatiu, 
i una segona part, en principi fins a final de segle, de decreixement econò
mic generali tzat. Aquestes apreciacions queden però subjectes a les que fa
rem poster.iorment i sobre tot en l'apartat de l'economia municipal. 

EVOLUCIO DELS TRIBUTS 
EN LES ADMINISTRACIONS SENYORIALS 

Una primera con statació de tipus general que es pot fer respecte a l'eco
nomia senyorial en el segle XVII és que es veu clar el procés de substitució 
dels tributs amb espècies, per l'equivalent amb diner. Això no significa que 
desapareguin totalment les contribucion s en espècies, puix que en alguns 
censos s 'esp ecifica una quantitat en diner i una altra en matèria. Un exem
ple d 'aquest a substitució el trobem en els tributs cobrats pels senyors de 
Llinars : «Reducció de la vuitena part de gra en garbes i vi en verema al 
cens de 35 s., firmada per D. Lluís de Corbera, senyor de Llinars, a Geroni 
Terrades per una peça de 4 q. amb una part de vinya (30 de setembre de 
1622)» 200• 

En aquest segle continuen els enfrontamen ts entre l 'administració r eial 
i aquells senyors que posseeixen un tribut o una part. Així l 'any 1616 el Lloc
tinent Gen eral feu capbrevar a tots aquells que cobraven rendes i drets do
minicals perquè mica a mica van quedant-se aquestes rendes i s'intenta fer
les prescriure (el manament afectava a Granollers, Cardedeu, La Garriga. 
La Roca i Pal ou) 201 • 

En l'anàlisi de l'economia senyorial un elem ent important és l'estudi dels 
delmes, encara que presenta una sèrie de problemes tant per la m an ca de 
dades com per Ja seva con tinuada desnaturalització. Només ha estat possi
ble trobar alguna documentació sobre el delme de Cardedeu, i encara no 
del seu cobrament, s inó de les adquisicions d'aquest per diferents per sonat
ges. Per aquest mot iu no podrem parlar del volum del tribut ni de la seva 
relació sobre els productes delmats, sinó simplem ent de la seva adminis
tració. 

L'origen del delme deu anar lligat amb el de la vila, que essent reial, 
aquest mateix caràcter devia tenir al principi el tribut; per això s'observrl 
com la propietat del delme passa d'un senyor a un altre amb la m edi,...ció 
del Ba tlle General que fa de representant del rei en la qüestió. Ho reflec
teixen també els documents de compra: «Investidura presa per Gerònim<t 
Junyent i de Capilla i Francesc, fill, del delme de Cardedeu , condemnat 
aquest pel Batlle General a reconèixer que té la tercera part en feu pel re i» 
(1606) 202 • 

Hem parlat abans de desnaturalització, que presenta aspectes b en clars 
en el fet que un tribut que en el seu origen era eclesiàs tic, s'hagi convertit 

200. A.M.C. Llevador mas Anticb. 
201. A.C.A. Batllia G enera l, plets antics, 1616, 2. 
202. A.C.A. Batllia General, C las. C, 7. 
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en laic, en man~ del rei o d'altres. Això no suposa que sigui una excepció, 
ja que aques t procés es comença a produir al nostre país segurament des 
de Ferran III el Sant amb les anomenades «Terces Reials» (2/9 parts del 
producte dels delmes). Tot i així, en e l cas de Cardedeu existeix encara un 
lligam amb les institucions eclesiàstiques, el convent de Sant Francesc de 
Paula de Granollers, que mantenia part de la propietat del delme: «Con
còrdia entre el provincial de Sant Fra ncesc de Pa ula, representant del con
vent de Granollers, i Rafael Antich en virtut de la qual el primer ven a car
ta de gràcia par t del delme de Cardedeu p er 3032 11. més els crèdits i el 
lluïsme (25 de juny de 1649) 203». 

Coneixem amb força regu laritat la llista de propictar.is del mencionat del
me des de 1591 fins a 1653 i malgrat que hi hagin vendes, es tà normalment 
lligat a dues o tres families nobles (Junyent, Sentmenat, Antich), concretant
sc sempre el fe t de que només és una part 204• 

També és important veure sobre quins productes incidia aquest tribut, 
pu ix que vatiaven d'un lloc a un altre. La documentació sobre la qüestió 
parla sempre de «dècima o terçó de pa, vi, carnalatge i altres fruits del 
terme». No sabem quins eren aquests al tres fruits, però sembla, segons Balvey, 
que els cereals, el més corrent en altres pobles, a Cardedeu no començaren a 
ésser delmats fins entrat e l segle XVIII 205• 

Ja hem dit que no es pot parlar del volum d 'aques t tribut p erò sí que 
sembla possible d'afirmar que la seva incidència en el segle XVII sobre l'e
conomia p a rticular no deuria ésser gaire carregosa, ja que en cap lloc de 
la documentació de la vila estudiada es menciona el delme com a deute que 
es tingui o com a dificultat per ésser pagat, a l contrari d 'altres tributs o 
censos. Si això fos així es podria parlar d'una pèrdua d 'importància d'aques t 
impost de tipus senyorial dins del marc general de l'economia del segle. 

Centrant-nos ara més en la Baronia de Montbui, disposem de documen
tació més o menys seriable des de 1625 a 1700. Ens fixarem sobre tot en tres 
c lements importants dc les finances de la Baronia, que en realitat són dos; 
les talles i el trentè, perquè els comptes generals del clavari inc louen els 
dos elements citats i tot alt re tipus d' ingrés, a part de les despeses. 

Coneixem les talles des de 1583 a 1660, però aquest fet no ens permetrà 
ve ure l'exis tència o no d'un canvi en la segona part del segle. Dividirem e l 
període en tres e tapes: una primera fin s a 1640, una altra de 1640 a 1650 i 
una darre ra fin s a 1660. Aquestes e tapes podrien ésser , sobre tot la prime
ra, una mica diferents ja que hi han buits importants. 

En la primera etapa, malgrat que es disposi de poques dades, es mani
festa un nivell mig del tribut força baix; en ca s d'ésser així significaria que 
les necessitats econòmiques extres de la Baronia serien també reduïdes. 

E l segon període de 1640 a 1650 és de creixement força e levat en alguns 
anys determinats (1644 - 1400 11.), però pràcticament nul els darre rs anys de 
la dècada, encara que sempre amb un nivell s uperior al de la primera etapa. 

Finalmen t la dècada 1650-60 és dc gran increment, a rribant al màxim 
l 'any 1660 amb una tal la de 2.186 lliures. La migradesa de xifres no ens per
met de fer gaires afirmacions , però semb la manifestar-se un creixement de 
les necessita ts de la Baron ia a mida que avança el segle ; cal tenir present 
les seves caracterís tiques de tipus mun icipal. 

203. A.M.C. Llevador mas Antich. 
204. A.M.C. F itxes Ba lvey s. XVll. 
205. Jdem. 
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Quadre de ta lles de la Baronia de Montbui 

1583 194 11. 12 s. 
1639 300 )) 

1644 1400 )) 

1645 600 )) 

1646 1100 )) 

1647 600 )) 

1648 500 )) 

1649 600 )) 

1650 400 )) 

1653 1000 )) 

1654 1400 )) 

1660 2186 )) 

La documentació sobre el trentè va dels anys 1645 a 1700 que, a l contrari 
de Ics talles, no ens permet conèixer quina és Ja realitat de les p rimeres dè
cades del segle. Podem apreciar també tres períodes: un primer de 1645 a 
1657; hi ha després un buit de dades fin s a 1683 on començaria un segon 
període fin s a 1695; i un darrer de 1696 a 1700. 

La primera e tapa es podria definir com de nivell estable amb una mitja
na de 1286 11. any. El p eríode de 1683 a 1696 és, respecte al primer, de clar 
decreixement, en cara que amb xifres semblants al llarg del mateix, mitjana 
de 1153 11. Finalment de 1696 a 1700 es regis tra un augment progressiu, mit· 
jana de 1301 11., amb un m àxim el 1699-1700 de 1547 11. 

Abans de treure conclusions d 'aquestes dades cal comp tar amb la possi
ble manca de correspondència exacta amb Ja producció de les collites d'a 
quests anys, pel fet ja c itat que aquest impost s'arrendava amb una quan
t ita t fixa; a ixí la dife rència real en tre coll ites era només coneguda per l 'ar
rendador i no pel Consell o el clavar i de Ja Baronia. 

Si Ja r elació entre dades i collites exis teix, tindríem un període continuat 
de collites deficients entre 1863 i 1695. Recordem que dintre d 'aquestes da
tes hi quedaria inclosa l 'esmentada plaga de ll agosta de 1687, i un últim 
quinquenni favorable amb una gran collita final. 

Considerant aquests resulta ts, malgrat tot, com a r eflectors de la reali· 
tat agrícola, no es pot parlar de recuperació o red reç ni en 1660 ni en 1680, 
s inó que ho hau ríem de si tuar en l'últim quinquenni del segle. Tot i així no 
podem parlar tampoc ni de grans crisis ni de grans coll ites, doncs la dife
rència entre la xifra del t rentè més a lta i Ja més baixa és tan sols de 400 
11., i entre el principi del període es tudiat i el fina l, de 300 11. Si ho campa· 
rem amb Ja diferència registrada en les ta lles, l'última dotze vegades supe
r ior a la primera, aquesta resulta insignificant. 

Finalment, hem d'analitzar els comptes generals de la Baronia des de 1625 
fins a 1700. Coneixem les xifres absolutes de Ja quantitat rebuda i la quan
titat pagada, que permeten veure el saldo de l'activitat econòmica anyal, en
ca ra que aquest no sigui real, ja que normalment es p aga pels diners que 
es r eben i desconeixem deutes que queden o censals que es creen . 

Es poden diferenciar quatre períodes: fin s a 1640, de 1640 a 1684-85, f ins 
a 1691-92 i fins a final de segle. El prime r pe ríode és d'estabil ita t amb un 
nive ll, tant d'ingressos com de despeses, força ba ix (350 I l.). La segona e ta
pa comença amb un fort creixement; m algrat que no coneixem les dades 
immediatament pos te riors a 1640, veiem que el 1646-47 el volum d'ingressos 
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arriba a 2538 11 . 16 s. 6 di . Aquest nivell no es manté durant tot el període, 
però sí que és bastant elevat i l'hem de con siderar en relació a la primera 
e tapa de creixem ent. 

El 168S-86 es produeix un canvi brusc, ja que es r egis tra un descens que 
arriba a un nivell inferior a l del període anter ior a 1640. A con tinuació tro
bem una última dècada en Ja que s'ob serva un fort creixement que té el seu 
màxim el 1697-98, amb un total d'ingressos de 2842 11. 17 s . 6 di . i un total 
dc pagaments de 2718 11. 6 s. 4 di. 

E ls anys de saldo negatiu són: 16S2-S3, 1682-83, 1686-87 i 1696-97, pe rò 
com ja hem dit la representa tivita t dels saldos és molt minsa. 

Altra vegada veiem com hi h a de forma m és clara un creixem ent al vol
tant de 1640, un p eríode de davallada entre 1684-1692 que coincideix amb 
el que hem vis t en l 'es tudi del trentè, i un final de segle d'evident progressió. 
De forma general podríem dir que e ls p eríodes d c baixos ingressos de la 
Baronia reflec teixen moments de dificultats econòmiques a nivell particu
lar que impedeixen poder atendre els t ributs baronals; així no és d'estra· 
nyar que anys com 16S2-S3 o 1687-88 s iguin d 'ingressos baixos, i fins i tot 
produeixin saldos negatius, si tenim en compte que és un moment de pes
ta o de plaga al camp o, com veurem posteriorment, hi han uns factors ex
teriors que oprimeixen l'economia (de 1648 a 1650 Ja Baronia paga en con
cepte de contribució a l ba talló 2477 11. 14 s . 4 di.) 206• 

En un altre aspecte h em de dir que aquí es con stata l 'afirmació ja ex
pressada que J 'economia dc t ipus senyorial , malgrat les diverses form es 
en que es m anifesta, sofreix un procés continuat d'endeutament i en són pro· 
va les vegades que apareix en els llibres del Consell la decis ió de fer una 
talla per poder pagar les p ensions de cen sals que es deuen, fet que es co
mença a observar ja a partir de 1620 'lfJ7• 

Q UADRE DELS COMPTES DE LA BARONIA DE MoNTBUI 

Quantitats Quantitats 
rebudes pagades 

1637-38 311 .11. 13 s. 297 Il . s s. s di . 
1638-39 46S )) 14 " 456 )) 2 )) 7 )) 

1646-47 2538 )) 16 )) 6 2506 )) 10 » 
16S1-S2 889 )) 5 )) 3 882 )) 2 )) 
16S2-S3 188S )) 13 )) 1928 )) 16 )) 9 )) 

16SS-S6 1634 )) 5 )) 8 1577 )) 16 )) 1 )) 

1678-79 907 )) 6 )) .5 841 )) 19 )) 9 )) 

1682-83 273 )) 2 )) JO 276 )) 16 )) 9 )) 

1684-85 1608 )) 11 )) ll 1429 )) 17 )) 9 )) 

1685-86 233 )) 5 )) 222 )) 8 )) 6 )) 

1686-87 348 )) s )) 360 )) 2 )) 2 )) 

1687-88 321 )) 10 )) 310 )) 9 )) 5 )) 

1688-89 216 )) 5 )) 193 )) 2 )) 
1689-90 211 )) 10 )) 179 )) 8 )) 3 )) 

1690-91 179 )) 18 )) 149 )) 13 )) 

206. A.M.G . Baronia d e M ontbui. Llibretes del clava r i 1648-50. 
207. A.M.G . Baronia dc Montbui. Ll ibre del Consell. 
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Quantitats Quantitats 
rebudes pagades 

1691-92 181 )) 4 )) 2 139 )) 2 )) 8 )) 

1692-93 628 )) 10 )) 4 616 )) 16 )) 
1693-94 S97 )) S76 )) s )) 6 )) 

1694-9S lS SO )) 6 )) 8 1314 )) 8 )) 6 )) 

169S-96 1644 )) 9 1603 )) 3 )) 8 )) 

1696-97 1718 )) 16 )) 1 1764 )) 16 )) 11 )) 

1697-98 2842 )) 17 )) 6 2718 )) 6 )) 4 )) 

1698-99 2066 )) 11 )) 2 1913 )) 9 )) 7 )) 

1699-1700 2064 )) s )) 10 1807 )) 9 )) 3 )) 

En resum: per un cantó s 'observa una p èrdua d 'importància d'alguns tri· 
buts pròpiament senyorials, com són els delmes; per a ltra banda s'ha po· 
sat de manifes t també, la coincidència de diferents factors en tres períodes: 
l'anterior a 1640 com d'es tabilitat, el de 1683-169S com de decreixement 
el de l 'últim quinquenni de segle, com de creixement important. 

INCIDÈNCIA DELS MONESTIRS I PARROQUIES 
SOBRE L'ECONOMIA 

Tal com ja hem dit en l 'apartat corresponent al segle XVI, diferenciem 
l'economia dels monestirs de la de les parròquies. Pel que fa a Sant Miquel 
del Fai, pels motius ja exposats, la documentació per aquest segle també es 
reduïda, tota vegada que disposem tan sols d 'alguns capbreus i llibres de 
rendes que ens permetran, a ixò sí, de veure l'extensió del domini d'un mo
nestir relativament petit. 

A començament de segle Sant Miquel del Fai cobrava censos a 30 pobles 
del Vallès Oriental, 4 del Vallès Occidental, 3 d'Osona, 2 del Barcelonès i 3 
del Maresme 208• El 1696, havent desaparegut ja des de 1S67 el monestir com 
a t al, quedant-hi només tres capellans, el nombre de pobles havia encara 
augmentat en set. Això pot significar que, a un o altre nive ll, l 'economia ecle
siàstica d'aquest tipus es va mantenir estable durant el segle. 

No disposem de xifres absolutes del que rebia el monestir cada any, pe· 
rò ens en podem fer una idea si recordem les dades anotades del delme 
que es cobrava en anys normals a Lliçà d'Amunt, tenint en compte, però, 
que aques ta parròquia era de la Baronia de Montbui, i que per tant aques
tes quantita ts només es cobraven en les parròquies de la mateixa, ja que en 
la resta de pobles anomenats només es cobraven uns cen sos per terres. 

Observant la documentació del segle XVIII, veiem que aquesta situació 
es manté, encara que disminueixen les quantitats, però sobre tot es registra 
el canvi del pagament generalitzat amb espècies pel pagament en diner. 

Aquest monestir, per radicar en la pr·òpia comarca, deuria ésser el que 
m és incidia en l'economia local, però es coneixen les vinculacions d 'altres 
cenobis que, sobre tot p er censos i censals, tenien també un paper important 
~n l'economia dels pobles del Vallès Oriental. Balvey parla de les relaciom-

208. A.E.B. Fons de St. Miquel del Fa i, varis. 
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dc Cardedeu amb els convents de Sant Joan de Jerusalem, Sant Pere de Cas
serres i Sant Salvador de Breda 209, i nosaltres podríem afegir-hi Sant Mar
çal, Montserra t, Sant Francesc de Paula (Granollers), etc., ja que de tots ells 
es troben propietats o censals en la documentació. 

A Granollers es registren relacions importants, a part dels esmentats, amb 
St. Pere de les PueHes, Scala Dei, Sant Cugat del Vallès, Montalegre, etc. 

Examinem ara breument l'economia a nivell parroquial. Una primera cons
tatació, no estranya segurament a la r esta de comarques durant el segle, és 
la quantitat important de clergues i beneficia ts existents a cada parròquia; 
així, per exemple, trobem que l'any 1600 la comunitat de la parròquia de 
Sant Esteve de Granoller s estava composada per 164 individus de tots els 
ordres, des de «ad prima tonsuram>> al «presbiteratum» 210_ 

Aquest és el cas màxim, d'altra banda normal si tenim en compte que 
aquesta era la parròquia m és important de la com arca. Tenim una prova del 
volum econòmic de la comunitat de Sant Esteve de Granollers en els comp
tes donats pel seu procurador l'any 1600: «ingressos 647 11. 7 s. 3 d., des
peses 656 11. 4 s. 3 di. 211 • Aquesta quantitat és igual a la dels anys baixos 
de tota la Baronia de Montbui. 

No hem de pensar que Ja incidència econòmica de Sant E steve de Grano· 
llers sobre l'econ omia particular de la vi la fos la mateixa en proporció a les 
altres parròquies. A la resta dels llocs estudiats el màxim és de quatre o 
cinc clergues i per tant la repercussió en Ja situació econòmica general era 
molt més reduïda. 

Els ingressos de les parròquies ja hem esbossat d'on procedien. Afegim 
que en alguns llocs hi han encara res tes de l'antic delme (Santa Eulàlia de 
Ronçana, Granollers), però sobre tot provenen de Ja donació de censals. 

La situació econòmica de cada parròquia segurament deuria ésser dife
rent; per això el fet que ara anem a comentar no pot passar d'ésser un cas 
par ticular, encara que ens faci pensar f ins on arribava el decreixement eco
n òmic. Ens refe rim a Ja construcció de la rec toria i l'església de L'Ametlla. 
La rectoria es constr ueix entre 1662 i 1668 i la paga el propi rector, Mn. 
Joan Sanmartí, cosa que dóna idea de Ja situació econòmica particular d'a
quest prevere. L'església comença a construir-se el 1681 i està acabada el 
1691; a lguns anys les obres estigueren parades, i fou pagada, en cara que amb 
moltes d ificulta ts, pel poble, amb un cost probable de 1394 11. 13 s . 8 di. 212• 

Ja h em dit que aquest deuria ésser un cas excepcional, però fem notar 
que j ustament aquestes obres es porten a terme en uns anys que fins ara 
semblaven de decreixement econòmic c lar, creença que en aquest cas es po
saria en qüestió. 

En conclusió podem dir que l'economia eclesiàstica, sobre tot la refe
ren t a monestirs i congregacions, per ésser fonamentalmen t rendista està a 
mercè de la conjuntura econòmica general, i encara que la seva economia 
es mantingui més o m enys estable, durant el segle es constaten continuades 
reclamacions de congregacions i de parròquies a particulars i municipis que 
deuen pensions de censals o censos d'arrendaments de cases i de terres. 

209. A.M.C. Fitxes Ba lvey s. XVJJ. 
2 10. A.E.B. Vis ites Pastorals, any 1600, vol. 52, fol. 168. 
21 J. l dem, fol. 3. 
2 12. B ASOLAS, A. : Op. cit. pp. 123-136. 
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No es pot a firmar, però, que disminueixi la incidència de l'economia ecle
siàstica sobre la particular i la municipal, com succeïa en part en l'econo
mia enyoriaL 

ENDEUTAMENT PROGRESSIU DEL MUNICIPI 

De tots els nivells de l'economia es tudiats, l'anàlisi sectorial de Ja cor
responent al municipi, igual que la feta pel segle anterior, resulta la m és 
completa. 

Començant pels arrendaments municipals no podem fer, a diferència de\ 
segle XVI, cap tipus de sèrie ja que la documentació presenta forces buits. 
Diguem, perú, que el seu import estava normalment entre les 2000 i les 3000 11. 

Una altra font d'ingressos era el trentè, que ja ha estat definit en un 
altre apartat; aquí hem de fer notar el caràcter diffe rcnt que té respecte a 
l'estudiat a la Baronia. Mentre en aquesta era un tribut constant i sembla 
que uniforme al llarg del segle, en el cas de Granollers només es cobra al
guns anys. Prova aquesta informalitat el fet que aparegui en els documen ts 
com a «ta lla de trentè», agafant així les caracte rís tiques ja conegudes de les 
talles, i per altra banda que no s'inclogui dintre d'un dels arrendaments, 
malgrat que ja hi consti alguns anys un impost per quartera de forment. 
Aques t trentè té dues modalitats, ja sigui dirigit a aquells que sembren, ja 
sigui per aquells que no sembren o ho fan poc. 

En el segle XVII són importants dins del capítol d'ingressos municip: ls 
els diferents tipus de talles, i per això ens fixarem detingudament en la seva 
periodicitat i el seu volum. A part de les ja anomenades del trentè, hi han talles 
exclusivament destinades a pagar el batalló, altres dirigides a les p ersones 
que reben renda, etc. 

Entrant ja en el cos de l'estudi, comencem per l'anàlisi de l'evolució de 
les collites de blat de 1662 a 1694, a través de ls comptes del Pallol i altres 
referències en el Consell. Fixant-nos en el nombre de quarteres comprades 
pel Pallol dc Granollers es poden observar quatre períodes diferenciats. Un 
primer que va de 1622 a 1646, en el que es registren unes compres baixes 
en relació a la mitjana de la r esta del segle; la més baixa de totes és 
el 1645 amb 102 q. i 6 c. Si tenim present que aquestes compres es taven en 
relació amb les collites, ja que les necessitats de la vila eren elevades i la 
colli ta pròpia era petita, una baixa compra pot significar una mala anyada 
en l'any anterior o en el mateix any en alguns casos (els comptes s'acostu
maven a donar el maig o l'abril). 

Aquest periode de collites deficients el trobem reflectit en el llibre del 
Consell: «Per la manca de blat que es prengui el comprat per particulars a l 
preu de 44 ral s q.>> (el preu normal era de 36'5 r / q .) (25 de novembre de 
1643) 213• Cal pensar que també contribuiria a aquesta mala època l'estat de 
guerra amb Castella. 

El segon període és de 1647 a 1655, en el que es produeix un fort crei
xement progressiu, arribant el 1655 amb el màxim vol~m de compra realit
zada durant els anys estudiats, 7899 q. i 2'5 c. Quan parlem d'una època bo
na o dolenta no volem dir que any darrera any totes les collites s iguin bo-

213. A.M.G . Llibre del Consell 1643-44 fol, 26. 
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nes o siguin dolentes; així, hem dit que aquest era un període de creixe
ment, i en canvi ens trobem que l 'any 16SO el Consell de la Baronia de Mont
bui vol demanar als jurats de Barcelona que permetin a l batlle agafar tots 
els grans del terme per tal que no es puguin vendre degut a que no hi han 
cereals a cap lloc 214. 

La ter cera etapa ,de 16S8 a 1680 és de davallada en les compres, amb un 
mínim el 1680 de 111 q . 4 c. Durant aquesta època es troben en les actes 
del Consell moltes referències a la penúria de cereals i a la necessitat de 
comprar-los al preu que sigui: A Granollers «Com que la vila no té blat per 
a fer el pa de munició que els soldats s'allotgin a casa dels que no han pa· 
gat les talles (28 de gener de 1660)» 215• A Vilamajor «que es segresti tot el 
blat del terme i es posin penes de SO 11. a qui en vengui (lS de maig de 
1677)» 216, «qu e es miri el blat que hi ha a la parròquia i si n'hi ha més del 
necessari, que es prengui fins a 2S q. al preu que vagi (8 de desembre de 
1677) 217, «degut a la gran escassetat de blat que els jurats facin mes urar 
el blat que l 'arrendedor del delme del Baró de Llinars havia venut a J. Ros 
adroguer d 'Arenys, obligant a quedar-se'n només una part i les altres dues se· 
grestades per la vila, venen t-lo a raó de l 'S c. per persona durant un mes 
(lS de juny de 1680)» 218. 

L'últim període de 1681 a 1694 el considerem de creixement encara qu e 
hi hagin alguns anys de descens. Un d'aquests anys de baixa compra és el 
1691, que ens fa suposar una mala collita en el 1690. Aquest mateix any 1691 
sembla ser un any extraordinari, malgrat no quedi reflectit en les compres 
de 1692; així es comenta en e1 Consell «Que es faci un ofici d'Acció de Grà
cies a Déu per una collita tan fecunda vista l'esterilitat general del Princi
pat» 219 • Aquesta afirmació fa pensar que la realitat agrícola del Vallès Orien
tal fos en aquests anys diferent de la resta de Catalunya. 

Un altre d'aquests anys de baixa compra és el 1693; per compensar aques
ta manca de gra s'adopten diferents m esures, com la que pren el Consell 
de Granollers de cobrar el trentè amb garbes 220• 

Aquests són els difer ents p eríodes que es poden establir seguint l'evolu
ció de les compres. No ens és possible de fer les sèries de preus d 'aquestes 
compres ja que les dades que ens ofereix la documentació són poc clares : 
es barregen els preus de compra amb els de venda i encara aquest s es di
ferencien entre el que es ven als flaquers, als particuJars o als consellers. 

En concloem tan sols que les etapes mencionades reflecteixen la situ ació 
en quant a les reserves de blat del m unicipi granollerí, sobresortint com a 
més notables el període 1647-16SS de grans reserves i presumibles bones co· 
llites i el p eríode de 16S8-1680 de baixes reserves i unes collites semblants. 
Fem notar que aqu estes afirmacions s'han de prendre com a orientatives, 
ja que dins dels períodes citats hi han alguns buits que podrien fer canviar 
les impressions tretes dels mateixos. 

214. A.M.G. Baronia de Montbui. Llibre del Consell 1650, fo!. 1. 
215. A.M.G. Llibre del Consell 1658- 1652, fo l. 124. 
216. A.M.C. F itxes Balvey s. XVII. 
217. Idem. 
218. Idem. 
219. A.M.G . Llibre del Consell 1691-94, fo l. 84. 
220. ldem. 
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Plaça de l'Oli (Gmnollers) 

Els ind rets dc Ics viles que tenien mercat aco::.tumavcn a prend re noms q ue feien referència als 
productes que s'hi venien. A Granollers trobem la Plaça dels Cabrits, la Plaça d e les Olles o la 
Plaça de l'Oli . La fotografia es refereix a aquesta última. sobresortint Ics fines tres gòtiques de 
Ics cases del voltant, d 'altra ba nda corrents en construccion~ des segles XV i XVT (fotogra-

fia dc l'any 1895). 
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QUADRE DE LES COMPRES DE BLAT FETES PEL PALLOL DE GRANOLLERS 
EN EL SEGLE XVII: 

1622 156 q . 3 c. 1655 7899 q. 2'5 c. 1681 1295 q. 11 c . 
1641 150 » 1658 500 » 4 )) 1691 371 » 6 )) 
1645 102 )) 6 )) 1659 544 )) I )) 1692 1061 )) 4 )) 
1645 826 )) 3'5 )) 1660 637 )) 0'5 )) 1693 571 )) 1 )) 
1647 1188 )) 4 )) 1661 3 18 )) 7 )) 

1654 3093 » 1680 111 » 4 )) 

Una admini s trac ió d is tinta és la de ls comptes generals de la Universi tat 
de Grano lle rs (1600-1694). Aquest tipus de compta bilitat fa difícil el poder 
veure ca nvis grossos al llarg de la sèric, doncs molles vegades només reflec· 
teix aque lls ingressos esmentats sense tenir en compte els extraordinaris . 
Sobre e ls pagaments, tal com h e m di t en un a ltre a partat, qua lsevol afirma· 
ció és molt més arriscada. Pe r aquc ts motius lc apreciacions que farem 
s'han dc comp lementa r amb l 'es tudi de ta llat de Ics actes del Consell de la 
vi la. 

Respecte als compte podem dis tingir cinc p eríodes a sabe r: 1600-1634, 
1635-1640, 164 1-1649 , 1650-1659 i 1660-1694. E l prime r període és de clar c re i
xem ent, mínim el 1600 amb 2.330 Il. 1 s. 2 di. , màxim el 1620 amb 6.241 11. 
10 s. 7 d i. i acaba e l 1634 amb 4.300 Il. 13 s. 5 di. De 1635 a 1640 es produeix 
u na min va p erò estabilitzada, apare ixe n les xifre més baixes dc Ja sèric, 
a mb una ll eugera recuperació el 1640-41. Malgrat q ue en aques ts anys co
mença Ja gue rra al P rinc ipat , els ingressos muni ci pals, encara que una mi
ca infe rio rs a la res ta , no denoten m a sa aques t fet polític. 

El tercer període, de 1640 a 1649, és de certa recuperació, sobrepassant 
la mitjana de l pr ime r, i dc forma progressiva; e ls majors ingressos són en 
e ls últims a nys (5400-6500 Il.). Aquest procés clc creixement es fa més fort 
a partir dc 1650 ( 10.174, 10.250 i 16.922 li. ), aba ixant-se una mica el nivell , 
però m an tenint-se fin s a 1658-59 . Aquí potser hi ha un dels fets que ens 
fan dubtar obre la s ignificació d'aquestes dades , puix que és jus ta ment en 
aques ts a nys dc tan ts ingressos quan es produeix la pesta i a lgunes males 
collites. 

Finalment, en el període 1660-1694, es regis tra un cert dec re ixement res
pecte a l 'e tapa anterior, p erò hi ha una estabilització dels ingressos a un ni
vell força elevat (mi tjan a de 4.857 Il. ). Dins d 'aquesta estabilització es pro· 
el ue ixen a lgun s moment dc baixa com pot ésser 1679-80 amb 3.933 Il . i 
d'augment com a 1680-81 amb 6.048 11 . 

Si amb totes les prevencions fetes s'observen els saldos d'aques ts comp
tes, se'ns clari fiquen millor les apreciac ions donades sobre els ingressos. De 
forma general veiem com dc 1600 a 1626 hi ha u na estabilitat amb saldos 
alterns de 100 Il . a 4.000 Il. i de 1632 a 1637 es produeix un gran cr eixement 
de elits sa ldos arribant a 3.200 11. 

Al compara r sa ldos amb ingressos trobem que aquests clos pe ríodes cor
responen al d 'a lça de 1600 a 1634, al de 1635-1640 de descens, concloen t per 
tant que, sobre tot aque t últim període, no s uposaria pas un moment de 
dccreixe rne n t genera I. 

De 1640 a 1648 es regi tra l'etapa de saldos mé baixos i continuats, amb 
una mitjana de 500 Il. Aquesta mateixa època semblava ser pels ingressos 
dc recuperació, reflec tint-sc ara la real in cidènc ia dc l 'agreujament econò
mi c a parli r de 1640. 
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El període 1650-55 és per contrapartida de creixement en els saldos, coin
cidint perfectament amb la forta pujada dels ingressos. Es confirmen doncs 
aquests anys com de clara recuperació, excep tuant però de 1658 a 1660, en 
que s 'estronca aquest creixement mentre els ingressos segueixen essent alts. 

Així de 1658 a 1665 tornem a trobar-nos amb un període de descens dels 
saldos, apareixent l'únic negatiu de la sèrie, el 1659-60 amb -LlOO 11. Se
gueix llavors una petita etapa de 1666 a 1676 (hi ha un buit important) de 
creixem ent, per acabar finalment amb un descens estabilitzat. 

Aquests tres últims períodes es corresponen amb el de 1660-1694 dels in
gressos, considerat d'estabilitat. E s perfila ara que m és que d'estabilització, 
s'hauria de parlar de decreixement. 

En resum podríem dir que tenim un principi de segle inestable, amb al
gun període curt de fort creixem ent, una ba ixa forta de 1640 a 1650, amb 
la contrapartida del creixement del quinquenni següent i un últim període 
de 1660 a 1694 de descens, m és continuat a partir de 1679. 

Intentarem ara de matisar aquestes dades amb les apreciacions de tipus 
econòmic que al llarg del segle apareixen en els consells de la vila. Prime
rament ens fixarem en la utilització de préstecs que el consell fa i amb 
quins són els motius concrets dels mateixos. 

L'any 1620 ja apareixen algunes discussions sobre els deutes diversos que 
la Universitat (Granollers) té ver.s els par ticulars i així no tarda en arribar 
l'acord (24 de juny de 1621) que, com cada dia hi han més despeses, per 
a poder pagar les pensions de censals que es deuen, que es manllevin 1.000 
Il. a censal mort 221. 

A partir d'aquí comença a posar-se de manifest l'existència d'un procés 
d'endeutament que cada vegada s'anirà agreujant més. Aquesta mala s ituació 
econòmica té com a conseqüència un major control per part dels Conseller s 
sobre els òrgan s d'administració de tipus econòmic i , fona men ta lment, sobre 
el clavari 222• 

Un fet que, d'haver-se seguit portant a terme hauria accele rat el procés 
d'endeutament, és el tribut del «Quint», sobre el qual només se'n parla a 
principis de segle. Granollers l'any 1617, per les pressions del Rei de voler 
cobrar els 8.000 escuts del Quint, exposa Ja impossibilitat de fer-ho si no és 
mitjantçant un censal (un préstec) 223, però això no solu cionava r es i la prova 
és que el 1621 la Vila devia, del tribu t de 1619 a 1621, 1752 11 . 12 s. i 8 di., 
i decidí manllevar 1900 11 224• 

La mateixa situació es donava a Cardedeu, on Felip III concedí llicència 
per a vendre censals morts per tal q ue poguessin pagar el tribut 225• 

Hem parlat dels préstecs que apareixen el 1620, quan comença la docu
mentació a Granollers, però se'n troben abans, com és el cas de Cardedeu 
el 1612, quan els síndics decidiren manllevar 200 ll. amb censals, donant com 
a motiu la pobresa i la falta de diners 226• 

Una de les solucions emprades per la Universitat de Granollers quan man
caven diners era treure'ls de la caixa del Pallol, que ja hem parlat de com 
a finals del segle XVI s'ins tituïa en administració apart. Així ho veiem a 

221. A.M.G. Llibre del Consell 1620-1623, fol. 37. 
222. A.M.G. Llibre del Consell 1620-1623, fo l. 40. 
223. Arxiu família M aspons. Varis. 
224. A.M.G . Llibre del Consell 1620-1623, fo l. 40. 
225. A.C.A. Reial Audiència, reg. 5499. 
226. ldem, reg. 5190. 
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1621 i 1622 en que no solament no es paguen les pension s de censal, sinó 
que els mateixos Consell ers es queden sense poder cobrar 227, << per pagar 
l'escrivà es treuen diners del Pallol» (3 de març de 1622) 228. 

Una carta de r espos ta dels consellers al Rei resumeix mol t bé quina era la 
situació: «Josep Claris Vall prior de l'església de Santa Anna de Barcelona 
demanava que es procurés en alguna quantitat per S.M. No és estat possible 
ja que la vila està esgotada, fins avui no s 'ha pagat el principal del servei 
de S.M. Molts habi tants han marxat, per a ixò és impossible servir novament 
a S.M. Granollers 26 doctubrc de 1635» 229• 

En aquests anys i com a p rova de la deficient situació econòmica, costa 
molt de trobar arrendadors de les imposicions del municip i; els que surten 
ofereixen quantita ts molt baixes 230, el que s.igni fica que no és tan sols l'eco
nomia municipal la que és decreixent, sinó la s ituació gener al. Aquest pa
raHclisme segueix pràcticament durant tot el segle; a Gra nollers, l'any 1641 
es decideix que només es paguin la meitat de les imposicions j a que m olta 
gent no pot pagar 231. 

Com hem dit el procés d 'endeutamen t e ra progressiu i arriba a paralit
zar part de la pròpia adminis tració. L'any 1642 la vi la dc Granollers, degut 
a la gran quantitat d'acreedors que t é, demana al Virrei, comte de Sa nta 
Coloma, i al Bisbe que es suspenguin els tribunals per tal dc no fer gastos 
a la Universitat 232. No és d'estranyar que aquest mateix any falti carnisser 
per Ja gran penúria de carn 233. 

Al juny de 1643 e produeix un nou préstec de 100 Il. per pagar els cen
sos que es deuen 234 i pel m es de novembre n 'és necessari un altre de 500 Il. 
per poder comprar blat 235• Poc a poc la situació es va agreujant, ara amb la 
sobre-càrrega dc la guerra, continuant els préstecs (en 1644, per a pagar el 
batalló: 200 Il. ) 236. 

En aquests anys com encen a aparèixer referències als sous dels que te
nen càrr ecs muni cipals o simples empleats. L'any 1644 potser fou el pitjor 
en aquest aspecte. E s p roduí la renúncia d'alguns càrrecs per falta de d i
ners i s 'excomunicà els consellers i el clavari per haver cobrat, sense és
ser seves, unes pensions dc censals 237• S 'augmentà el sou del palloler perquè 
«passa necessitat>> 238 i així mateix es féu al mestre. 

Com ja veurem després els principals motius d'endeutamen t de la vila 
eren les despeses dels solda ts i els tributs que havia de pagar a l'exèrcit. 
L'any 1645 es fa un préstec de 200 11. pe r provar si pagant una quantitat els 
~o l dats no causaven altres des peses 239• Sembla, però, que no deuria resul-

227. A.M.G. Llibre del Consell 1620-1623, fol. 69. 
228. Idem, fol. 64. 
229. Arx. Família Ma pons. Carta dels Consellers a l Rei. 
230 A.M.G. Llibre del Consell 1640-1643. 
231 Idem, fol. 20. 
232. Idem, fo l. 84. 
233. Idem, fol. 86. 
234. A.M.G. Llibre dei Consell 1643 , fol. 12. 
235. Jdem. 
236. A.M.G. Llibre del Consell 1644-1647, fo l. 3. 
237. A.M.G. Ll ibre del Consell 1644-1647, fo l. 2-4. 
238. Idem fo!. 23. 
239. Jdem. fol. 33. 

231 



tar, perquè un m es després es manlleven 200 ll. més per a pagar els deutes 
del bata lló (1482 Il.) i altres despeses 240• 

Si una font de dispendis important eren els allotjaments, l'altra ho eren 
les comp res de blat. Així abans de la coll ita, el m es de maig, les compres de 
gra es convertien moltes vegades en una necessi tat vital i ho confirma la ma
jor qua n titat de dine rs que es manll even, al 1646 (1.000 ll. ) 241• Al mateix 
temps que es fan aquests préstecs es realitzen trentèns extraordina ris so
bre els que cullen blat o talles sobre la gent que no en cull, per intentar 
recuperar alguns diner s. 

La situació no sembla canviar al llarg dels a nys 1.640. El 1647 és clara 
la impossibilitat de pagar els deutes degut als molts gastos de gu erra; per 
aix ò s'apugen els impostos, es fa una talla de 400 11. i es manlleven t ambé 
500 ll. 242

• E ls inten ts d'evitar aquestes gran s despeses de guerra mitjantçant 
el diàleg amb les autorita ts són con tinus, però el resultat és sempre el ma· 
teix 243 . 

El pitj or any en q uant a préstecs i necessitats de la vila coinci deix amb 
la pesta i el contagi general, 1653. Fou necessari manllevar 4.000 Il . p er po
der pagar l'allo tjament i per blat, 186 dobles que facilitaren la Comunitat 
de Sant E steve i el Conseller segon 244• Foren els últims prés tecs que, almenys 
de forma explícita, es realitzaren per part de Ja Universitat de Granoll ers; 
en els llibres del Consell ja n o hi apareixen en enclavant a ltres menc ion s. 

Que no es registri n més préstecs no ha de suposar que la situació eco
n òm ica millor i a partir d'aquest moment, primerament perquè hi havien al
tres sist emes d'adquiri r diners i en segon lloc perquè no podem tenir Ja se
guretat plena dc que totes les decisions quedessin reflectides en els llibre!' 
de deliberacions, encara que això sigu i el més probable. 

Seguint les actes del Consell observem que Ja penúria econòmica conti· 
nua, però ara els medis emprats per a poder pagar són els augments d'im
pos tos i el treure d ine rs de la caixa del Pallol. Aques ta solució porta a aques
ta adm inistració a quedar-se sense diners p er a la compra de blat. Això su c
ceï ja el 1654, i fou necessari fer u n trentè i una talla extra per tal de po
der acudir a les necessitats que Ja vila tenia dc subministre de cereal 245• 

Aquesta s ituació portaria segurament al frau , sobre tot pel qu e fa a la 
fabricació de pa. Ens fa s uposar això el fet que, amb molta freqüèn cia, du
rant aquest s anys centrals del segle apareixen reafirmats els pesos dels di
ferents tipus de pa, insistèn cia que ens fa pensar en el dit frau 246• 

Una altra solució era rebaixar els sous dels oficials contractats p el Con
sell, a ixí es di sminue ixen el del m estre de gramàtica i el del cant a 60 i 
40 11. respectivam ent 247, i fins i tot l'any 1659 s 'arriba a treure el m estre de 
gramàtica, argumentant que tenia pocs alumnes 248• La decisió no deuri a és· 
ser ben acceptada , ja que l'any següen t s'anunciava Ja contractació d 'un mes· 
trc oferin t 80 11. 249 

240. A.M.G. Varis. 
241. A.M.G. LJjbre del Conse ll 1644-1647, fo l. 51. 
242. Jdem fol. 56. 
243. Idem. fo l. 91. 
244. A.M.G . Llibre del Consell 1644-1647, fols. 119-122. 
245. Jclem, fol. 115. 
246. A.M.G . Llibre del Consell de Granollers I 652-1655, foL 15. 
247. Jdem, fo l. 153. 
248. Idem. 
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En aquests anys s'adoptaren tot tipus de mides, fins i tot algunes de 
contraproduents p er Ja mateixa Univers itat, com pot ser la d'eximir d'allot
jam ent i bagatge a aquell que es fes càrrec d ' un arrendament 250• Altres mi
eles fore n treure els dine rs que la vila tenia a la Caixa de Barcelona (31 1 
Il. 1 s .) 251 , r eb a ixar censa ls i pens ions, etc. 252• La penúri a deuria arribar a 
ta l ex trem que l'any 1659 trobem una decisió del Consell dient que «Com 
que hi ha n molts de utes i el clavari n o té què gas tar que no es doni c ir i 
a ls conselle rs de Ntra. Se nyora de Febrer » 253. 

E l mateix 1659 es pren un acord in ex tremis, clavant de la forta pressió 
dels acreeclors, que consis te ix en fe r un memorial dc tot el que es deu i 
envia r-lo a Barcelo na, al Reial Consell , p er tal d'aconseguir una ajuda d i
recta del mateix 254• 

La situació es pe rllonga en els a nys 1660 i 1670 amb caracterís tiques 
semblants. El gener dc 1662 s 'abaixen e ls sous: conseller 50 Il. , clavari 30 11.. 
pa llo ler 20 Il., Oïdors 24 r ., l'escrivà la me ita t i el verguer 18 Il., afegint u na 
clàusula de no pode r a ugm entar-los du rant s is anys 255• 

E l 18 d'agos t de 1680 s'adopta una mida important pel desenvolupame nt 
in dus tria l i general e n el futur dc la comarca i de la ma te ixa Vila , consis
tent e n que, igual que a Barcelon a per llicència de 1636, les doncs pugu in 
treball ar en fe ines dc [il 256• Per un cantó a qu est fet demostra un es ta t de 
cris i econòmica i per l 'altre suposa un pas important pe l desenvolupament 
dc la indús tria tèx til. 

Una altra mida di rigida cap a l 'augment d ' ingressos a la vila és la que 
es p ren el 1685, dem anant a la Ba tll ia Ge neral que per evita r que els pas-
a tgc rs de Barcelona a Vic passin pe r les a fores (cap a la rie ra) i no per 

l'antic camí reial (pel mig de la v ila) o de Barcelona , que es tanquin els 
demés cam in s deixant només oberts el de Barcelona i el de Sant Fran
cesc 257• É s evident que aques ta acció anava dirigida a que dits passa tgers 
fessin una sèrie de de peses dins dc la vila, que no eren possibles s i passa
ven p e ls afores. 

Duran t els a nys 1680 i 1690 la pressió dels acreedors continua, pe rò es 
noten alguns s ignes de recuperació. L'any 1681 el Consell decidí fabricar una 
font p er por tar a igua a la vila ( 170 11. 17 s.) 258• L'any 1692 es vol pagar a 
tots els acrecdors 259, a rribant a prendre la decis ió que e ls cava ll ers i m ili tars 
q ue cobren rendes paguin una contribució; però al cap d'un mes aques ta 
d ispos ic ió fou r evocada 260. 

Hem deixat p er tract a r a part clos a lt res tipus dc solucions per comba· 
lrc la crisi, com són e l augm ents sobre els productes que es ve nen a la vila 

l'e ncunyació de moneda . 

249. A.M.G . Llibre del Consell 1658- 1662, fol. 16. 
250. ldem, fo l. 72. 
25 I . Jdem, f ol. J 89. 
252. Jdem, fol. 35. 
253. Idem, fo!. 19. 
254. ldem, fol. 29. 
255. ]dem, fol. 44. 
256. Idem, fo!. 110. 
257. Ll ib.re de l Con ell de Granollers, 1652-1662. Pol. 253. 
258. Idem. 1679-1682. Fol. 33. 
259. Ba tllia Genera l. Re ia l Pa trimoni. Stablimentorum XXII. A.C.A. 
260. A.M.G. Llibre del Consell 1689-1 682. Pol. 76. 
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Els augmen ts dels tribu ts sobre productes es comencen a produir a par
ti r del 1643 i arriben fins a fina l de segle. Aques ts augments tant són sobre 
el preu com sobre e l tribu t. 

E l preu de la carn, diferenc ian t el moltó de l'ovella, registra un creixement 
des del 1643 al 1653 261 , baixa en aques t m a teix a ny, i té una puja el 1661 262. 

D'aquest procés en destaquem que el m ajor nombre de canvis es p rodue i
xen entre el 1640 i el 1650, sempre d'au gmen t, i que l'any 1653 és el que 
sofre ix l'a ugment més fort 263, arribant a 25 s. 10 d i. el m oltó, i 19 s. JO di. 
l'ovella 264. Aquests preus tan elevats du re n només tres mesos (d'abril a ju· 
I io l), to rna nt després al pre u dc 1647 265. Ma lgrat tots els canvis, la diferèn
cia dc preu entre 1643 i 1692 és practicame nt insignificant. 

Respecte a Ics im posicions, el 1644 s'augmenten 18 di. per lliura de m ol
tó i 7 per l'ovella 266; el 1652 s'apuja el dret per lliura de carn dc 4 a 8 
d i. 267 . Al tra vegada és en els anys 1640 quan es produeix l'a ugm ent més 
fort dels tributs. 

E n quant a altres productes, el vi experimenta una puja de S r. per càr
rega e l 1643 268; el 1645 torna augmentar, i e l 1646 s'imposen 24 r /c d'ai
guardent (és un impost posat de nou) 269. L'any 1644 es p ren la decisió que 
els que cullin vi hagin de donar 1/ 3 a S . M., I /3 a l'Hospital i 1/ 3 a l mos
tassaf 270. També el 1643 s'imposa un ard it per m iler de cebes 271 • Finalment 
el 1692 es determ ine n uns arrendaments als forasters per q. de cereal, con
s isten ts en 10 s. per garbera (21 garbes), 8 s . q. de grans grossos, 21 S. / Q. 
pel cànem i llegums i 1 s. per càrrega de fems 212• 

A part de tots aquests augments es prengueren una sèrie de decisions 
dc tipus proteccionista, per impedir la compra de productes forans abans 
d'haver venu t els propis, així com algunes mides contra el frau m itjançan t 
e l con trol dels consellers sob re les vencies cic cereals i de vins sobretot 273

. 

L'altra solució emprada per a resoldre la manca de diner fou l'encu
nyació de moneda. Granollers, degut a la seva importància mercantil havia 
obtingu t aquesta facultat ja en el segle XVI (alguns autors, com Alfred Ca
nal, diuen q ue en el segle XV) 274• E l privilegi era per en cunyar també mo
neda de coure, els «menuts»; Fe lip III, a les Corts de 1559, a part de con
fir mar-lo atorga prerrogativa al batlle pe r tal que Ja seva única autorització 
s igui suficient per batre moneda 275• 

Se mbla que la q uantitat de menuts que es fe ien de uria ésser importan t, 

261. l deb. Fol. 56. 
262. Jdem. Fols. 45-46. 
263. A.M.G. Llibre del Consell 1640- 1643 i Llibre del Consell 1644- 1647. 
264. A. M.G. Llibre del Consell 1658-1 662. 
265. !dem. 1691- 1694. 
266. Jdem. 1652-1655. 
267. ldem . . 1644-1647. 
268. ldem. 1652- 1655. 
269. ldem. 1679-1682. 
270. Jdem. 1640-1643. 
271. ldem. 
272. Tdem. 1644- 1647. 
273. ldcm. 1643-1644. Fot. 33. 
274. Alfred CANAL a «La G ralla», vo l. I. 1927. 
275. BAULI ES, J . : Op. Cit. pàg. 200. 
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ja que trobem en el dietari de l'Antic Consell Barceloní una nota que expli
ca que la ciutat de Barcelona vol negar el privilegi que té Granollers de fer 
moneda, i per aquesta raó enviaren al Governador dos consellers, contes
tant-los aquell que faria tancar dita fàbrica (26 de gener de 1627) 276• Això 
no ho obtingueren els ba rcelonins, ja que es fabricaren altre cop monedes 
el 1635 m. 

L'encunyam ent que es produí per resoldre la manca de moneda va tenir, 
però, unes característiques especials, car no es va fer de coure sinó de pla
ta, com a m olts altres llocs del Principat en aquesta època. Fou l 'any 1641 
quan e l Consell decidí, pels gr ans dispendis que la vila tenia, de picar m o
nedes de 5 rals i de 5 sous 278• Hi van haver diferents ofertes per encunyar 
aquestes monedes. Una d'elles fou del rector de L'Hospitalet, que volia do
nar el 5 % a la Universita t, fou denegada perquè aques ta volia el 6 %, en
cara que a l final és donés a un altre al mateix 5 %. Pe r batre aquesta mo
neda es compraren 3.000 Il. de pla ta a un tal Llorenç Lledó, a 20 s. l'unça 279• 

En créixer l'endeutament de la vila, el m es de juny de 1643 s'acordà 
encu nyar cen t mil menuts 280• Aquest any la penuna deuria ser tan greu 
que e l m es de novembre es decide ix que per a pagar el ba talló la moneda 
que es té sigui venuda a pes 2st. 

Això és tot e l que a pareix en els llibres del Consell sobre l'encunyació 
de moneda, no registrant-s'hi cap més notíc ia sobre aquest t em a. Baulies 
en canvi parla, citant a Es trada, q ue a pa rtir de 1651 es fabrica una mo
neda fraccionada anomenada «pell ofa >>, molt prima i gravada a una sola ca
ra, fe ta de llautó, cou re o ferro; Ics peces són a nomenades també «tantos 
d'església», p erquè eren fetes de vegades per comunita ts eclesiàstiques m _ 
Segons Estrada n'hi havien de tres tripus: unes amb una Gralla , que se
rien les pròpiame nt muni cipals, i dues amb Sant Esteve, que deurien ésser 
d'aquesta comunitat. Per causa dc la s ituació econòmi ca d 'aquests anys, 
això deu ésser un fet real, pe rò no ens ha d'estranyar que no aparegui cap 
r eferència d'aquest tipus en els llibres del Consell, tota vegada que a Grano
llers aquesta moneda tindria caràcter exclusivament eclesiàstic (veg. Enci
clopèdia Catalana, vol. 11 , p. 424). 

En canvi s i que es troben signes de l'abaixament dc la moneda tant a 
Granollers com a Cardedeu, volent-la utilitzar per a pagar deutes encara 
que els acreedors no l'accepten 283• 

Tot i l'abolició d'aquesta sèrie dc mides, no sembla que es solucionés Ja 
penúria econòmica , doncs paraHelament a l'encunyació de moneda s 'esta
ven realitzant préstecs per acudir als d eu tes, el que s ignifica que aquella 
no era ja su ficien t pel vol um de l'endeutament municipal. 

Resumint i tenint en compte tots els factors estudiats, hem dc parlar dc 
l'existència d 'una minva econòmi ca ja a partir dels anys 1620, que es fa 
més intensa a partir de 1640, a mb un nou agreujament entre 1651-1653 de
gut a la pesta i , exceptuant alguns pe tits períodes, continua aquest descens 

276. Dietari de l'Antic Consell Barceloní, vol. X, pàg. 125. 
277. BAULIES, J .: Op. Cit. 
278. A.M.G. Llibre del Consell 1640-1643. 
279. ldem. Fol. 59. 
280. Quadern de deliberacions del Consell de Granoller , 1643. 
281. A.M.G. Llibre del Consell 1643-44. 
282. ESTRADA, J . : " La moneda y el comercio local" a «Vallèsn. 
283. Dietari de l'Antic Consell Barceloní, vol. XH, pàg. 732. 
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Capella dels Salli s Me/ges (Grauo!lers) 

El >egle XVl per Granollers és el de Ics grans r~alitzacions: entre d·a ltres, ens consta la cons
trucció de sis ca pelles en els portals cl·entrada a la vi la. La dels Sants Mct.gcs es va consagrar 
l'any 1596. La fo togra.fia dc l·any 19 10 ens mostra encara la seva posic ió origin.:~J a l bell mig 

del carrer Corró. 

pràcticament fin s a (inal de segle, tot i que a partir de 1680 podem apreciar 
alguns canvis. 

Hem parla t abans que el Consell de Granolle rs decidia construir u na 
font per portar aigua a la vila i que p retenia pagar a tots els acreedors . 
Hi podríem a fegir ara com a signes d'aquesta recuperació una sèrie d'obres 
demanades a Ja Batllia General que suposen unes inversions i segurament 
per aquest motiu no es troben pe ti cions d 'aques t tipus abans dc 1680. 

Aquest mateix any el Consell de Granollers soHicità poder fer unes es
tacades per tal dc tornar el riu Congost al seu lloc, sorti t feia anys degut a 
inundacions, per a poder aprofitar sorra i fer-hi arbres i pas tures 284• Aquests 
anys, diversos particulars de La Garriga dem an en poder constru ir basses i 
reconstruir molins fariner s 285, igual que passa a Riells 286• L'any 1685 L'Amet
lla demana construir un hostal degu t al t ràn sit de gent per h aver fe t ponts 
sobre e l Congos t 287• 

Tot això són només uns s ignes pe ti ts del que podria ser una atenuac ió del 
decreixement econòmic. Reafirmem però que , malgra t tot, les difi cul tats 
econòmiques persisteixen . 

284. A.C.A. Batllia General. Stablimentorum. Vol. XVJJ. 
285. l dem. Vol. XVII I. 
286. Jdem. Vol. XXI. 
287. ldem. Vol. XX. 
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Quadre dels comptes del Clavari de Granollers 

I ng r essos Paga111e111 s Saldos (aprox.) 

1599- 1600 3. 108 Il. 4.383 Il. 1.275 Il. 
1600-1 2.330 )) 2.230 )) 100 )) 

1602-3 9.955 )) 5 .818 )) 4.000 )) 
16 10-11 4.041 )) 2.968 )) 1.000 )) 
1616-17 3.243 )) 2.261 )) 1.600 )) 
1619-20 3.604 )) 2.605 )) 1.000 )) 
1620-21 6.24 1 )) 6.133 )) 100 )) 
1625-26 4.32 1 )) 3.655 )) 700 )) 
1632-33 5.086 )) 3.750 )) 1.300 )) 
1634-35 4.300 )) 2.802 )) 1.400 )) 
1635-36 3. 120 )) 1.014 )) 2.000 )) 
1636-37 3.2 18 )) 1.662 )) .1.900 )) 
1640-41 3.968 )) 3.267 )) 700 )) 
1641-42 4.676 )) 3.393 )) 1.200 )) 
1642-43 5. l24 )) 4.541 )) 600 )) 
1643-44 4.047 )) 3.784 )) 300 )) 
1644-45 4.622 )) 3.983 )) 700 )) 
1645-46 4.915 )) 4.423 )) 500 )) 
1646-47 6.502 )) 6.153 )) 400 )) 
1647-48 6.005 )) 5.910 )) 100 )) 
1650-51 l0.174 )) 7.693 )) 2.500 )) 
1651-52 10.250 )) 7.001 )) 3.200 )) 
1652-53 16.992 )) 13.590 )) 3.400 )) 
1653-54 9.243 )) 7.228 )) 2.000 )) 
1654-55 6.829 )) 4.221 )) 2.600 )) 
1658-59 6.644 )) 5.813 )) 800 )) 
1659-60 3.435 )) 4.304 )) - 1.000 )) 
i660-61 4.554 )) 4.196 )) 300 )) 
1661-62 4.565 )) 3.668 )) 900 )) 
1664-65 4 .008 )) 3.781 )) 200 )) 
1666-67 5.494 )) 3.914 )) 1.500 )) 
1675-76 4.913 )) 3.199 )) 1.700 » 

1676-77 5.813 )) 5.332 )) 500 )) 
1679-80 3.933 )) 3.894 )) 40 )) 
1680-8 1 6.048 )) 5.150 )) 900 )) 
1690-91 4.378 )) 3.722 )) 600 )) 
1691-92 4.9 11 )) 4.195 )) 700 )) 
1692-93 4.965 )) 3.689 )) 1.300 )) 
1693-94 4. 131 )) 3.853 )) 300 )) 

FACTORS EXTERIORS: ELS ALLOTJAMENTS 

Un dels (actors ex teriors que més incidí en l'economia del Principat du· 
rant pràc ticament tot el segle fou Ja qüestió del allotjaments d 'exèrcits, 
a ixí com le u ccessives ll eves de soldats catalans. 

És possible que aquc ta afirmació s igui una mica excessiva per algunes 
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comarques, però pel que es refereix al Vallès Oriental això sembla força 
cert. L'a llotjament de les tropes castellanes i franceses, durant una època 
suposaren una càrrega impossible d'aguantar per una economia ja decrei
xent en sí mateixa, tal com hem vist. 

Fins a l 1640 no podem pa rlar d'un problema excessivament greu ni amb 
massa repercusions, tot i que ja exis tia, puix que trobem a llotjada una com
panyia del Tros de la Diputació de Catalunya a Granollers l'any 1607 288• 

En aques ts anys compten m és les lleves de soldats, tant pel que suposa 
de despeses de les viles pel seu manteniment, com per la resistència a all is
tar-se. Pe r aques t motiu es prengueren mides de coacció: l'any 1622 el Con
sell granollerí decidí que qui es negués a anar a la Cinquantena o no pagués 
drets no podria ésser insacula t pels oficis de la Vila 289• Amb tot i les difi
cultats pels allis taments, trobem en el Consell d'Aragó una relació de pobles 
i de quantitat d'homes que s 'ofereixen per defensar la frontera l'any 1638: 
<<Caldes 24, Granolle rs 20, Cardedeu i Vilamajor 14, La Garriga 4, Ll içà d'A
vall 5, e tc.» 290. 

La qüestió s'agreujà a partir de 1640, sobretot per les lleves fins a 1650, 
però també per l'augment cons tant de l'exèrcit allotjat en les viles. Aquest 
fet era p er tant un element més dels propis d'un es tat de guerra; la diferèn
cia que hi havia, però, entre les lleves i e ls a llotjaments és que aques ts en 
la majoria d 'ocasions suposaven una opressió molt for ta sobre la població 
i en tots els aspectes, m entre que les lleves amb uns diners es soluciona
ven. Un exemple figu ra en el Dieta ri dc la Generalitat a 21 de febrer. de 1640, 
on podem llegir «A la vila de Granollers estan allotjats 700 valons amb la 
seva fa míl ia, aproximadament un es 1.000 persones, es van fer donar beure 
i m enjar a mb violència, fent-se amos de les cases i cometent tota m ena d'ex
cessos; per aquest motiu m és de dues-centes famílies marxaren, havent de
termina t demanar llicència per emportar-se'n el Santíssim Sagrament de
samparant Ja vi la, doncs els hi havien de prendre tota la seva hisenda» 29I 

Una cosa semblant passà a La Garriga, on per escollir els mil lor s vins 
van foradar totes les botes i hi van banyar els cavalls, matant tots els ani· 
mals que trobaven. En u na nit van fer de perjudici 1.500 Il. i saquejaren 
l'ermita de Can Tarrés 292. 

Els abusos p er part dels a llotjats fo ren la nota comú de Ja majoria de 
les poblacions de la comarca. En el Dietari de l'Antic Consell Barceloní s'hi 
troba una embaixada dels Diputats al Virrei, dient que : «Per la Constitució 
20 de lit., de vectigals, no es permetl"ia al Capità General ni al s seus oficials 
imposar ni exigir res a Ja gent del Pr incipat. Ara els oficials s'han fet a llo t
jar gratuïtament i abusen de la gent sobretot. .. allotja ts respec tivament en 
els llocs de Vilamajor, Palautordera, La Garriga, Lliçà d'Avall, La Roca, Gra
nollers, Mollet, Rubí, Cas tellbisbal, Polinyà, Gavà i Caldes de Montbui (2 
de febrer de 1640) 293. 

Les lleves fetes a Granollers en tre 1640 i 1650 s umen 380 soldats, deixant 
a part cavalcadu res, treballadors per anar a fortificar, e tc. És evident que 

288. Carta del Governador de Catalunya a l Conse lle rs de Granollers. Arx. Fam. 
Maspons. 

289. A.M .G. Llibre del Consell 1620-1623. 
290. Consell d'Aragó, Jeg. 282. A.C.A. 
291. Dietar i de Ja Generalita t, 1640. 
292. M AURI S ERRA, J.: Història de la Garriga. Vol. U. 
293. Dietar i de l'Antic Consell Ba rcelo ní. Vol. XII, pàg. 435. 
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aquesta quantitat de gent i amb les condi cions econòmiques en que s'es tà, 
s uposa una cà rrega molt for ta i pràc ti camen t la impossibi litat d'a tendre els 
a llotjaments, tenint en compte la gent que ha marxat de la vila i els que 
es neguen . 

Gairebé en totes les lleves s'ha hagut de recórrer a l'extracció de gent 
ja que ningú s'hi oferia 294, i en els casos que no ha estat així s'ob serva que 
el major nombre o la totalitat dels a llistats no són de la vila, s inó treballa
dors que casualment es trobaven aqui 295. Altres sis temes per acon seguir els 
a llistaments eren apujar el sou dels soldats, cosa que suposava gravar en
cara m és l 'economia municipal 296, o passar els fadrins a mes tres de la seva 
corresponent confraria quan tornessin 297• 

Un ter cer clemen t lligat a aques t factor és la con tribució que, a m és a 
més, ha de fer el municipi al batalló mensualment . El Consell de Granollers 
convocà e l 10 d'agost de 1642 a tota Ja vila per decidir pagar el batalló, però 
amb la condició de no fer-ho perpètuament, sinó fin s que es convoquin Corts 
Generals 298• Totes les mides que s'anaven emprant per acudir a aquest tri
but quedaven curtes; l'any 1645 es devien 1.320 11. 299 i així anava augmentan t 
e l deute a raó de 80 Jl. per mes 300, acumul ant-se les amenaces del presiden t 
del batalló sobre la vila 301• 

L'any 1646 el Consell decideix que, com que amb el ducat i 6 d i. per càr
rega de vi, no n'hi ha suficient per pagar Ja contribució, que qualsevol ha
bitant de la vi la que compri a iguardent hagi de pagar 24 r. p er càrrega 302. 

Aquesta mida venia a complementar altres a ugm en ts de les imposicion s, ai
xí com les talles i l'encunyació dc moneda; pràc t.icamen t totes aquestes ac
cio ns s'havien fet per a pagar aquesta contribució, a part dels a llotjam ents. 
La s ituació no s'arreglava ja que a l'any següent el Consell rep una carta 
de l batalló manifestant Ja voluntat de confiscar els béns dels consellers 303; 

tol i així a partir de 1650 les grans despeses i els endeutaments són vers 
els allo tjats. 

És difícil de conèixer exactament el nombre de solda ts i d 'animals que 
hi havia, per mitjà de Ja documentació que emprem, ja que ens consten 
només les entrades però no les sortides, i per tant en un m a teix moment 
el nombre d'allotjats pot ésser superior al reflectit en els llib res del Con
sell; per això les xifres que es don in poder ésser infravalorades. 

L'allotjament suposa oferir un lloc per a dormir, q ueviures, llenya i men· 
jar pels an imals (palla, farra tge, ord i i civada). Tot això representava tant 
pels particular s com pel municipi una forta despesa, sobretot el menjar dè 
persones i d'animals, car m oltes vegades deixaven el lloc sense cap tipus dc 
reserves. L'any 1641, per exempl e, arribaren tres companyies de cavalls fran· 
cesos, els quals, a part dc l'a llotjamen t ordina ri , s'emportaren set quintar<. 

294. A.M.G. Llibre del Consell 1640- 1643. Fol. 49. 
295. A.M.G. Llibre del Consell 1640-1643. Fol. 35. 
296. Jdem. Fol. 89. 
297. A.M.G. Llibre del Consell 1644- 1647. Fo!. 107. 
298. A.M.G. Llibre del Conse ll 1640-1645. Fo!. 105. 
299. A.M.G. Llibre del Consell 1644-1647. Fol. 56. 
300. Jdem. Fol. 83. 
301. ldem. Fo!. 91. 
302. Jdem. Fol. 109. 
303. Idem. Fo!. 158. 
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dc p a lla p er companyia 3()1 . A l'any següent una tropa de cavalleria u tilitzà 
gran part del farratge 305• L'any 1643 no quedava a la vila ni un bri de palla 306 

Arribà un moment en que el nombre d'allotja ts era tan gran que els in
cidents entre ells mateixos eren cons tants; així passà el 1647 entre els sol
dats francesos i el batalló, amb fets que provocaren la decisió del Consell 
d'anar a veure les autoritats corresponents per tal que alleugerissin e ls a llot
jaments per evitar aques ts casos 307• 

Com ja dèiem al principi, els enfrontaments i abusos eren també amb 
els parti culars . A Vilamajor l 'any 1654 hi havia allo tjat el tros dels Irlan
desos a la casa de Sant Lleí, en la qua l robaren tot el que hi havia 308• El s 
lladronicis anaven en augment a mida que també a ugmentaven les dificul
tats per a pagar als oficials; a Granoller s durant l'any 1660 furtaren pràc
ticament a to tes les botigues 309 de la mateixa manera que els soldats , per 
ordre del seus propis capita ns, maltractaven la gent 310• 

El pes dels allotj aments esdevingué m és fort a partir d'haver donat obe
diència altra vegada a Felip IV. L'exemple més clar el trobem a Cardedeu: 
«Relació dels allotjaments i contribucions fetes per raó de soldats des del 
dia que pres taren i donaren obediència al Rei, 15 de novembre dc 1652 a 
29 de m arç dc 1653: quan es don à obediència hi havien 300 cases, ara de
gut a la guerra només 100. De despeses a D. Pedro de Porras 1.904 ll. » 311 • 

A Granollers, en els últims dies del mateix any, s'ha de donar blat per a 
pas tar pa dc munició i 36 q . i 9 c. de civada per un a llotjament, i d'aquesta 
manera el clos de gener de 1653 ja s 'havien dc manllevar 2.000 li. p er poder 
pagar 28 soldats a 3 s. dia i 6 peces de vui t p el capità, sa tisfent poc després 
45 ll. dia m. 

La penúria econòmica sembla que fou una dc les causes que va afavorir 
la caiguda dc m olls pobles en m an s del Rei espanyol, «sobre tot molts llocs 
de dintre Ja terra en lo Vallès» 313• 

En molt poques ocasions les despeses fetes p els soldats eren pagades 
i qu an això succeïa m olt avia t es veia contrarres ta t per l'obligació de donar 
palla o subsistència a tropes que estaven de pas, o e ls oficials es negaven a 
fe r rebu t del que se'ls hi h avia donat 314• 

L'any 1654 fou especialment difícil pel volum dels allotjaments, doncs 
que, a part dels que ja hi havien, el batalló del Rosselló i oficials, s'enviaren 
a Gra no ller s tres companyies de cava lleria, fa ltant cases per ésser a llo tjats , 
hi arribà desp rés una companyia d 'Irla ndesos i una de desmontats 315• E l ma
teix va passar a Cardede u, on s 'allotjare n un tros d 'Irlandesos (100 Il.), una 
companyia del Tinent General Ga llo (300 Il.) i e l Comissari General D. Grc· 

304. A. M.G . Llibre del Consel l 1640- 1643. Fol. 56. 
305. Idem. Fol. 90. 
306. Jdem. Fol. 14 l. 
307. A.M.G . Llibre del Consell 1644- 1647. Fol. I 15. 
308. A.M.G. Fi txes Balvey s. XVJI. 
309. A.M .G . Llibre del Consell 1658-1662. Fol. 139. 
310. A.M.G. Llibre del Consell 1679- 1682. Fol. J. 
3 1 J. Consell d'Aragó, L. 239. A.C.A. 
3 12. A.M .G . Llibre del Consell 1652- .1655. Fol. 71. 
313. Dietar i de l'Antic Consell. Barcelona, vo l. XV. pàg. 325. 
314. A.M.G. Llibre del Cor.sell 1652-1655. Fol. 100. 
3 15. l dem. 1654. 
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gorio de Castro, amb la cavalleria , durant set setmanes (2.000 11.) 316. Aques
ta acumulació provocà la fugida de moltes famílies per tal d'estalviar-se 
aques ts abusos. 

La despoblació fou una de les con seqüències greus que van portar aquests 
excessos que es manifesta ren gairebé en to ts els llocs es tudia ts del Vallès 
Oriental; a Caldes, per exemple, el 1657 317• 

Un fe t també molt carregós econòmicament p er les viles eren Ics caser
nes d 'hivern , degut a que l'a llotjament l'havien de mantenir llargues tempo
rades . Això succeí per dos anys seguits, 1657 i 1658, a Cardedeu i Vilama
jor 318 i l'any 1658 també a Granoller s 319, provocant un fort augmen t de l'en
deutament municipal i un esgotament de l'economia par ticular per tantes 
talles. 

Aques ta situació portà els municipis a emprendre un nou sistem a que 
consis tia en fer un ajus tament amb els caps de les tropes a allotjar , am b el 
qual, pagant una quantita t, no es q uedessin en el lloc 32°. No sempre donava 
resulta t, p erò sí en forces ocasions. 

Malgrat tot, com diu Carrera i PujaJ 321, els allotjam ents no dism inuïen, 
sinó que augmentaven, pr incipalment a partir del 1667. Ho proven també 
la quantitat de pe ticions fetes per la pròpia Diputació al Consell d 'Aragó 
per tal de treure cavalleria del Principat 322. Un fet havia agreujat la si tuació 
i era que cada cop eren menys aquells que car regaven amb el pes dels allot
jam ents, tant per l'abandó de Ja gent de les poblacions com p er les exem p
cion s, ja sigui de muni cipis sencers (Caldes a p artir de 1679) o de p ar ticu
lars per ésser ciu tadans honrats, tenir privilegi militar , ser oficial de la Di
pu tació, receptors, t auler s i collidors de bolla , etc. 323• 

Les exempcw ns comportar en a la vegada un nou problema que agre u.ià 
la situació sòcia-política del Principat . Es creava així l'enfrontament sociaJ 
en tre els privilegia ts i els no privilegiats, trobant-nos, en el cas de Carde
deu, sobre tot, amb moltes denúncies per part del primers d 'haver estat ob li
gats a allotj ar 324• Tots aquests fets portaren a un important m oviment so
cial q ue afectà gran par t de Cata lunya durant els anys 1687-1689. «La Re 
volta de la Terra» o dels <<Gorretes» 325. 

Sigui pel m ovimen t esmentat o per un altre motiu, l'any 1690 el Diputat 
reial del Principat envià l 'ordre de reunir-se amb els jurats de Vilam aj or , 
Cardedeu i Granollers per commutar l'allotjament per un don a tiu voluntari 
a S .M., i els soldats estarien en els p residis 326. Vilam ajor fi rm à la commu
tació per cinc anys a 200 11. 327• 

316. A.C.A. Consell d'Aragó. Leg. 239. 
31 7. A.C .A. Consell d'Aragó. Leg. 239. 
318. A.M .C. Fitxes Ba lvey s. XVII. 
319. A.M.G. Llibre del Consell 1658-1662. Fol. 34. 
320. A.M.G. Fitxes Balvey s. XVII. 
321. CAR RERA PUJAL, J. : Historia política y económica de Cataluña. Vol. I. Bar-

celona, 1946. 
322. A.C.A. Consell d'Aragó. Leg. 239. 
323. CARRERA P UJAL, J. : Op. Git. 
324. A.M.C. Fitxes Balvey s. X VII. 
325. K AMEN: A torgollen insurrection ot the seventeenth centwy: The catalan 

Peasant R ising ot 1688. Chicago 1977. T EROL: La revolta dels Gorretes. Barcelona, 
1974. 

326. A.M .C. Fi txes Ba lvey s. XVII. 
327. Tdem. 
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Aquesta acció no s uposà l'acabament dels allotjaments, ans al con trari, 
en els últims anys del segle les companyies establertes a Ja comarca eren 
més nombroses que en a ltres èpoques. L'any 1696 Granollers sol tenia sis 
companyies (Alemanys del duc de Baviera, del Rosselló, Valons, d'Extrem a
dura i dels Francs). Coneixem també els allo tjaments detallats fe t c; a la Ba
ronia de Montbui de 1695 a 1700 i el nombre i les desp eses, que són tant 
grosses com no havien estat mai. El fet era que una guerra s'havia comu
nicat amb una altra . 

Quadre de les despeses fetes pels soldats a la Baronia de Montbui de 
1659 a 1700 328: 

Sant Feliu de Codines 
Bigues 
San ta Eulàlia de Ronçana 
Riells 
Palaudàries 
Lliçà d'Amunt 
L'Ametlla 

3.356 Il. 
462 )) 

1.430 )) 
73 )) 

527 )) 
891 )) 

1.411 )) 

3 s. 
10 )) 
7 )) 

15 )) 
1 )) 

16 )) 
9 )) 

La situació es feia insoportable, per la gran quantitat d 'exèrcit allotjat 1 

les sumes de diners pagades. La tropa e ra, a més a més, ineficaç to talment; 
així ho llegim en una carta dels consellers de Ba rcelona a Galceran de Cas
tella , embaixador de Barcelona a Madrid, comunican t-li: <<q ue l'enemic va 
fer algunes hostilitats a Llinars i amb tanta cavalleria com hi ha al Vallès, 
allà m ateix els traços de Cuello i Salazar, aquests no feren res. El Vallès 
està desconsolat veient que han de pagar i se'ls abandona i per això la gent 
abandonarà les cases i no sembrarà res m entre l'enemic fortifica tranquil-la
ment Hostalr ic (9 d'octubre de 1694)» 329• 

Quadre dels allotjaments fets a Granollers des de 1640 a 1696, sense camp· 
tar trànsit, bagatges i permanències: 

1640 1.000 cavalls. 
1641 1.500 cavalls (quatre companyies). 
1642 1 tropa. 
164 7 2 companyies. 
1651 Caserna general, 2 companyies. 
1653 88 cavalls. 
1654 1 batalló, S companyies. 
1657 I n fan teri a i cavalleria. 
1658 3 companyies reformats. 
1661 Companyies de cavalls . 
1668 375 cavalls 
1677 1 companyia 
1678 1 )) 
1684 1 )) 
1692 1 )) 
1693 1 )) 
1694 6 )) 

328. Varis. Arx. F am. Maspons 
329. Lletres closes, I 694-95. A.M.B. 
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La conclusió que d'aquest estudi en podem treure s'ha repetit en les pà· 
gines anteriors: els allotjaments foren per gran part del segle XVII a l Va· 
llès Oriental un factor decisiu en la crisi econòmica. El fet va començar a 
ésser greu a partir del 1640, es feu encara m és carregós a partir del 1650 
i es va mantenir fins a finals de segle, potser amb una petita minvada en 
els anys 1680. 

Les tres conseqüències concre tes foren : ruïna de l'economia municipal (el 
sector més perjudicat de tots), enfonsament de l'economia particular i des
població d'a lgunes viles pels excessos, sobretot a partir de 1660. 
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RESUM I COMPARACIÓ AMB LA RESTA DE CATALUNYA 

Analitzats cadascun dels «tipus d'economia» i altres factors que podien 
influir en ella, intentarem d'arribar a unes conclusions i confirmar o negar 
les hipòtesis plantejades a l principi. 

Les afirmacions fetes sobre la documentació ja anunciaven la p ràctica 
impossibilitat de poder donar conclusions particulars per cadascun dels ni
vells econòmics . De la mateixa manera és difícil afirmar s i aquestes conclu
sions es poden fer només exten sives a algunes poblacions de la comarca o 
a tota ella sencera, encara que s i acceptem el plante jament fe t en començar 
l'apartat, podem córrer el risc de considerar-les generalitzables a l Vallès 
Oriental. 

Sembla possible de concloure que e l segle XVI per Granollers i comar
ca, economicament parlant, és un segle de creixement. Tots els diferents ni
vells que s'han es tudiat coincideixen en que, alhora, aquesta evolució es pot 
dividir en dos períodes : la p rimera i la segona meitat de segle. Tant en l'eco
nomia familiiar, en l 'eclesiàstica com en la municipa l, es registra una pri
mera meitat de segle de certa expansió, potser seria més correcte par
lar d'estabilitat; no hi han crisis fortes com tampoc hi ha alts increments. 
No hem citat el cas de l'economia a nivell senyorial, ja que hem vist com 
tenia un altre t ipus d'evolució, caracteritzada fonamentalment per conflic
tes existents per a seguir cobrant unes rendes o tributs, tot i que normalment 
aconseguien mantenir la situació. 

A pa rtir dels anys cinquanta aquell creixement, que ja és més o menys 
con statable en l'anterior període, es fa evident. Les operacions econòmiques 
de les famílies estudiades augmenten en nombre i són a m és a més ope ra
cions d'inversió productiva, compres de terres, nou s establiments, etc. Aques
ta situació es refl ecteix en l'economia parroquial o, millor dit, en el movi
ment parroquial, ja que és quan es realitzen noves construccions i obres 
de renovació o d'engrandiment d 'esglésies, mentre que era a principis de 
segle quan trobem algun cas de venda de propie tats eclesiàstiques. 

S 'ha de considerar aquesta segona meitat de segle XVI, pel que fa a l'e
conomia m unicipal, i en concret per la de Granollers, com a època de crei
xement, sense cap mena de dubte. 

En la indústria ens trobem amb la form ació dels menestral s en confra
ries, símptoma inequívoc de desenvolupament, ja que era necessari tenir 
un nombre determinat d 'associats i una puixança considerable. En el co
merç, aquest és el període d'engrandimen t del mercat com arcal, juntam en t 
amb l'apari ció de moneda d'encunyació pròpia. Finalment, en aquesta sego
na meitat de segle i ja com a con seqüència de la mateixa si tuació favorable, 
és quan es realitzen gran quantitat d'obres públiques. 

Aquest segon període el podríem encara partir en dues parts que t in 
drien com a divisòria l'any 1570. El creixement ja existent pren en la dè
cada dels 70 un fort impuls que arribà practicament a finals de segle. Des 
d'aquesta data pugen els salaris, els preus, els arrendaments, i es fan les 
obres m és importants. 

244 



En els últims anys del segle hi han alguns elements que fan pensar en 
una aturada del creixement: alça de preus de blat, dificultats pels allotja
ments, etc.; però això no es manifesta a tots els nivells estudiats, i per tant 
no podem parlar de cd s i: en tot cas de certa estabilització. 

Les causes del c reixement positiu les buscaríem sobretot en la s ituació 
favorable que es registra en la producció agrícola. Tenint en compte que e l 
Vallès Oriental tenia Ja seva principal font de riquesa en e l camp, si l'evo
lució de l m ateix es favorable r epercuteix sobre Ja situació econòmica gene
ral, permetent el desenvolupament de m ercats, que alhora fan desenrotlla r 
la indús tria, encara que a un nivell inferior, i a l mateix tem ps proporciona
ran una sèrie d 'excedents als municipis. 

A aquestes causes cal afegir-hi la disminució de la pressió senyorial (dels 
senyors la ics, no dels eclesiàstics), que h em vist com arribaven a canviar 
els seus dominis pe r Ja impossibilitat de cobrar els tributs sobre els seus 
vassall s. 

E l creixement econòmic que sembla que en el segle XVI es produeix " 
la comarca, no es veu tampoc a turat pels fac tors exteriors estudiats, tre t 
d 'aquella apreciació de finals de segle. La seva incidència és real, però no 
prou important per a fer variar la situació. 

D'altra banda la progressió es veu reconeguda mitjançant la consecució 
de privilegis, un d'ells el de poder encunyar moneda. Ja hem vist com aques
ta facultat e ra al mateix temps una conseqüència i una causa del desenvo
lupamen t econòmic. Un altre privi legi és el que Granoll er s ob té sobre la sal
vaguarda del merca t, el dels guiatges pels dies que es celebra (el dijous) ¡ 
que col-labora en el desenvolupament m ercantil de la població. 

Hem parlat de la m enor incidència dels tributs senyorials; a1xo no sig
nifica que desapareguin . En aquest sentit recordem que l'economia dels mo
nestirs o convents, homologable a la senyorial laica, no tan sols no sembla
va baixar , sinó que també mos trava un cert c reixement. Entendrem millor 
tota l'evolució en analitzar el segle següent. 

Repassem les hipòtesis plantejades al començament. De forma general 
parlàvem del cre ixement econòmic del segle, que es con firma amb el que 
s'ha di t fins aquí. 

Com a causa primera del desenvolupamen t indicàvem la bona situació 
agrícola; l'anàlisi de les families pageses ens ho ha confirmat. D'altra banda 
l'estudi sobre les compres de blat i els seus preus ens han demostrat com, 
en general, el segle registra una estabilitat en les collites, malgrat que es 
produeixin alguns anys d 'escassetat que, no essent continuats, no fan en
trar en cap període de crisi. 

Pensant en les lín ies generals de l 'economia catalana parlàvem d'un desen
volupament de la indústria que també s'ha reflectit en el cas de Granoller s 
amb la creació o renovació de les confraries, que són eviden tment molt llu
nyanes d 'aquells grem is totpoderosos que hi ha a Barcelona en aquesta 
centúria. 

Finalment, plantejàvem la possibilitat que aquest fos el segle de l'ex
pansió comercial de Granollers entorn al seu m ercat. Aquesta hipòtesi ens 
queda també confirmada després de veure les necessitats d'engrandiment i 
o rganitzac ió dels llocs de venda, així com amb la construcció de la «Por
xada» com a llotja o m ercat del gra, a part dels privilegis ja esmentats. 

Intentem ara de comparar aquestes afirmacions, en el nivell que es pu
gui, amb les que es donen per a la resta de Catalunya. Per fer aquest paran-
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gó hem d'acostar-nos una vegada més a l'obra de P. Vilar, Catalunya dins 
l'Espanya Moderna, en el seu Vol. II, com a estudi més general i complet 
referit a aquesta època. Utilitzem també, però, les aportacions, encara que 
per un lloc i un cas concret, que Eva Se rra fa en la seva tesi sobre e ls Sent
menat 330, així com altres estudis més concrets sobre la producció agrícola. 

El primer que Vilar fa es desmen tir a llò que alguns autors antics afir
maven respecte a que Catalunya, en el segle XVI, estava m orta econòmica
ment 331 • Hi ha proves suficien ts per veure que l'activitat econòmica ca ta
lana en aquesta centúria no tan sols no és morta s inó que registra un crei
xement. 

Un cop feta aquesta primera apreciació, vegem e l que passa en el camp 
i per això utilitzem les dades que E. Giralt dóna en la seva comunicació so
bre el preu del blat a Ba rcelona durant el segle XVI 332• Segons aquest estu
d i els preus del blat pugen a partir dc 1526-27 fins a final del segle, encara 
que hi hagin alguns moments d'estabilitat. Els anys de preus més baixos 
són J 537-38 i 1543-44, mai no estan, però, per sota dels 16 sous. El preu més 
alt és el dels an:xs 1591-1592, degut a una crisi de subsistència. La conclu
sió és que el segle és favorabl e per la producció agrícola, tenint present 
que hi ha la possibilitat de vendre en e ls mercats exteriors i de subminis
trar a ls exèrcits. 

D'altra banda, segons Vilar, les conseq üències de la Sentència Arbitral 
de Guadalupe foren molt favorables per la pagesia catalana, encara q ue no 
suposessin un remei immediat a una situac ió difícil , i la prova es el fc
nomen del bandolerisme 333• Dins d'aquestes conseqüèn cies es parla dels con
trac tes de parceria, de l'engrandiment de ls masos am b la incorporació del <; 
<< rò necS>>, etc. 

Si traslladem aquestes afirmacions a l nos tre estudi veiem com concorden 
practicamcnt totes. En quant als preus del b lat, no coneixem la situació dc la 
primera me itat de segle, però sabem que en Ja segona m eitat es regis tra 
aquest creixement. Tampoc t enim notícies dc la crisi 1591-92, encara que 
es constata la forta pujada de final de segle. La concordància per altra banda 
és lògica, ja que com diu el mateix Gira lt, e l Vallès era un dels centres abas
tc ixcdors de blat de Barcelona, encara que amb desavantatges, perquè el blat 
de la comarca era gravat en un 10% pel transport. 

La possibilitat de vendre els productes del camp en mercats forans se
gu rament que no afectava a Granoll ers i comarca, en canvi sí que es reflec
teixen les conseqüències de la solució a l problema remença, important al 
Vallès Oriental (recordem que s'hi efectua l 'última batalla, la de Llerona, 
on va ésser fet presoner i després mo rt a Barcelona el cabdill Pere Joan 
Sala). Així comprovàvem l'engrandiment d'alguns masos (Can Burguès), amb 
l'adquisició d'altres propietats i de masos enderrocats. 

En quant a Ja pervivència de cert m alestar amb el bandolerisme, hem 
vist com aquest factor no incidia de forma importan t sobre el desenvolupa
ment econòm ic comarcal. 

Pierre Vilar determina una sèrie de fases en Ja progressió econòmica 

330. SERRA, EvA: La societat rural catalana en el segle XV II : Sentmenat 1590-1729. 
Tesi doctoral , inèdita. Barcelona, 1978. 

33 J. VILAR, PIERRE: Op. Git. Pàg. 253. 
332. GIRALT, E. : En tomo al precio del trigo en Barcelona durante el sigla 

XV II. Hispania, 1958, LXX. 
333. YJLAR, P.: Op. Git., pàg. 294. 
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del segle, a partir del tràfec marítim del port de Barcelona i de l'evolució 
dels preus espanyols 334• Segons aques t estudi el creixement començaria a par
tir clcl1525 (abans s'està encara al nivell dels moments dolents del segle X IV), 
registrant-sc un fort salt entre 1525 i 1526 i seguiria u n creixement progres
siu fins a 1578 i entre 1579 i 1600 es produeix el veritable impuls, superant 
el creixement del tràfec marítim als preus. 

E ls períodes esmenta ts es poden aplicar també a la nostra anàlisi. Pa r
làvem d'un creixement progressiu fins a mitjans de segle, que té una acce
leració en la segona meitat, intensificant-se a partir del 1570. És possible 
que l'accentuació del c reixement sigui anterior en el nostre estudi, ja que 
els períodes descrits compten més en el comerç general, mentre que nosa!· 
tres ens referim sobretot a la producció agrícola i a Ja petita indústria. 

Per la indústria, ja hem parlat del gran moment de l'organització gre
m ial. Es diu que bona part del desenvolupamen t del comer ç és degut al 
decreixement de la indústria. E n el cas de Granolle rs podem parlar de l 'aug
ment dc la indústria, però no per arriba r a af irmar que col-labori en el 
redreçament del comerç (tampoc ho neguem perquè es desconeix, ja que 
no d isposem de documentació en aquest sector). 

Finalment, la majoria d'autors coincideixen e n que l'econo mia catalana 
escapa de la crisi de l'economia de la res ta de la monarquia espanyola tant 
perquè no està en func ió de les arribades de metall americà, com perquè 
no sofreix la pressió fiscal que per exemple pateix Castella. 

En quant a pres ió fiscal, e l Vallès no pot ésser diferent a la res ta dc 
Catalunya. La influència de les arribades de metall d'Amèr.ica es reflectia 
en la situació dc Ja moneda i, encara que menys q ue a Cas tell a, també va 
a rribar a Catalunya. A Granollers trobaríem el paraHel amb l'encunyació 
de moneda pròpia i amb l'aparic ió de moneda fa lsa; aquest darrer proble
ma però tampoc fou m assa importa nt. 

Podem concloure la visió del segle XVI afi rman t que l'evolució econòmi
ca de Granoll ers i comarca és pràc ticament la mateixa que la que es dóna 
de forma general per Catalunya, podent-hi apreciar fins i tot uns períodes 
moll sembla nts. Caldrà veure ara si aque ta coincidència segueix en e l se
gle XVII. 

El resum de l'anàli si econòmica del segle XVII demostra que tots els 
aspectes vistos coinc ide ixen amb que a la data de 1620, és quan es pot co· 
mcnçar a parlar de crisi o decreixement; sembla que fins a aquesta dècada 
es mantingui la conjun tura m és o menys estable heretada del segle anterior. 
Això es donava clarament al ni vell familiar i també al mun icipal, doncs era 
a partir d 'aq uí que es començaven a registrar prés tecs o vendes per pagar 
deutes. No es fe ia tant evident en l 'economia senyorial, ja que més que un 
decre ixement es registrava una estabilització perllongada fins a 1640. 

Tant en un cas com en l'altre, i tant si és decreixement com si és esta
b il i tzació, resulta cert que fins a 1640 no es pot parlar d'u n greu decrei
xement econòmic o mi llor dit d'una veritable crisi. 

A partir dc 1640 comença un procés d'accentuació d'aquest decreixement 

334. Jdem, pàgs. 253-267. 
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a tots els nivells econòmics, que s'agreuja altra vegada amb la pesta de 1652-
53 i amb el pes excessiu dels a llotjaments. 

En l'augment de la crisi entre 1640 i 1650 coincideixen tots els factors 
es tudiats. No és pas així en l'agreujament a partir de 1652-1653, doncs per 
un cantó, encara que es presentin a lgunes bones co ll ites, hi ha un seguit 
de manca dc cereal que arriba pràcticament fins a 1680, mentre que per 
a ltra banda, de 1650 a 1655 és quan es registren e ls sa ldos posi tius més e le
vats de tot el segle en els comptes de Granollers. Aquesta discordància l'a tri
buün en part a la mencionada poca representativi tat dels propis saldos. 

L'agreujamen t de la s ituació en la dècada dc 1650 se'ns confirma sobre
tot amb l'anà lis i dc la qüestió dels allotjam ents, que augmenten fortament 
a partir del 1654. Això torna ja a coincidir amb els saldos dels comptes mu
nicipals, i és precisament dint re d 'aquests anys, 1659-60, quan es regis tra 
l'únic saldo negatiu del segle, s i descomptem el produït el 1559-1600. 

La durada d 'aquest decreixem ent arriba de form a general fin s a fina l de 
segle; no podem pa rlar en principi dc canvi en la s ituació econòmica. Aques
ta afirmació no es contradiu amb l 'observació de que, j a sigui a partir dc 
1680 ja s igui en l 'últim quinquenni del segle, es regis tr in alguns s ignes de 
recuperació. 

Pel que fa a l'economia senyori al i a l'economi a municipal, es noten en 
les dades ci tades algun s e lements (in vers ions en obres públiques, intents 
d 'acabar amb deutes, alguna d isminució esporàdica d'allotjaments o ubsti
tució pe r diners) que ens farien suposar un cert redreçament econòmi c pe rèJ 
semp re dins una conjuntura de decre ixement. També és cert que en algun <; 
casos no solament no es poden observar aquests s ignes, s inó tot e l contr:::t-
ri. 

Aquests só n els períodes que podríem fixar en l'evolució econòmica dc 
la comarca. Hem dit que gra n part de segle està din tre d 'una con_iuntura dc 
decre ixement. Inten tem ara resumi r qu ines són les causes del mateix. 

Fonamentalment podem parlar de dos tipus de causes : unes que serien 
na turals, ens referim a les m ales coll ites, i unes altres d'artificial s i vin gu
des de fora, que són els a llotjamen ts , que a la vegada deriven de la situació 
polít ica de l'E tat Espanyol. 

Referen t a Ics m ales coll ites hem vis t que ja a parti r de principi dc se
gle. 1620. i a l llarg del mateix es van repet ir s igui en ncríodcs con tinuats, 
1620-1645, ja s igui esporadicament, a partir de 1680. Cal tenir present auc 
en aques ta situació de les colli tes hi exerceix notable influè ncia la ut i li t
zació d'unes tècniques agrícoles m olt rudimentàries, en les que el guaret té 
un paper fonamental, malgrat q ue coneguem l'exis tència dc llegums que po
drien fer evolucionar aquest sis tema; però sembla que això no va succei r 
i pe r tant els nivell s de productivitat del cam p no ajudaven a superar aqucs· 
tes crisis. 

Pe r tots aquests motius concloem que pels productors no hi pot haver 
un excedent de producció ni un excedent de benefici en les vendes, ja que 
encara que aq uests guanys hi siguin en un any, en el pròxim són ncces a
ri s p er a subsis tir . Els con sumidors no productors estan exposats a anys 
en els que poden satisfer llurs necessita ts a bon preu i a anys que ten ien 
escassam ent el suficient per poder-se ali mentar, tant per l'escasseta t com 
pel preu . Això però és una su posició, ja que es descone ix el ni vell dels sa
lari s. tot i que ia hem el it ouc ol ouc més co!T'pta a la coma rca és el cas dels 
productors pe rquè l'ocupació principal és l'agricultura. 
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Tenint p resent doncs que aquesta comarca era fonamentalment cerea· 
Jista en aquella època, la possibilita t d 'algun període de fam , malgrat to t, 
sembla practicament nul·la. 

En el Vallès Oriental no podem parlar del factor monetari com a causa 
del decreixement econòmic, primerament perquè es desconeix en gran part. 
excep tuant l 'encunyació de les «pellofes>> en els anys m és críti cs de 1650, i 
en segon lloc i fon amentalment perquè malgrat que el comerç tingui la se
va importància, sobretot a Granollers, ens movem dintre d'un àmbit rural 
en e l que encara compta molt l 'autosuficiència familiar, i pe r t ant Ja possi
ble incidènc ia d'un desequilibri monetari és molt reduïda. 

En quant a la influència de les pujades de preus, tot i que no ha estat 
possible de fer-ne cap sèrie completa, hem pogut observar que encara que 
en alguns anys hagin estat considerables, (recordem sobretot en la carn 
les puges de 1647 i 1653) llur durada ha es tat sempre curta i per tant po· 
den haver contr ibuït a l'agreujament d'un moment de terminat, però no al 
decreixement general. 

Fina lmen t, considerem les causes vingudes de l'exterior com són les lle
ves, importan ts sobretot en tre 1640 i 1650, i principalment els allotjaments 
que pe rduren fin s a final de segle . 

Les lleves són la causa de decreixement econòmic per que suposa que 
un cert nombre de població activa deixa de produir, i el manteniment del 
reclu ta i a vegades de la seva família ha d'anar a càrrec del municipi. Els 
allotjaments provoquen, a part d 'una certa inestabilita t social, un consum 
extra de les subs.istències del lloc i unes despeses en diner s molt importants. 

Teni m també present que a m és a m és de m antenir l'exèrcit allotjat, els 
munic ipis han de pagar una fo r ta contribució al batalló, suposant una do
ble càrrega. Cal afegi r-hi igualmen t un element inherent a la qües tió, cons
t ituï t pels abusos dels all otjats. 

Aquesta grossa càrrega econòmica s'i ntegra en aquella s ituació simple· 
ment estable o de subsis tència que abans hem esbossat, produint-se per 
tant un decreixem ent econòmic inevitable . 

Si es tractés de definir amb poques paraules quina és l'evolució econò
mica del Vallès Oriental durant el segle XVII, es podria dir que l'economi a 
particular es mantindria estabilitzada degu t a l'alternança de cicles bons i 
de dolents, però que no existeix un m oment de crisi profunda o de fam , 
mentre que l'economia municipal sofreix un p rocés continuat d'endeutamen t 
que a la vegada incideix en l'economia parti cul ar i fa entrar també a aques
ta en crisi . 

De les hipòtesis plantejades ens queden per veure el fet de la correla
ció o no amb el creixement demogràfic. que s'estudiarà en un altre apartat , 
i la pèrdua d'importància dins de l'economia general de les economies se
nyoria l i eclesiàstica. 

Referent a l'economia senyorial es confirma la hipòtesi de pèrdua d'inci
dència i de la decadència d 'ella mateixa, en cara que en el cas analitzat amh 
més detall, que era la Baronia de Montbui, presentés unes carac terístiques 
especials. 

E l volum dels tributs , censos i altres prestacions, dels quals es servh 
aquest tipus d 'economia, dism inueix al llarg del segle, fin s al punt que mol
tes vegades es perd la seva anotació, ja sigui en comptes municipals o en 
llibretes de notes de particular s. Això no signifi ca que desaparegui, però sí 
q ue no es té en la conside ració que es tenia a principis de segle. 
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Pel que fa a l 'economia eclesiàstica j a h em dit que en ésser fonamental
ment rendi sta estava a mercè de les circumstàncies. En canvi, pel que es 
refereix a la per sistència dels seus tributs i r endes sobre patrimoni, no es 
pot parlar de pèrdua d'incidència, encara que tampoc d e cap creixement. 

Cal veure p er separat l 'economia parroquial, doncs aquesta potser dis
fruta més de l 'estabilita t, en cara que no fixa, de l'economia particular. Això 
explicaria, per exemple, el fet de la con strucció de la rectoria i de l'església 
de l'Ametlla. 

Vilar titula un dels apartats del volum segon de la seva obra La pros
peritat agrícola durant la primera meitat del segle xvn. Amb això ja ens an
ticipa la conclusió que treu d'aq uest període, i explica que aquesta prospe
r ita t es regis tra sobre tot en les masies de l'est degut a la seva exten sió i a 
la varietat de conreus, i parla de l'augment de riquesa agrícola al Camp de 
Tarragona i a l 'Urgell. Un dels factor s que permet aq uesta prosperitat, se
gons Vilar, és el man teni ment de l'exportac ió de cereal, fruites, olis i vins. 
Per aquest motiu els pagesos eviten vendre a la capital, Barcelona, ja que 
poden treure millors b en e fi cis amb l'exportació. 

Dins, p erò, d 'aquesta prosperitat es registren anys de penúria com po
den ser 1604-1606 o 1627-1631 i es produeixen encara bons moments, «d'aca
parament s i exportació », de 1620 a 1623. Com a paraHels, però amb certes 
reserves, ci ta els períodes dels preus valencians donats per Hamilton 335: 

de 1602 a 1617 b a ixa lleugera, per tant de colli tes bones , i de 1617 a 1638 
alça accentuada i collites més migrades. Vilar resumeix el període dient que 
la vitalitat al camp entre 1600 i 1640 compensa les dificultats urbanes i que 
les p enúries a nivell del Principat s'han de considerar nom és com accidents. 

Si comparem aqu estes conclusions amb les nostres, pr imerament h em de 
dir que el Vallès Orien tal està fora del nucli esmentat de comarques expor
tadores i per tant no podem fer la comparació en aquest a specte. En quant 
a la venda en el m ercat b arceloní, la Comarca amb una producció de cereal 
considerabk~ e ra un dels proveïdors d'aquell m er cat i per tant pagava ]e,; 
conseqüències d 'unes taxes i d'un s preus m és b a ixos. 

Tenint present to t això, podem dir que desconeixem, per manca d'infor
mació, la penúria de 1604-1606, però en canv i coincideix perfectament la de 
1627-1631, encara que en el cas del Vallès aquesta s'eixampli tant abans com 
després i es faci extensiva des de 1622 a 1645, desapareixent així la bona 
època de 1620-1623. 

Coincideixen també les a preciacions fetes respecte a una certa compen
sació de l 'estabilitat del camp en fron t al comencamen t del decreixement 
urbà, així com que aquests anys de p enúries es poden considerar com a sim
ples accidents , ja que no hi ha u n factor que agreu gi la situació, i p er tan1 
permet la recuperació. 

Podríem m a ti sar però el concepte de prosperi tat en aques ta primera mei
tat de segle. No cal pas p arlar de crisi al camp, perquè no hi ha n els factors 
citats q ue facin em pitjorar les èpoques de males collites, p erò seria mé~ 
aproximat per la Comarca, tenint en compte la major extensió del p eríode 
de p enú ria, parlar d 'una estabilització econòmica. 

La segona m eitat de segle és estudiada per Vilar tenint m és e n compte 
les xifres, puix que es disposa d 'una sèrie de preus de 1675 a 1705, cosa que 
no és possible obtenir a nivell del Vallès Orien tal. Abans però es parla de 

335. H AMILTON: W ar and prices ... 
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la mala colli ta del 1661 i la correspon ent puja de preus, segueix després 
una alça dels preus, considerada una punta cíclica de 1678, que segons l'au
tor no és pas conseqüència de la guerra o de la in flació monetària, s inó que 
és s impl i ment cíclica. 

A partir de 1678 i fin s a 1684 s'observa un a caiguda dels preus que su
posaria un pe ríode dc bones coll ites, registra nt-se després una sèrie de p un· 
tes, 1684-1692-1698 i 1699 que, encara més moderades, es produeixen tan t per 
collites m és aviat baixes com per Ics despeses dc guerra de la monarquia 
espanyola a Catalunya o com la del 1697, deguda a les m esures monetàries 
del duc de Vêndome, tot i que en opi nió de Vi lar s'hauria donat igualment per 
escassetat d'algun s productes. 

Per tots aques ts m otius l'autor pa rla d 'una recuperació a f i de segle que 
es produe ix al camp, tant pel que es refereix a descentralització de Barce
lona en quant a desenvolupament de Ja indústria i del comerç, com per la 
importància de fires agrícoles com les de P rades o de Verdú. 

En el mateix sentit es refereix Pere Molas c itant com a causes de la 
represa en el camp l'especialització de conreus, canviant el cereal per la vi
nya o la f ruita seca per l'exportació. Assenyala també un fet important i és 
que aque ta represa es donà al camp, però a nivell mercanti l i industrial, 
encara que sobre uns excedents agrícoles. 

Vilar pa rla poc del període 1640-1660; d iu, a ixò sí, que é època dc mi
sèria, molt important pel Vallès, car aquests anys són a la coma rca els d'ac
centuació de la crisi. E l decreixement no és produït tant sols, com en el 
període anterior, per les males collites, ja que es registren anys bons ( 1646· 
1653 i 1654), i la resta no són pas excessivament dolents, sinó que entra en 
joc la influència de la guerra i els a llotjaments. L'any 1654 és especialment 
crític; s'observa un augment de preus coincidint amb els canvis operats en 
la moneda (moltó de 4 s. 9 di. a 9 . 6 di. , l'ovella de 3 s. 6 di. a 7 s.) 336• 

Concorda amb les dades de Vil ar la penúria de 1661, registrada també " 
la comarca l'any abans; desconeixem la punta del 167g,, i té, en canvi, molt 
mala collita l'any 1679, segurament la pitjor del segle , que ocasiona una es
cassetat important fins a la collita dc l 'any següent que fou bona. Coinci
deix Ja mala collita de 1684 i en el nostre cas de 1685, regint-nos amb el 
trentè de la Baronia, encara que és de menvs fiab ilitat que els comptes del 
pallol. Finalment, en quant a la punta de l 1697, no ha estat possible de re
gistrar-la en la nostra documentació. 

Refe ri nt-nos a la idea de recuperació de final de segle donada pels autors 
citats, amb les xifres que teni m no la podem si tuar com a tal en cap mo· 
ment; en tot cas podríem parlar de cer ta es tabilització a pa rtir del 1680. 

E n plantejar-nos si és possibl e aq uesta diferèn cia que aquí es manifes ta 
respecte a les concl us ions per la resta de Catalunya, ob servem primerament 
que a la com arca no ha existit un pe.-íode d'acumulació de benefici s que 
permeti després el rellançament. En segon lloc, el canvi m encionat de s ubs
titució del ce real per la vinya o altres productes per a ésser exportats, no 
es realitzà. entre a ltres raons perquè no és exportadora de vi. 

Fina lment, la represa comercial i industrial ex perimentada a altres co
marques, aquí tampoc no es dóna. Només podríem esm entar el fet produït 
el 1680, de donar llicència a les dones per poder- filar, que coincideix amb 
l 'expansió citada per aq uell s autors, de la indús tria cap al camp, entre a l-

336. A.M.G. Ll ibre del. Consell 1652- 1655. 
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tres coses per disposar d'una mà d'obra barata. Tret d 'aques t simple detall, 
argumentat des de la pròpia comarca per la necessitat de diner i per com· 
b atre la penúria, no es perfi la clarament l'existència d 'aquest desenvolupa 
m ent indus tri al. 

Per acabar, hem de dir que Ja situació econòmica de Ja comarca del Va
llès Orien tal a la segona meitat de segle t é el s igne de decreixement o de 
crisi, superior, segons sembla, a altres llocs de Catalunya, i per tant, que 
amb les dades conegudes fins ara i a l'espera de noves investigacions no es 
pot parlar d'un redreç econò mic efectiu en el segle XVII. 
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INTERRELACiú 
CREIXEMENT DEMOGRÀFIC - CREIXEMENT ECONOMIC 

En primer lloc cal fer a lgunes cons ideracions sobre les possibilita ts de 
relacionar am bdós creixements . E n l'es tud i demogràfic hem di t que, en pr in
c ipi , les conclusions tretes són només vàl ides pe r les poblacions analitzades 
i q ue de m oment no podríem p retend re fer-les extensives a tota la Comar
ca, malgrat que hi haguessin algunes possibil ita ts. Per altra banda en l'a
nàli si econòmica s 'ha vist Ja impossibilitat de consider a r per separat l'evo
lució de cadascun dels pobles ja que eren clars els vincles a nivell comarcal. 

Aq uesta diferència e ntre ambdós estudis ens obliga a limitar la interre
lació. No poguent parlar de la demografia a nivell com arcal, hem de veure 
la relació a nivell dels pobles estud ia ts; en cas contrari podríem caure en 
errors importa nts, sobreto t per desconèixer en bona part la demografia de 
Granolle rs. 

Cal avançar que l'es tudi de la in terrelació en el segle XVI queda en part 
limitat per la desigualtat de la in formació sobre el creixem ent demogràfic. 
E ls fogatges p erm eten m oltes m enys explicacions que els sagramentals , a 
part d 'aquell buit entre 1553 i 1570. 

Direm primer que en aquesta interrelació queden perfectament diferen
cia ts els dos segles estudiats. Si pel segle XVI es pot parlar d 'un paraHe
lisme gairebé perfecte entre ambdós cre ixements, a ixò no és aplicable per 
bona part del segle XVII . 

E n el segle XVI , ja des de les m ateixes afirmacions inicials, destr iem el 
creixement dem ogràfic i el creixemen t econòmic a tot el llarg de la centúria. 
Dè·iem que el pr imer tenia de fet el seu començament a partir de 1520, de la m a
teixa m anera que hem considerat que és en la dècada dels anys 1520 quan 
comença el desenvolupament econòmic. 

Un a ltre p unt de creixemen t e l s ituàvem demogrà ficam ent en torn del 
I 550, que quedava reflectit en e l foga tge de 1553. Així m ate ix parlà
vem de la segona m eitat de segle com del període d'accele ració de l'expan
sió econòm ica. L'accentuació del creixemen t a pa r tir de 1570 és també co
muna, arribant al m àxim en la dècada dels 80, m algrat el descens que so
fre ix la població de forma generalitzada entre 1580 i 1584. 

El descen s demogràfic esmentat , que es r egistra pràcticam ent en tot s 
els casos estudia ts, no sembla que tingui una influèn cia sobre l 'economia. 
Inversament, el creixement econòmic no s'altera, i, per exemple, és el 1581 -
1582 quan Granollers construeix o refà la p ròpia casa de la vila. 

E n canvi, quan hem dit que a Catalunya es registrava una c ris i de sub
sis tència en els anys 159 1-1592, de la qual no en tenim no tícies en la docu-
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mentació consultada per a la comarca, ara podem dir que p robablement 
aquella c ris i també afecta e l Va llès, ja que coincideix amb un descens de 
l'augm ent de la població. 

E l paraHclisme entre ambdós creixements potser es modificaria una m i
ca cap a fin als de segle pe rquè m entre el desenvolupamen t econòmic no p re· 
senta símptomes d'aturar-se, el creixement demogràfic disminueix una mi
ca, tret d 'algunes excepcions, com és el cas de L'Ametlla. 

E l c reixement econòmic d'aques t segle XVI expli ca a més a m és el fet 
que la població s'incremen ta fonamentalment per descens de la m ortalitat. 
É s conegut de tots que en l'antic r ègim demogràfic l'evolució de la pobla
ció està directament ll igada a la de les subsistències, ja que una manca d'a
ques tes suposen una mortalitat general. Per tant, només una situació eco· 
nòmica favorable, sobreto t en la producció agrícola, pot perm etre l'esmen
tada expa nsió demogràfica i la poca incidència dels brots de pes ta que es 
produeixen de tant en tant. 

Sembla clara doncs la interrelació entre els cre ixem ents demogràfics i 
econòmics del segle XVI, que fa que no es produeixin en aquest segle des
equilibris que cond ueixen normalment cap a moviments socials m és o m enys 
importants. Malgrat aquest paraHelisme direm, però, que és el desenvolupa
ment econòm ic e l més important per a Granoller s i com a rca, i a ixò es r e
flecti rà encara en els primers anys del segle següent . 

Passant al segle XVII observem com es corresponen també a lguns dels 
períodes es tablerts en ambdós creixements. En primer lloc en el s dos casos 
es registra una herència m é o m enys duradora de Ja situació del segle XV I. 
En e l cas de la dem ogra fia és d ifícil prendre una data límit comuna i p el 
que fa a l 'economia, fixàvem l 'any 1620 com de canvi o de començam ent 
pròpiament d it del segle. 

A parti r d'aquests anys inicia ls tenim un altre període de coincidència 
que és e l que va fin s a l 1640, en e l que m algrat q ue hi hagi una inestabili
tat típica de l'antic règim, les alces i baixes constants s'anuHen mútuament 
i es transformen en un període de certa es tabilització, o en el pitjor dels 
casos de lleuger decreixement. 

Segueix la concordància entre el dos factors, en l'accentuació del de· 
creixemen t en e ls anys 1650-1654, o en el 1640 pel que fa a la economia. Es 
produeix la coincidència d 'un moment de c risi econòmica amb un període 
dc pesta amb una mortalitat força important, autojustificant-se ambdues 
situacions i essen t causa rea l d'una considerable davallada. Tenint en comp
te aques ta coincidència podem parl ar d'aquest s anys com d 'un període de 
veritable crisi. 

La desconnexió entre una evo lució i una a ltra es realitza a partir del 1660. 
En el cas de la demografia s' inic ia en aquesta data un veritable creixement 
de la població, ininterromput f ins a final de segle, m entre que per l'econo
mia aquest període és de decreixement continuat. Tot i que hi han alguns 
s ignes de recuperació, aques ts no suposen e l canvi de sentit en l'evolució 
econòmi ca i molt menys s i Ja comparem amb la demogràfica. 

L'oposició en tre ambdós creixements pot ésser conseqüència del man te
niment, i fin s i tot agreujament , de la crisi econòmica, ja que s i el nombre 
de població a ugmenta constan tment i els recursos econòmics de la mate ixa 
ba ixen, l 'accentuació de la crisi és evident. La minva econòmica p rodueix 
a la vegada un afeb liment del creixement demogràfic que es reflecteix en 
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Ja mortalitat infantil, la qual té els anys de més incidència a final de segle, 
és a dir, quan es portaven uns anys d 'oposició entre ambdós creixements. 

En altre temps aques ta si tuació hauria pogut portar a una crisi demo· 
gràfica. Ara no es dóna degut a que, malgrat pugi la morta litat, Ja natalitat 
no para el seu procés ascendent, i així s implement es registra una petita 
disminució del creixement demogràfic general. 

La discordància entre l'evolució demogràfica i l 'evoluc ió econòmica es 
manifesta també en una inestabilitat social i en una accentuació de les con
tradiccions internes de la societat. Això es concreta en el nostre cas amb 
e l moviment social dc 1687·1689. 

Aquest moviment, encara que no s'origina en el Vallès Oriental, té una 
forta in cidència en la comm·ca i s'ha dc considerar reflec tor de la s ituació 
de desequilibri es mentada. 

La revolta, poc estud iada fins ara, no s'ha considerat d'una forma unità
r ia i s'ha fixat m és l'atenció en l'últim període, el de 1689, amb l'anomena
da «Sublevació dels Gorretes». J a en parlen Feliu de Ja Penya, Carrera i Pu
ja! i Soldevila, i més recentment els estudis d'Amadeu Terol o de H. Kamen, 
que l 'anomena «La Revolta dels Segadors» centrant-se sobretot en els anys 
1688-89. 

Sembla que hi h a condicions suficien ts per a considera r-la dc forma uni 
tària de 1687 a 1689, i per la magnitud que agafa pot replantejar algunes dc 
les afirmacions fetes sob re els últims anys del segle XVII català. 

En farem un petit esbós per tal de conèixer sobre tot les seves cau ses. El 
moviment esclatà a la vi la de Centelles, a la comarca d'Osona, el 7 d'octubre 
de J 687 i va tenir tres moments forts, un en cadascun dels anys que va durar; 
va acabar-se amb un perdó general el 14 de març de 1690. La revolta afectà 
les comarques d'Osona, Va llès, Mares me, Barcelonès, Bages i Baix Llobre
ga t, però els seus efectes arribaren a la Cerdanya, l'Anoia i al Penedès. E l 
Vall ès Oriental participà en el movimen t a partir de 1688, per uns fets 
ocorreguts a Vilamajor. 

Les causes de Ja revolta són diverses. Els allotjaments i la contribució 
a l'exèrci t són de forma explícita el cavall dc batalla dels revoltats, que en 
a ixò hi veien la cau a de Ja seva situació econòmica. Com ja hem dit, mal
grat que hi van haver alguns in tents dc solucionar el problema dels allot
jaments, es van mantenir encara amb més força fins a fina l de segle. 

Darr era d'aquesta causa primera h i ha també, per un cantó, l'accentuació 
dc la crisi econò mica, degut a Ja plaga de la llagosta de 1687, que com hem 
vist, afectà notablement al menys la zona de Cardedeu i Vilamajor, i per 
a ltre cantó, l'enfrontament dels privilegiats i els no privilegiats per l 'exemp
ció d'allotjament; recordem l es denúncies que aquests darrers feien a l 
Consell d 'Aragó. Sobre aquest últim problema sembla clar que a partir de 
1660 augmenta e l nombre d'exempcions concedides, que ocasionava imme
d iatament una disminució dels que aguantaven un pes cada cop superior 
com era el dels allotjaments. 

E l fet que esclatés aquest moviment en aquests anys i que tingués un 
bon arrelament a la comarca no és casual si tenim en compte l'estudi dels 
cre ixements experimentats. Caldria analitzar s i l'expansió de la revolta p er 
altres comarques es deu a que estan en una situació semblant o si simple
ment coHaboren. 

Sembla clar que la revolta incideix sobretot en el camp, doncs s'ob ser
va que en aquelles viles on predomina la indústria o el comerç va arrelar di-
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fícilment (Moià, Mataró o la prop1a Barcelona). Bs prova també d 'aquest 
fet el títol que els revoltats donaven a llur exèr cit «de la terra» i els crits 
de <<visca la terra», que malgrat fossin comuns a la majoria de moviment5 
d'aquest tipus durant tot l'Antic Règim, ens permetria, per la seva insis
tència, anomenar-la <<Revolta de la terra». 

No p retenem posar en entredit les afirmacions fetes sob re la recupera
ció del camp català en els últims 20 anys del segle XVII, però seria interes
sant de realitzar estudis a nivell comarcal per a comprovar de forma més 
efectiva l 'esmentada recuperació, puix que a quest movimen t social va arri · 
bar a prendre unes dimensions que posen en dubte una simple coHaboració, 
si bé tenim present que el creixem ent ocor regut en l'última p art de se
gle en els pobles es tudi ats, és bas tant superior a l 'observat per la resta de 
Catalunya. 
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CONCLUSIONS FINALS 

Recordem un cop més els motius pels quals hem emp rès aquest treball i 
les hipòtesis plantejades al seu començament. El motiu fonamental era po
sar a la llum pública una sèrie de fonts pràcticament inèdites que, amb més 
o m enys cl aredat, poden aportar informacions inter essants per l 'estudi de 
Ja his tòria de Catalunya. 

També ens r eafirmem en la validesa de l 'àmbit comarcal com a marc de 
les investigacions hi stòriques, ja que es constata una unita t d'in formació, 
sobre tot a nivell econòmi c i m és en aques tes èpoques en què les comu
nicacions oferien les seves dificu lta ts. Això no significa que siguem parti
daris d 'una història comarca lista, ans a l contrari, desitgem que mitjançant 
aques ts es tud is sigui possibl e de fer una his tòria de Catalunya científica i 
aprofundida en un grau màx im. 

La hipòtesi de partida central era la possibilita t que les afirmacions fe
tes a nive ll general, per tot el Principat, no es donessin exactament a Ja co
marca del Vallès Orien tal i per tant que es poguessin posar uns límits més 
concre ts a l'evolució econòmica i demogràfica de la comarca escollida. Pe r 
a ltra banda i en l'apartat dedicat a l 'economia , plantejàvem la possibilitat 
que el cre ixem ent demogràfic i l 'econòmic no fossin paraHels, és a dir que 
no tinguessin la mateixa evoluc ió. 

És possible que semblés en principi atrevit per la nostra part, formular i 
p roposar-sc aqu estes hipò tesis. Podia suposar fer unes afirmacions contra
posades a Ics acceptades fin ara i donades per his toriadors conegu ts de tot
hom. Aquesta no ha es tat pas la nostra intenció, sinó tant sols el contribuir 
a perfilar unes s ituacions posades actualment en revi sió, com pot ser la 
idea mateixa de cr is i en el segle XVII. 

Podem diferenciar el r esulta t de l'estudi del segle XVI i el del XVII. 
Pel segle XVI hem vis t com co incid ien les apreciacions fetes en general per 
a tol Ca talunya i les que hem fe t sobre Granollers i comarca . 

E l segle XVI se'ns confirma com de cre ixença, ja que coincideixen l'evo · 
lució positiva tant de la demografia com de l'economia. Afirmem també 
que aquesta expansió té com a causa fona menta l una producció agrícola 
molt favorable a l llarg de la cen túria . 

E n aquest punt caldri a fer la re flexió de la necessita t de poder conèixer 
més profundament el volwn i la s ituació de la indicada producció agrà ria. 
Això només és possible amb la uti lització del màxim nombre d'a·rxius fami
liars, de capbreus i de les rendes de les diferents institucions eclesiàstiques 
que tenien in teressos en el Vallès Oriental. Esperem dur-ho a terme en un 
proper t reba ll. 
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El desenvolupament de la indústria i del comerç tenen, al seu nivell, una 
trajectòria semblant a la ja donada de forma general pel segle. 

Malgrat aquesta sèrie de coincidències, si pel que fa a l'economia no hi 
veiem cap divergència, no és així en el cas de la demografia. Pel Vallès 
Oriental l'argument donat per l'increment de la població del segle XVI, la 
immigració francesa, s'ha comprovat que no és vàlid, sinó que és degut fo
namentalment al propi creixement vegetatiu. 

En quant al segle XVII efectivament hem pogut observar en les com
paracions amb la resta de Catalunya que, ja sigui a nivell comar cal, en l 'e
conomia, j a sigui a nivell d'unes determinades poblacions, és necessari fixar 
uns límits expressos que no coincideixen, almenys en la seva totalitat, amb 
els coneguts. 

Respecte a l 'inici del decreixement del segle a la comarca, afirmem que 
d'una forma paulatina es pot situar a partir de 1620, p erò que pren les ca
racterístiques definitives com a tal minva a partir de 1650, encara que eco
nòmicament podríem situar-la ja al 1640. 

La davallada es manté del 1650 al 1660, començant aleshores un últim 
període en el que canvia el sentit del decreixement, j a que només s'obser
va en l 'economia, mentre que la demografia registra una etapa d'augment 
continuat fins a final de segle. En els últims deu anys el creixem ent eco
nòmic afectà al demogràfic fent-lo d-isminuir una mica, però sense arribar
se a aturar. 

Amb el que hem dit fins ara no han aparegut els conceptes crisi i recu
peració. En plantejar-nos si és possible emprar aquests termes hem d'acla
rir primer què entenem per cadascun d'ells. De la mateixa manera que, se
guint a Goubert, definíem cr isi com a decreixement general, en tots els as
pectes durant una època determinada, tan sols el podem aplicar en el nostre 
estudi als an ys 1650-60. És exclusivament en aquests deu anys quan coin
cideixen els decreixements m és forts tant en la demografia com en l'econo
mia. 

Podem parlar de crisi a partir de 1640? Certament que de 1640 a 1650 
es regis tra j a un decreixement econòmic important, però aquest no és acom
panyat en la mateixa proporció pel demogràfic que experimenta encara una 
època més o menys estable, i el mateix decreixement econòmic, tot i ésser 
important, no es pot equiparar amb el posterior a 1650. 

Seguint amb el mateix plantejament, no parlaríem de crisi a partir de 
1660 perquè el factor demogràfic no concorda amb l'econòmic, i no sembla 
clar parlar d'un període de crisi en un moment en què es registra el crei
xement demogràfic m és important del segle. 

De la mateixa manera no utilitzem el concepte recuperació o r epresa per
què aquesta només es manifesta en la demografia i, com hem vist, el des
cens econòmic es manté fins a 1700. 

En aquests termes, doncs, l'expressió «Crisi del segle XVII» quedaria pràc
ticament anuHada i per la mateixa raó la recuperació dels últims anys. En 
canvi, però, encara que com a •l'anàlisi històrica resulti reduïda, si conside
rem ambdós factors per separat, és possible parlar de crisi econòmica a la 
comarca des de 1640 a final de segle i sen se una recuperació ap reciable. I 
pel que fa a Ja demografia no es pot veure cap moment de crisi, però si 
una recuperació i fin s i tot, com dèiem, els indicis d'una nova època demo
gràfica. 

Les causes d'aquesta evolució, i repetim el que ja hem dit en algun altre 
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lloc, serien en quant a Ja demografia una minva considerable de la morta
litat, que suposa una millora en les condicions alimentícies i higièniques i 
la progressiva desaparició de les pestes que en a ltre temps sovintejaven; la 
prova és que l'única que apareix és la que provoca també l'únic decreixe
ment de Ja població al llarg del segle. La natalitat, encara que puja, no es 
pot considerar causa del creixement. 

En quant al decreixement econòmic, concloem que Ja causa constant i 
més important per a la comarca és e l factor dels a llotjaments, ja que to
tes les altres (collites, monetàries, e tc.) no haurien estat suficients per acon· 
seguir una pc rllongació semblant de la situació. A part que no han tingut 
Ja suficient gravetat com p er a provocar un veritable decreixement. 

En les hipòtesis del començament parlàvem també de la incidència dc 
la guerra de Secessió i de si aques ta contesa era una cau sa o una conse
qüència de la crisi posterior. Sembla que podríem arribar a la conclusió 
que aques ta guer ra no fou una conseqüència d'una crisi anterior, primera
m ent perquè no s'hau ria emprès una lluita d'aquest tipus amb una situa· 
c ió de clar decre ixement. Més aviat es podria dir que la sublevació es pro
duí en el moment que es començà a veure d 'on podia venir el defalliment 
del qual ja es patien algunes conseqüències. 

Per altra b anda és evident que les seqüeles de la guerra provocaren la 
intensificació dc la crisi. Tot i així, a l Vallès, els fets propis de la guerra no 
foren els que contribuïren al decr e ixement, s inó sobretot els que, un cop 
acabada, se'n derivaren, principalment el manteniment dels a llotjaments a 
partir del 1652. Aquesta situació és perllongà fin s a l'altra guerra de fina l 
de segle, impedint d 'aquesta manera Ja recuperació. 

Amb això contestem també a Ja qüestió de si Ja «Crisi» s'havia de con
siderar dins del marc de l'Europa d'aquest segle o si responia a uns al
tres factors. E l cos fonamental de Ja crisi al Vallès Oriental respon a unes 
causes pròpies i a la vegada di stintes de la crisi europea del XVII i de la 
mateixa crisi de la monarquia espanyola. Això no significa que els primer s 
anys del decre ixement estiguin dintre d'aquell marc general, però sembla 
clar que no ho està en el moment d'agreujament o de veritable crisi. 

Queda bas tant clar que la cris i econòmica que en el segle XVII es pro
dueix al Vallè Oriental, suposa realment una caiguda gravíssima si pen
sem en la situació aconseguida en el segle XVI, concr etada entre altres co
ses en tota aquell seguit de cons truccions que es fan a Granollers en la se
gona meitat de Ja centúria. 

Aquestes serien les conclusions a les quals podem arribar en acabar el 
nostre estudi , deixant però clar que totes elles han d'ésser a la vegada con
firmades amb l'ampliació investigadora a altres pobles de la comarca i amb 
altres fonts. 

Al marge de les petites aportacions que s'hagin pogut fer amb aquest 
treball, el veritable interès que ens ha mogut a fer-lo ha estat el donar una 
sèrie de dades que puguin completar-se amb Ics de treballs semblants, te
nint en compte l'escassetat d'informació que donen la majoria de vegades 
les fonts ante ri ors al segle XVII , sobretot les de tipus econòmic. 

I.C.C. 
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