Una de les necessitats més bàsiques de les persones és l’alimentació. I és un fet
que, en els àmbits urbans, la gran majoria dels recursos alimentaris han de provenir
necessàriament de fora de les localitats. Per això, i per garantir que arribin suficients
aliments per a tothom, és imprescindible la implicació dels governs de les ciutats.
Aquest llibre mostra com les administracions urbanes barcelonines han anat resolent
aquesta qüestió i de quina manera les dinàmiques econòmiques i socials han trobat
equilibri en l’acció política. Proveir Barcelona presenta els dos grans models econòmics
a l’occident europeu. El primer, des de la baixa edat mitjana fins al segle xviii, quan el
proveïment de les ciutats va estar en mans dels governs locals, que regulaven el comerç
alimentari, i que combinaven la protecció i els «preus justos» amb les imposicions di
rectes o indirectes; l’anomenada «economia moral». El segon model es configurà a
partir del segle xix, amb la progressiva introducció del liberalisme econòmic i la cons
trucció dels Estats, quan s’instaurà el «mercat lliure» i els ajuntaments van veure redu
ïda la capacitat d’intervenció que havien tingut, i van desenvolupar altres mecanismes
per mitjançar entre els interessos de l’individualisme econòmic i els de la col·lectivitat.
Barcelona no disposava fins ara d’un estudi d’aquest tema cabdal que analitzés un
període històric tan ampli. Gràcies a l’aportació de diversos autors, el llibre dona
a conèixer diferents aspectes del proveïment alimentari en un període de més de sis
segles, des de la baixa edat mitjana fins als anys 30 del segle xx.
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Per què El Museu, l’Arxiu i l’alimentació de Barcelona
El proveïment alimentari, i les relacions que implica amb territoris més o menys
amplis, han estat un factor cabdal de la història de les ciutats i dels estats des de
l’alba de la civilització. No tan sols perquè aconseguir aliments és la necessitat més
bàsica després del proveïment d’aigua, sinó perquè de l’organització del proveïment en depenen la pau social i la legitimació del poder, el qual en pot obtenir a
més ingressos importants, i per això les institucions locals i estatals hi han intervingut a través de tot tipus de regulacions i d’imposicions fiscals.
A Barcelona, la relació directa entre el proveïment alimentari i el govern de
la ciutat ha estat una constant des del segle xiii, quan s’articula el govern municipal, fins als nostres dies. L’administració municipal ha mantingut un protagonisme essencial al llarg del temps en la qüestió alimentària en la seva relació amb els
comerciants, amb les institucions urbanes –en especial les religioses i assistencials– i, sobretot, amb la monarquia i els poders de l’Estat, malgrat alteracions tan
profundes com el Decret de Nova Planta o la Revolució Liberal.
Aquesta continuïtat en el vincle entre govern urbà, proveïment de la ciutat i regulació dels mercats i dels productes alimentaris és vigent encara avui
a Barcelona, en l’era global, amb la participació majoritària de l’Ajuntament
en l’accionariat de Mercabarna i amb un paper molt actiu del municipi en la
distribució a través dels mercats. Es tracta d’una singularitat important, en comparació amb moltes altres ciutats europees, que el llibre contribueix a explicar
i situar.
Més enllà de l’anàlisi d’aquest fet fonamental, els estudis que l’obra inclou
sobre el paper d’altres agents urbans en el proveïment alimentari, en la distribució
comercial i en l’atenció als sectors socials més humils de la població permeten
una visió molt acurada de la vida de la ciutat al llarg del temps, com poques en
tenim per a un període tan extens que es perllonga més enllà dels sis segles pel fet
que alguns estudis es remeten a circumstàncies anteriors a les considerades com
inicials del nostre estudi.
Ben poc cal comentar sobre la rellevància del tema plantejat, quan la presència de persones que no poden menjar de manera suficient cada dia és un problema
greu que ha reaparegut fins i tot on semblava desterrat. El paper decisiu de l’accés
als aliments i el seu control en la configuració de les ciutats i del món del segle
xxi fa encara més profitós el seu estudi des d’una perspectiva històrica. Per aquest
motiu, el Museu d’Història de Barcelona i l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona vam coincidir l’any 2012 en la necessitat d’impulsar-lo com un projecte de
recerca a mitjan termini, per a la qual cosa ha estat de molt ajut el suport brindat
des del primer moment per l’anterior regidoria de Comerç, Consum i Mercats de
l’Ajuntament de Barcelona.

L’Arxiu compta amb uns fons excepcionals sobre el tema per al període
comprès entre els segles xiii i xix, que permeten abordar tant el proveïment bàsic
i la regulació de la distribució i de la qualitat dels aliments, d’una banda, com el
paper cabdal de les càrregues fiscals vinculades al control alimentari en el perfilament de la institució municipal, de l’altra.
El Museu, al seu torn, compta amb un conjunt significatiu d’objectes derivats d’aquesta activitat municipal al llarg dels segles i, fet molt més important,
ha de poder abordar la qüestió alimentària com una de les claus explicatives en
el relat ofert als conciutadans i als turistes sobre la història de Barcelona i del seu
govern al llarg del temps.
El projecte Alimentar Barcelona ha de culminar en els propers anys en una
mostra temporal, fruit del treball conjunt de l’Arxiu i el Museu, i ha de permetre
així mateix incorporar de manera estable la perspectiva alimentària, junt amb la
del proveïment d’aigua, en els espais expositius estables del Museu. En aquest
punt, el projecte Alimentar Barcelona es retroba amb una altra línia de recerca del
MUHBA, dedicada a la gastronomia històrica de Barcelona, que ja ha aconseguit
els seus primers èxits en l’estudi del patrimoni alimentari barceloní i en la reproducció d’alguns dels seus elements, en un treball conjunt amb la Universitat de
Barcelona i la Fundació Alícia.
No podem acabar sense dir que el projecte Alimentar Barcelona, concebut
en els termes que s’acaben d’exposar, ha comptat amb la magnífica coordinació
de Mercè Renom que ha aportat la seva experiència i el seu rigor historiogràfic
per donar coherència a la proposta i per aconseguir la participació d’un ventall
excepcional d’investigadors, com mostren les pàgines que segueixen. A tots, moltes gràcies.
Joan Roca i Albert
Xavier Tarraubella Mirabet
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El proveïment alimentari de Barcelona
en el context europeu i en la llarga durada
Mercè Renom

Una de les necessitats més bàsiques de les comunitats humanes és la subsistència
alimentària de tots els seus membres, en totes les etapes de la vida. Aquesta necessitat constitueix la base d’una solidaritat i d’una col·laboració intergeneracional
que ha esdevingut cultura. Es tracta d’una cultura del sosteniment de la vida que
pren diferents formes —tribals, comunals, familiars o altres formes institucionals
més complexes—, i que s’ha configurat històricament en funció dels recursos
disponibles, dels conflictes d’interessos i de les formes d’organització dels grups.
A mesura que s’anaren estructurant les agrupacions urbanes i que s’anà diversificant l’economia i desenvolupant el comerç, va esdevenir més complicat assegurar
el subministrament dels productes alimentaris més bàsics. I és que el proveïment
alimentari és una necessitat més urbana que rural, i els governs locals de viles i
ciutats van tenir —i tenen encara— entre les seves funcions essencials la de garantir la subsistència dels seus habitants.
L’any 2012 vam iniciar un projecte amb els professionals del Museu
d’Història de Barcelona (MUHBA) i la seva direcció destinat a comprendre i
donar a conèixer la manera com la ciutat de Barcelona havia pogut garantir el
proveïment alimentari dels seus habitants al llarg dels últims segles. Ben aviat
van sumar-se al projecte dues altres institucions: l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona (AHCB) i l’Institut de Mercats de Barcelona (IMMB).
El tema proposat no comptava fins ara amb cap monografia que integrés els
diferents factors implicats en la subsistència dels barcelonins i tingués en compte
a més una perspectiva de llarga durada. Calia recórrer als especialistes de diferents
disciplines i períodes històrics que ja haguessin investigat alguns d’aquests elements.
Vam convidar-los a contribuir amb la seva recerca a produir una visió de conjunt
sobre com s’havia construït, desenvolupat, transformat i garantit el proveïment alimentari de la ciutat de Barcelona al llarg dels segles. Vam organitzar dues jornades:
la primera els dies 23 i 24 de maig de 2013, sobre els temps medievals i moderns,
a la seu del MUHBA, i la segona els dies 8 i 9 de maig de 2014, dedicada al període
d’entre 1820 i 1930, a l’AHCB. Els ponents van tenir ocasió de compartir les seves
investigacions, completar continguts i introduir-hi matisos. Aquest llibre presenta
el resultat de les jornades i del debat intel·lectual que van propiciar.1
1. Prèviament es van publicar els resums de les aportacions de la majoria dels ponents dins Mercè
Renom (dir.), Alimentar la ciutat: el proveïment de Barcelona del segle xiii al segle xx, Barcelona, Museu
d’Història de Barcelona, 2013 (Llibrets de sala, 12).
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Evolució demogràfica de la ciutat de Barcelona*
Dates

Habitants

Esdeveniments rellevants

Segle xiii

30.000

Inici del procés d’institucionalització municipal
del proveïment alimentari

Principis
del segle xviii

40.000

Després de la Guerra de Successió que va comportar una
pèrdua demogràfica important quan es va implantar la
subordinació de les institucions municipals respecte de
l’administració reial

Principis
del segle xix

100.000

Introducció i consolidació del liberalisme econòmic
i de la llibertat del comerç dels productes alimentaris

1890

300.000

1900

500.000

Dècada de 1930

Suma de la població de la ciutat de Barcelona i de la dels
pobles del pla, després de la seva agregació el 1897

1.000.000

* Dades aproximades i arrodonides destinades a oferir una visió general, tenint en compte
la precarietat de les comptabilitzacions demogràfiques històriques

El període cronològic abraçat s’inicia a l’edat mitjana, moment en què
Barcelona va adquirir importància urbana i va desplegar moltes de les seves
institucions a mesura que anava adquirint privilegis. Un dels més importants,
en relació al proveïment alimentari de la ciutat, és el vi vel gratia atorgat per
Alfons III de Catalunya-Aragó l’any 1329, que permetia a la ciutat fer front
a les caresties tot fent inventari d’existències, prohibint la sortida de cereals
del terme, subvencionant importacions, creant estocs reguladors i taxant els
preus. Aquesta data s’ha pres com a referent inicial del present treball, tot i
que quan convé s’analitzen períodes anteriors. L’estudi finalitza a la dècada
de 1930, perquè en els anys posteriors, els de la guerra de 1936-1939 i els de
la dictadura del general Franco, hi hagué notables alteracions en el funcionament de les institucions econòmiques i polítiques de la ciutat, que van introduir lògiques excepcionals.
Per comprendre la dimensió del repte d’alimentar la població de la ciutat de Barcelona, convé considerar-ne el volum demogràfic amb ajuda de la
taula de l’evolució demogràfica de Barcelona, en xifres aproximades.
És molt important tenir present que el sistema de proveïment alimentari barceloní, al llarg de la seva història, ha tingut característiques similars al
de les ciutats de l’Europa occidental, amb les quals compartia el marc general
econòmic i polític. Amb tot, es constaten trets particulars dependents de les
condicions dels llocs, de les seves necessitats i de les capacitats de les comunitats respectives per condicionar els pactes institucionals.
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Els sistemes europeus de proveïment alimentari urbà:
mercat protegit i lliure mercat
En el període analitzat en aquest llibre, hi ha dos sistemes bàsics de proveïment alimentari que se succeïren en el temps a tot l’Occident europeu. El
primer és el sistema de mercat alimentari protegit que s’anà institucionalitzant
a l’edat mitjana, a mesura que s’anaven configurant les agrupacions urbanes
com a centres manufacturers i comercials. Així, la diversificació econòmica
urbana va posar de manifest la necessitat de resoldre de manera col·lectiva
la subsistència de les persones en un context d’inestabilitat de la producció
i de fragilitat de les rutes d’intercanvi. La cerca de proveïment, alimentari o
d’altres productes, va ser motiu de conflictes, conquestes i pactes. A més, les
oportunitats desiguals que van tenir les viles i ciutats per aconseguir privilegis
i drets van donar lloc a un variat sistema jurisdiccional urbà, amb jerarquies i
preeminències, també motiu de desacords.
Aquest sistema, inscrit en un marc d’«economia moral» —en contraposició a l’economia de l’interès individual—,2 donava una gran capacitat de
gestió als governs de les ciutats i els atorgava instruments decisius d’intervenció
en els mercats alimentaris per tal que poguessin fer front a les caresties i a
les crisis. El proveïment de les ciutats va ser durant molts segles l’eix de les
polítiques urbanes. Els governs locals havien de combinar dues condicions:
d’una banda, oferir els aliments en bones condicions i preus assequibles —els
anomenats preus justos—, i de l’altra, tenir els recursos necessaris per acomplir aquesta funció. Els municipis van aconseguir disposar de forns, fleques,
carnisseries o peixateries en règim de monopoli. Aixi, controlant el mercat i
essent els únics proveïdors, podien decidir sobre impostos, oferta i preus, i desenvolupar les polítiques alimentàries, de subvenció als productes bàsics, si calia,
amb l’encariment dels altres. Però el sistema també atorgava a la gent el dret a
la subsistència i la capacitat d’alterar la pau social en cas de mal govern. En un
context de governs oligàrquics, la política popular d’homes i dones s’expressava
amb l’acció directa. En el mapa dels diferents interessos en joc, la negociació,
la protesta i el pacte social van acompanyar el funcionament institucional i la
seva transformació.3
2. Edward P. Thompson, «La economía “moral” de la multitud en la Inglaterra del siglo xviii», dins
Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad industrial, Barcelona, Crítica, 1979, pàg. 62-134; la traducció més recent al castellà es troba a Costumbres en común, Barcelona,
Crítica, 1995, pàg. 213-293. En el mateix llibre podeu veure també, del mateix autor, «La economía
moral revisada», pàg. 294-394.
3. Entre l’extensa bibliografia europea existent, un dels estudis més complets és el de Steven L. Kaplan
sobre el subministrament de cereals i pa a París, amb llibres com Provisioning Paris: Merchants and millers
in the grain and flour trade during the eighteenth century, Ithaca, Cornell University Press (traducció al
francès: Les ventres de Paris: pouvoir et approvisionnement dans la France d’Ancien Régime, París, Fayard,
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El segon sistema és el del mercat lliure que s’anà introduint a tot l’Occident
europeu a partir del segle xviii per la pressió dels partidaris de l’eliminació dels
monopolis i de la liberalització del comerç, sobretot el de cereals. Entenien
que aquestes mesures constituirien un estímul a la producció i una millora
de l’oferta pel fet d’obrir la possibilitat de negoci individual. Amb tot, a curt
termini, el canvi comportava inseguretat en el proveïment urbà fins aleshores
garantit per les institucions municipals, i per això hi hagué molta resistència,
no solament popular, sinó també per part de les mateixes administracions locals.4 El sistema de mercat lliure s’anà introduint a tota Europa, amb diferents
ritmes, en paral·lel amb la construcció dels estats liberals i en correspondència
amb la consolidació de l’economia liberal capitalista i el desmantellament dels
instruments que havien fonamentat les polítiques alimentàries locals. El marc
de referència de les decisions va passar de local a estatal. L’acció directa popular,
que havia estat eficaç quan les decisions es prenien en l’àmbit local, ara topava
amb unes institucions municipals que no podien negociar ni decidir, i potser
per això esdevenia més violenta. Per pressionar l’Estat calia emprendre altres
camins més institucionalitzats. D’altra banda, en una economia urbana que ja
tenia una gran proporció de població assalariada, els salaris van passar a tenir
més importància que els preus en la millora de les condicions de vida de la gent,
i la preocupació dels governants va centrar-se en la lluita contra l’atur obrer.
Proveir Barcelona
Tenint presents les línies generals que van caracteritzar el proveïment alimentari de les ciutats europees, ens interessava conèixer les característiques específiques dels mercats de la ciutat de Barcelona, que presentava un considerable
1988); The bakers of Paris and the bread question, 1700-1775, Durham, Duke University Press, 1996
(traducció al francès: Le meilleur pain du monde : les boulangers de Paris au dix-huitième siècle, París, Fayard
1996). Les obres esmentades tenen bibliografies molt completes. Alguns llibres donen visions de conjunt,
com Jean Nicolas, La rébellion française: mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, París,
Éditions du Seuil, 2002; i Andrew Charlesworth (ed.), An atlas of rural protest in Britain 1548-1900,
Londres i Canberra, Croom Helm, 1983. Sobre la importància de les bases socials en la transformació
institucional, podeu veure André Holenstein, «Introduction: empowering interactions: looking at statebuilding from below», dins Wim Blockmans, André Holenstein, Jon Mathieu (ed.), Empowering
interactions: political cultures and the emergence of the State in Europe 1300-1900, Farnham i Burlington,
Ashgate, 2009, pàg. 1-31 (esp. pàg. 13-14) (agraeixo el coneixement d’aquesta obra a Jesús Millán).
4. Una bona exposició dels debats històrics sostinguts a Europa en relació amb els avantatges de la protecció del mercat alimentari o de la llibertat de comerç es troba a Alain Clement, Nourrir le peuple: entre Etat et marché, xvie-xixe siècle: contribution à l’histoire intellectuelle de l’approvisionnement alimentaire,
París, Montreal, L’Harmattan, 1999. Pel que fa França, i a les polítiques sobre el proveïment de cereals,
podeu veure les interpretacions de Florence Gauthier i altres autors dins Florence Gauthier et GuyRobert Ikni (ed.), La guerre du blé au xviiie siècle : la critique populaire contre le libéralisme économique
au xviiie siècle, París, Les éditions de la Passion, 1988; i de Nicolas Bourguinat, Les grains du desordre:
l’État face aux violences frumentaires dans la première moitié du xixe siècle, París, École des hautes études
en sciences sociales, 2002. En trobareu un balanç en l’aportació de Joan Tafalla a aquest llibre.
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dèficit del producte més bàsic, el cereal panificable, però tenia accés directe al
comerç marítim, el qual li proporcionava bona part dels aliments que faltaven.
De cara a orientar les investigacions, calia posar en relleu les dinàmiques que
des de la baixa edat mitjana van acompanyar la institucionalització i l’evolució
del mercat de la ciutat i mostrar el traspàs al municipi de les funcions proveïdores i reguladores que havien estat en mans de comtes, de reis, i de senyors.
Necessitàvem una anàlisi més aprofundida del moment en què aquest model
va quedar alterat, a principis del segle xviii, a partir de la pèrdua de l’autoritat
municipal després de la derrota en la Guerra de Successió, per la seva supeditació als representants reials. I, finalment, volíem poder explicar els canvis que
van produir-se amb la Revolució Liberal. El llibre s’organitza doncs a l’entorn
d’aquestes tres grans qüestions.
En una primera part, Pere Benito tracta les crisis de subsistència que
van dificultar el proveïment de Barcelona, i el procés de constitució, a partir
del segle xiii, del sistema de mercat protegit barceloní, en el qual va haverhi un traspàs de les funcions de subministrament urbà des de les mans dels
monarques i els senyors cap al consell de la ciutat, el Consell de Cent. Benito
explica el paper dels comtes i dels reis d’Aragó en la funció de proveir de cereal
—una necessitat que va presidir la política expansionista cap a Sicília, Sarde
nya i Nàpols— i l’accés progressiu del consell barceloní a una sèrie de privilegis
aconseguits dels reis i dels senyors jurisdiccionals a canvi d’aportacions de tota
mena, sent el més important la concessió per part d’Alfons III de CatalunyaAragó del privilegi vi vel gratia (1329). Joan J. Busqueta presenta un exemple
de la capacitat d’intervenció i de captació de rendes per part dels senyors jurisdiccionals en el proveïment barceloní amb el cas de la família Sant Climent
que, entre mitjan segle xiii i mitjan segle xiv, va controlar els itineraris de
circulació de cereals cap a Barcelona i també alguns territoris de pastures dels
ramats que havien d’arribar a la ciutat. El punt estratègic més important (de
recollida i distribució del blat procedent d’Aragó) era la vila i el castell de Flix,
sobre l’Ebre, que la ciutat de Barcelona va aconseguir comprar a aquesta família. Per constituir i sostenir aquest sistema de mercat alimentari municipal
va caldre disposar d’una política fiscal, que —com explica Pere Verdés— a
Barcelona es va fonamentar en les imposicions indirectes, a diferència de les
polítiques d’altres ciutat europees que també tenien algun tipus de fiscalitat
directa. Les imposicions indirectes afectaven amb major proporció la població
amb menys recursos, però alhora eren el mitjà per aconseguir la contribució d’aquelles capes socials exemptes de pagar impostos. En algunes ocasions
es feren repartiments i aleshores es produïa una certa redistribució a l’àmbit
local. Les principals imposicions procedien del control d’espais comercials, de
l’ús de pesos i mesures, i dels drets de monopoli sobre determinats aliments,
concretament els més bàsics: cereal, vi i carn. Davant dels conflictes socials,
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la política fiscal barcelonina va evolucionar per tal d’aconseguir un control
del mercat i una eficàcia contra el frau més grans, tot evitant la contribució
directa. Juntament amb Verdés, Pol Serrahima i Luis R. Corteguera posen en
relleu les disfuncions que afectaven el mercat barceloní, com les exempcions
eclesiàstiques i la interferència de la Catedral de Barcelona en el mercat de cere
als de la ciutat. A l’entorn de les polítiques municipals de proveïment de les
ciutats es van estructurar una sèrie de criteris morals i polítics compartits
en l’ampli espai europeu. L’examen que fa Corteguera de la política barcelonina del pa dels segles xvi-xvii des de la perspectiva de les idees econòmiques de l’època ajuda a comprendre de quina manera l’«economia moral»
—la del preu just, el bé comú i l’amor al pròxim, i la del rebuig de la cobdícia
i l’acaparament— es concretava i era discutida en aquells moments a Barcelona. Juanjo Cáceres, Antoni Riera, Manuel Sánchez, Ramon A. Banegas, Josep
M. Bringué, Mireia Comas, Teresa Vinyoles, Mikel Soberón i Francesc Valls
analitzen en els seus capítols respectius les característiques del proveïment dels
productes més bàsics (cereals i pa, vi, carn, peix fresc o sec i productes d’horta
i volateria).
La segona part del llibre està dedicada al període de ruptura respecte al
procés secular anterior. Marina López i Gaspar Feliu hi analitzen els canvis
que es van produir després de la derrota de 1714, quan la capacitat política
municipal per organitzar i garantir el proveïment alimentari de Barcelona va
quedar supeditada a l’autoritat dels delegats reials. També va ser en aquest
segle quan s’inicià la pressió dels partidaris del lliure comerç, que anà desestabilitzant el model de mercat alimentari protegit. Els autors esmentats centren la seva atenció en el proveïment del pa, per ser encara l’aliment més
bàsic —especialment, el pa barat, més necessitat d’atenció política—, l’una
des del punt de vista institucional polític, l’altre des de l’econòmic. Així, López exposa els efectes de la repressió posterior a la Guerra de Successió, amb
la dissolució del Consell de Cent i l’apropiació dels béns municipals per part
de la hisenda reial, i fa una anàlisi de la reorganització de les institucions catalanes i barcelonines i dels conflictes que va haver-hi al llarg del segle xviii
a conseqüència de la disminució de la representativitat i de les competències
municipals. Feliu ofereix una visió de conjunt dels elements que intervenien
en el sistema tradicional d’abastiment de pa a Barcelona —control del mercat
del blat, privativa i monopoli de venda de pa al públic, finances municipals i
dinàmiques socials—, que permet comprendre les bases del sistema de mercat
alimentari protegit que es van desestabilitzar al llarg del segle.
A la tercera part del llibre s’analitzen les transformacions del mercat
alimentari barceloní en paral·lel amb el procés de la Revolució Liberal i de
construcció de l’Estat espanyol. En línies generals, aquest procés va consolidar
la transició des del mercat alimentari protegit, regulat i subvencionat a l’àmbit
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local cap al mercat lliure al servei dels interessos individuals, en un marc ja
no municipal, sinó estatal (és a dir, subjecte a les lleis aprovades a les Corts
espanyoles). Joan Tafalla presenta els debats produïts a França —el país on
els canvis van ser més teoritzats i debatuts—, com a marc general teòric en el
qual inscriure la transformació del mercat barceloní. Ramon Arnabat, Joan
Fuster i Marició Janué analitzen les polítiques municipals relacionades amb
el proveïment alimentari de Barcelona i la seva transformació a mesura que
de manera oscil·lant s’anava constituint l’Estat liberal espanyol, de caràcter
centralista, i en consonància amb el procés d’industrialització de la ciutat.
Montserrat Bajet i Elena Roselló expliquen l’adaptació legislativa als nous
principis liberals (iniciada amb la primera Constitució espanyola de 1812)
i la construcció de conceptes i pràctiques inèdites, tot examinant el cas del
mercat de la Boqueria. Marició Janué, Mercè Renom i Joaquim M. Puigvert
aprofundeixen en el procés de transformació dels antics mercats a l’aire lliure
i en la seva progressiva substitució per edificis apropiats a la funció de venda
alimentària, gràcies als quals l’administració municipal va recuperar capacitat
de control sobre el proveïment, va poder procurar una atenció sanitària de més
qualitat i novament va disposar d’una font d’ingressos estimable. Finalment, a
partir de 1897, amb l’agregació dels pobles del pla al municipi de Barcelona, la
gestió dels mercats va adquirir una magnitud molt més gran, i la relació amb
proveïdors, venedors de mercats i botiguers va esdevenir més complexa, de
manera que hi hagué un replantejament de l’administració dels mercats, com
explica Montserrat Miller. En un segon bloc de capítols d’aquesta tercera part,
els autors Manuel Guàrdia, José Luís Oyón, Nadia Fava, Pere Pascual, Ismael
Hernández i Josep Pujol presenten l’evolució del consum de carn, del proveïment de cereals i farina i del consum de llet a Barcelona. Ivan Miró descriu el
paper que va tenir el cooperativisme de consum en la subsistència dels sectors
populars de la ciutat. I Xavier Cussó, Cristina Borderías, Francesc Muñoz i
Roser Nicolau analitzen els canvis en els hàbits alimentaris dels segles xix i xx
i les seves conseqüències en la salut i els nivells de vida de la població, amb una
atenció especial a la població obrera, a les diferències de gènere i a la població
infantil.
En definitiva, l’obra que teniu a les mans constitueix una aportació inèdita, feta amb rigor i amb voluntat de transmissió de coneixement. L’estudi de
les característiques del sistema de proveïment alimentari barceloní i de la seva
transformació històrica pot servir de base per emprendre estudis comparatius
respecte dels sistemes d’altres ciutats europees. Aquest llibre contribueix a sumar nou coneixement sobre la ciutat de Barcelona i alhora mostra els buits
encara existents en la temàtica tractada. El nostre desig és que la seva lectura
estimuli més recerca i que aquesta obra esdevingui la base d’aportacions noves
i complementàries.

Del control reial i senyorial a la
protecció municipal, segles xiii-xvii
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Crisis de subsistència i polítiques urbanes medievals
Pere Benito Monclús

Com totes les grans ciutats europees, al llarg de l’edat mitjana Barcelona patí,
de manera cíclica i amb una freqüència irregular, crisis alimentàries de durada,
abast, intensitat i impacte molt diversos, des de simples penúries estacionals
fins a grans fams associades a episodis de mortalitat extraordinària. Les fonts
narratives i documentals les anomenen fames, carestia, caristia, inopia, penuria, sterilitas, termes que, en el llenguatge econòmic de l’època, fan referència
gairebé sempre a l’encariment del valor d’intercanvi dels cereals com a conseqüència de la disminució de la seva oferta en el mercat.2
La carestia era una realitat recurrent en la vida quotidiana de l’home
medieval a causa del paper central que el pa, fet de forment, d’ordi i d’altres
cereals, tenia en la dieta alimentària i de la dependència dels habitants de les
ciutats d’uns aliments que no produïen i que havien de comprar.3
Tot i així, des de mitjan segle xix els historiadors malden per saber
exactament quan i amb quina freqüència i intensitat la societat europea preindustrial patí fams, caresties i crisis de mortalitat. Aquesta preocupació, que
inspirà els treballs pioners de William Wilde, Louis Torfs, Fritz Curshmann
i Leone Kawan,4 ha estat present en la historiografia europea després de la
publicació dels estudis d’Ernest Labrousse,5 i des de fa una dècada torna a

1. Aquest estudi s’inscriu dins del projecte de recerca: «Mercados alimenticios en la Edad Media:
actores, mecanismos y dinámicas», reconegut i finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat
(HAR2012-31802), i «Els cereals als mercats dels Països Catalans a l’Edat Mitjana: la gestió dels intercanvis d’un aliment estratègic» (PT2012-S01-RIERA), finançat per l’Institut d’Estudis Catalans.
2. Luciano Palermo, «L’economia e il linguaggio della carestia nelle fonti medievali», dins Pere Benito
(ed.), Crisis alimentarias en la Edad Media: modelos, explicaciones y representaciones, Lleida, Milenio,
2013, pàg. 47-67.
3. Antoni Riera Melis, «Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Los sistemas alimenticios de los
estamentos populares en el Mediterráneo noroccidental en la Baja Edad Media», dins José Ignacio de
la Iglesia, La vida cotidiana en la Edad Media. VIII. Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 4 al 8
de agosto de 1997, Logronyo, Instituto de Estudios Riojanos, 1998, pàg. 25-46.
4. E. Margaret Crawford, «William Wilde’s Table of Irish Famines 900-1850», dins E. Margaret
Crawford (ed.), Famine. The Irish Experience 900-1900. Subsistence Crises and Famines in Ireland,
Edimburg, J. Donald, 1989, pàg. 1-30; Louis Torfs, Fastes des calamités publiques survenues dans les
Pays Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps plus reculés jusqu’à nos jours. Epidémies. Famines. Inondations, París, Tournai, 1859; Fritz Curschmann, Hungersnöte in Mittelalter, Leipzig, B.G.
Teubner, 1900; Leone Kawan, Gli esodi e le carestie in Europa attraverso il tempo, Roma, R. Accademia
Nazionale dei Lincei, 1932.
5. Especialment del seu treball: Ernest Labrousse, La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien
Régime et au début de la révolution, París, Presses Universitaires de France, 1944.
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c onstituir una de les fites de diversos programes de recerca que es proposen
revisar i renovar els models i paradigmes interpretatius de les crisis alimentàries preindustrials.6 Reconstruir la cronologia i la topografia de les crisis
frumentàries ja no és un objectiu en sí mateix, sinó un mètode per identificar
i interpretar les conjuntures, determinar els factors que intervingueren en el
desencadenament i desenvolupament de les crisis i desvelar els mecanismes
ocults de les caresties.
Per assolir aquests objectius, Barcelona disposa de fonts que, malgrat la
seva heterogeneïtat i el seu valor desigual, constitueixen una prova quasi ininterrompuda de la carestia a partir l’any 1000, fet que converteix la ciutat en un
observatori privilegiat en el context de la Mediterrània occidental.
Conjuntures i retorn cíclic de la carestia a la Barcelona medieval
Fins fa pocs anys la interpretació de les crisis alimentàries del període medieval
s’encabia dins d’una subdivisió de la història d’Occident en dues grans conjuntures econòmiques: una fase A de creixement agrari (segles xi-xiii) i una fase B
de crisi (segles xiv-xv). El paradigma neomalthussià de Michel Postan i dels seus
continuadors atribuïa els orígens de la crisi baixmedieval a la incapacitat de la
producció agrària, sotmesa a la llei dels rendiments decreixents, d’alimentar una
població que vers 1300 hauria assolit màxims històrics.7 Les creixents dificultats
frumentàries experimentades per les regions més urbanitzades d’Occident a partir
de començaments del segle xiv serien la manifestació i el factor determinant de
la inversió de la conjuntura. En un article publicat l’any 1950, Edouard Perroy
situava els orígens de la contracció econòmica europea en la Gran Fam de 13171322,8 mentre que pocs anys després Pierre Vilar identificava la crisi de 1333, el
mal any primer, com el desencadenant de la crisi baixmedieval a Catalunya.9
6. «La conjoncture de 1300 en Méditerranée Occidentale», programa del Laboratoire de Médiévistique
Occidentale de Paris (Université de Paris I/CNRS), 2004-2007; «Carestía, hambre y mortalidad en la
Cataluña medieval: explicaciones y representaciones de las crisis de ciclo corto y los malos años en la
Historia», projecte reconegut i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (HAR2008-03031), 20092012 ; i «Escassetats, fams i mortaldats a Catalunya a l’edat mitjana. Estudi i corpus documental»,
projecte finançat per l’Institut d’Estudis Catalans (PT2008-S0118-RIERA01), 2008-2010.
7. Michael Postan, Essays on Medieval Agriculture and General Problems of the Medieval Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1973, pàg. 3-27 i 186-213; Bernard H. Slicher van Bath, De
agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850), Utrecht, Aula-Boeken, 1960; Léopold Génicot, La
crise agricole du Bas Moyen Âge dans le Namurois, Louvain, Publications universitaires de Louvain, 1970;
Emmanuel Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, París, EHEES, 1985, pàg. 15-56.
8. Edouard Perroy, «A l’origine d’une économie contractée : les crises du xive siècle», Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 4, 1949, pàg. 167-182.
9. Antoni Furió, «Disettes et famines en temps de croissance. Une révision de la “Crise de 1300”: Le
royaume de Valence dans la première moitié du xive siècle», dins Monique Bourin, John Drendel,
François Menant (ed.), Les disettes dans la conjoncture de 1300 en Méditerranée Occidentale, Roma,
École Française de Rome, 2011, pàg. 343-348.
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Les reconstruccions de les sèries de caresties que afectaren Barcelona
entre els segles xi i xv fetes per Antoni Riera,10 Eva Serra,11 Pere Orti,12 Juan
José Cáceres,13 Antoni Furió,14 Adam Franklin-Lyons,15 Pol Serrahima,16 Joan
Montoro,17 i per mi mateix18 han posat, però, al descobert un panorama molt
més complex i de difícil encaix amb el paradigma historiogràfic dominant.
Entre el 1000 i el 1200 els comtats catalans conegueren de 47 a 49 períodes de carestia, una tercera part dels quals va tenir una durada d’entre 3 i 5
anys. La freqüència amb què conjunturalment la fam arribà a colpejar la ciutat
de Barcelona no passà desapercebuda als contemporanis; l’any 1116 uns propietaris llegaren al seu fill Guifred la casa que posseïen a la ciutat, en agraïment per
haver-los socorregut per plurimas fames qui fuerunt in patria Barchinone.19
Ara bé, si el retorn cíclic de la carestia era una realitat quasi inexorable, al
llarg de l’edat mitjana alternaren també cíclicament períodes de fortes tensions

10. Antoni Riera Melis, «Els prodròms de les crisis agràries de la Baixa Edat Mitjana a la Corona
d’Aragó. 1: 1250-1300», dins Miscel·lània en homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona, Diputació de
Tarragona, 1991, pàg. 35-72; «Crisis frumentarias y políticas municipales de abastecimiento en las
ciudades catalanas durante la Baja Edad Media», dins Hipólito Rafael Oliva, Pere Benito (ed.), Crisis
de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, pàg. 125-160; «El
mercado de los cereales en la Corona catalanoaragonesa. La gestión de las carestías durante el segundo
tercio del siglo xiii», dins Bourin, Drendel, Menant (ed.), Les disettes dans…, pàg. 87-143.
11. Eva Serra, «Els cereals a la Barcelona del segle xiv», dins Alimentació i societat a la Catalunya
Medieval, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals (Anuario de Estudios Medievales, Annex 20),
1988, pàg. 71-107.
12. Pere Orti, «El forment a la Barcelona baixmedieval: preus, mesures i fiscalitat (1283-1345)», Anua
rio de Estudios Medievales, 22, 1992, pàg. 377-423.
13. Juan José Cáceres, Participació del Consell municipal en l’aprovisionament cerealer de la ciutat de Barcelona
(1301-1430) (tesi doctoral), Universitat de Barcelona, 2007, http://www.tdx.cat/handle/10803/2067.
14. Furió, «Disettes et famines…», pàg. 343-348. Tot i que se centra en les caresties valencianes,
Furió aporta nombroses dades sobre les crisis barcelonines i d’abast general a la Corona d’Aragó del
segle xiv.
15. Adam Franklin-Lyons, Famine. Preparation and Response in Catalonia after the Black Death (tesi
doctoral), Universitat de Yale, 2009.
16. Pol Serrahima, «Feeding the Poor in a City of War. The Almoina of Barcelona during the Catalan
Civil War (1462-1472)» (en premsa); vegeu també la seva aportació en aquest mateix volum.
17. Joan Montoro, Preus i salaris a Barcelona a la primera meitat del segle xiv (1283-1345) (memòria
de màster inèdita), Universitat de Barcelona, 2012.
18. Pere Benito, «Et si sterilitas, ut solet, in terra illa fuerit… Frecuencia, longevidad y gravedad de
las carestías en Cataluña durante la fase de crecimiento de la economía medieval (siglos xi-xiii)», dins
Oliva, Benito (ed.), Crisis de subsistencia…, pàg. 79-110; «Retour au Toulousain. Famines graves, exode et persistance de la famine en Catalogne à l’époque du comte Raimond Borrell (1000-1018)», dins
Claude Denjean (ed.), Sources sérielles et prix au Moyen Âge. Travaux offerts à Maurice Berthe, Toulouse,
CNRS - Université de Toulouse - Le Mirail, 2009, pàg. 43-80; «Famines sans frontières en Occident
avant la “conjoncture de 1300”: à propos d’une enquête en cours», dins Bourin, Drendel, Menant
(ed.), Les disettes dans…, pàg. 36-87.
19. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Cancelleria, Ramon Berenguer III, perg. núm. 191.
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Taula 1. Caresties i fams a Barcelona (1000-1460)
1001-1002

1118-1119

1278

1004-1005

1123-1124

1282

1007-1009

1126

1284-1286

1012 *

1130-1131 *

1292

1017-1018 **

1138-1140

1300-1304

1021-1022 *

1144

1309-1313

1024-1025

1146-1147 *

1322-1326 *

1029-1031 *

1152-1153 *

1333-1336 **

1033-1035 *

1156

1339-1341

1037-1040 *

1159-1162 *

1346-1348 *

1043-1044 *

1165-1167

1351

1047-1048

1171-1173 *

1358-1364

1052-1054

1175-1176 *

1368

1057-1058

1181-1183 *

1374-1376 **
1383-1386

1060

1192

1066-1068 *

1194-1196 **

1395

1074

1199

1397-1398

1081-1082

1201-1202

1400-1402

1084

1206

1413-1414

1088

1209

1421-1422

1093-1095 **

1219-1221

1424-1427

1099

1226-1227 *

1432

1102

1234-1235 *

1435

1104

1248

1450-1451

1106-1107

1257-1258

1456-1457

1110-1111 *

1271

1113-1115 *

1274

Font: Elaboració pròpia ** Fam extraordinària * Fam, carestia greu

entre l’oferta i la demanda amb episodis reiterats de carestia i ocasionals de
fam, i conjuntures de distensió dels mercats frumentaris.
Una de les primeres conjuntures crítiques documentades és el període que
va de l’any 1000 al 1060. En sis dècades, Barcelona patí no menys de 14 episodis
de fam i carestia (vegeu taula 1), alguns d’ells acompanyats d’èxodes col·lectius.
Entre 1060 i 1090, coincidint amb l’afluència de l’or de les pàries que tributaven les taifes de Lleida, Saragossa, Tortosa i València als comtes de Barcelona,
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les tensions frumentàries es relaxaren. De totes les caresties registrades durant
aquests trenta anys, només la de 1066-1068 sembla haver revestit de certa
importància.
La situació canvià radicalment a la darrera dècada del segle xi, quan
començà a gestar-se el projecte de la primera croada a Terra Santa. Entre
l’hivern de 1093 i l’hivern de 1095 Barcelona patí els efectes d’una gravíssima
fam continental, que un acte de la Seu d’Urgell de 1093 descriu com a fames
valida que surrexit per circuitum nostrum, insuperabilia, in omni terra ab Italia
usque ad Sanctum Iacobum Gallecia.20
Entre la primera i la segona croada, Barcelona patí episodis reiterats de
carestia però cap crisi frumentària greu. El silenci dels cronicons autòctons,
que recullen només les notícies de grans fams, és significatiu. En canvi, el
mercat de la terra, molt més sensible a les dificultats, reflecteix l’impacte desigual de tot aquest seguit de penúries en les economies domèstiques. Les més
greus corresponen als efectes de dues fams supraregionals originades a l’Europa atlàntica: la que entre 1109 i 1111 afectà França i les illes Britàniques, i la
fam de 1124-1126, amb epicentre a Flandes i les illes Britàniques.21
A partir de 1146, però, seguint l’evolució experimentada per altres
centres urbans del nord d’Europa i de la Mediterrània, Barcelona entrà en
una espiral de tensions frumentàries creixents amb increments reiterats de
les cotitzacions dels principals cereals panificables. Al llarg de mig segle,
entre la segona i la quarta croada, la capital catalana patí els efectes de tres
grans fams atlàntiques (anys 1146-1147, 1152-1153 i 1162), i a partir de
la dècada de 1170 començà a patir crisis frumentàries severes declarades
a la Mediterrània occidental (anys 1171-1173, 1175-1176, 1180-1182,
1192), fet que, com veurem, es convertiria en una constant al llarg dels
segles posteriors.22
Aquest període culminà amb la sterilitas et fames valida de 1194-1196,
una fam i mortaldat extraordinària d’abast continental que el desembre de
1195 obligà el rei Alfons el Cast a intervenir personalment, amb almoines del
seu propi tresor, per pal·liar la situació dels seus súbdits.23

20. ACU (Arxiu Capitular d’Urgell), perg. 711, Cebrià Baraut (ed.), «Els documents, dels anys 10931100, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, 8 (1986-1987), pàg. 25-26, doc. 1102.
21. Benito, «Et si sterilitas…», pàg. 104 (taula 3); «Famines sans frontières…», pàg. 51-54.
22. Benito, «Et si sterilitas…», pàg. 104 (taula 3); «Famines sans frontières…», pàg. 54-61.
23. Louis Barrau-Dihigo; Jaume Massó (ed.), Gesta comitum Barcinonensium, Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans, 1925, pàg. 15 i 48; Stefano Maria Cingolani, Gestes dels comtes de Barcelona i reis
d’Aragó, València, Universitat de València, 2008, pàg. 123.
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Després d’aquesta fam, la ciutat no tornà a experimentar greus dificultats frumentàries fins als períodes 1226-1227, anys de fam a Itàlia, i 12341235, en el context d’una gran fam centreeuropea i de la primera fase de la
conquesta valenciana.
Per al coneixement de les crisis posteriors, fins als inicis de la documentació municipal barcelonina el 1300 ens hem de basar en les prohibicions i
llicències d’exportació de gra atorgades pels sobirans i en els preus de les operacions ocasionalment registrades a la Cancelleria Reial.
Jaume I prohibí la treta de gra a la Corona d’Aragó els anys 1257 i
1258, en el decurs d’una greu fam continental que colpejà durament Castella
i Portugal, el 1271 enmig d’una altra fam continental, i l’agost de 1274.
A partir de 1276 les crisis frumentàries no es poden dissociar dels esdeveniments bèl·lics ocasionats per la conquesta de Sicília i la posterior integració de l’illa dins dels circuits comercials catalans. Així, els preus dels cereals
assoliren nivells anormalment elevats l’agost de 1278, coincidint amb una
carestia a tot l’àmbit mediterrani; el 1282, arran de l’armament de la flota
de Constantina/Sicília; i els anys 1284-1286 i el 1292, coincidint amb crisis
també d’àmbit mediterrani.
Després d’uns anys de preus baixos, a partir de 1299 els preus dels
cereals iniciaren, enmig de fortes oscil·lacions, una tendència a l’alça que culminà amb el mal any primer. Dins d’aquest llarg període de quaranta anys és
possible distingir quatre cicles de carestia d’una durada de tres a cinc anys cada
un i d’intensitat creixent: els dels anys 1300-1304, 1309-1313, 1322-1326 i
1333-1336, tots ells emmarcats en crisis frumentàries supraregionals originades en l’àmbit de la Mediterrània occidental. Els dos darrers foren els més
greus del període. La crisi dels anys 1322-1326 assolí el seu punt àlgid durant
la «soldadura» de 1325, quan la quartera de blat a Barcelona s’arribà a vendre
a 61 sous; l’any següent es registraren aldarulls i els clergues de la Catedral
foren perseguits.24 Una situació similar s’esdevingué durant els mesos anteriors a
la soldadura de 1334, el mal any primer pròpiament dit: la quartera de forment
s’enfilà fins als 42 sous (25 d’abril), la qual cosa va abocar alguns sectors de la
menestralia i de la pagesia a assaltar els magatzems de dos membres destacats
de l’oligarquia urbana.25

24. Orti, «El forment a la Barcelona…», pàg. 414; Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 148-149.
Cáceres, La participació del Consell…, pàg. 88-119.
25. Sebastià Riera Viader, «El proveïment de cereals a la ciutat de Barcelona durant el mal any primer
(1333): la intervenció del Consell de Cent i de la Corona», II Congrés d’Història del Pla de Barcelona,
I, Barcelona, 1989, pàg. 315-326; i Josefina Mutgé, Política, urbanismo y vida ciudadana en la Barcelona del siglo xiv, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals, 2004, pàg. 216-219.

32

Pere Benito Monclús

La fam de 1374-1376. En gris fosc, regions afectades per la fam; ratllades, regions on els cereals
foren abundants. Font: Elaboració pròpia

Després de 1336, els preus del blat tornaren a pujar, tot i que menys,
coincidint amb dues crisis d’àmbit mediterrani: les dels anys 1339-1341 i els
anys 1346-1348.26
Es pot conjecturar que, per l’impacte que tingué en la demografia, la
Pesta Negra obrí un llarg període de distensió dels mercats alimentaris fins
a la fam de 1374-1376. En tot cas, aquesta conjuntura tampoc no estigué
exempta de caresties que, com les anteriors, no eren estrictament locals ni
regionals i estaven relacionades amb els esdeveniments bèl·lics del període.27
26. Francisco Martínez Camaño, «Crisis de subsistencias y estructuras de poder: el ejemplo de Barcelona
en los años 1339-1341», dins La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles v-xviii),
Palma de Mallorca, Govern Balear, 1996, pàg. 251-262; Orti, «El forment a Barcelona…», pàg. 417;
Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 151; Cáceres, La participació del Consell…, pàg. 129-140.
27. Cáceres, La participació del Consell…, pàg. 140-147.
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La fam de 1374-1376 fou, amb diferència, la crisi frumentària més
greu de la Mediterrània occidental al segle xiv. A Barcelona, entre octubre de
1374 i febrer de 1375, coincidint amb la invasió del Principat per les tropes
mercenàries de l’infant Jaume de Mallorca,28 la quartera de forment arribà als
120 sous i la de l’ordi, als 80.29
Després de 1374-1376 i fins a la guerra civil catalana, a Barcelona es
documenten diversos episodis de carestia, però cap de crisi frumentària greu.
Durant aquest llarg període, Barcelona pogué compensar amb importacions
els dèficits cerealístics causats per les escassetats puntuals i les alces dels preus
dels blats, les més significatives de les quals foren les de 1413-1414 i 14241427. La fortalesa del seu proveïment portà fins i tot a situacions de sobre
oferta i preus barats en què els ciutadans foren obligats a adquirir els excedents
de gra importat. La situació canviaria radicalment a partir de 1462, quan la
guerra civil catalana desestructurà els sistemes d’abastament i els circuits de
producció i distribució del gra.30
Carestia i abastament de la ciutat
En resum, al llarg de l’edat mitjana Barcelona patí cíclicament nombroses
crisis frumentàries, la freqüència, durada i amplitud de les quals estigueren
modulades per una alternança cíclica de conjuntures de preus alts i fortes
oscil·lacions i de conjuntures de preus baixos i distensió dels mercats.
La majoria de crisis eren penúries o caresties estacionals, tot i que una
tercera part aproximadament assoliren una durada d’entre tres i cinc anys. Els
episodis de fam —clarament identificables per les flamarades dels preus del forment i de l’ordi entorn de la soldadura— foren tan curts i intensos com excepcionals. Al llarg de les línies precedents hem assenyalat les fams de 1093-1095,
1194-1196, 1227, el mal any primer 1333 i l’any de la fam de 1374-1375.
Ben connectada amb els circuits internacionals de distribució del gra
des de mitjan segle xii, Barcelona sumava a les dificultats naturals originades
en el si de les seves àrees d’aprovisionament habitual els efectes de les alces de
cotització dels cereals en els mercats de les regions més riques i urbanitzades
del nord d’Europa (Flandes, Gran Bretanya, nord de França i oest d’Alemanya)

28. Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 152-154; Cáceres, La participació del Consell…,
pàg. 147-156; Franklin-Lyons, Famine. Preparation and…., pàg. 120-130.
29. AHBC (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya), perg. 32 GF, reg. 7287.
30. Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 155-156; Cáceres, La participació del Consell…,
pàg. 156-181; Pol Serrahima, «El pa de la Busca. Proveïment i consum de blat a Barcelona entre 1450
i 1462», dins Antoni Riera Melis (ed.), Crisis frumentàries, iniciatives privades i polítiques públiques de
proveïment a les ciutats catalanes de la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2013;
vegeu també l’aportació de Serrahima en aquest mateix volum.
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i, des de 1170, de la Mediterrània occidental (Llenguadoc, Provença, Itàlia,
Sicília). De fet, la majoria de caresties que afectaren la ciutat a partir d’aquesta
dècada foren crisis supraregionals declarades en l’àmbit de la Mediterrània
occidental, i aquesta tendència es mantingué pràcticament inalterada al llarg
dels tres segles següents.31
En aquestes crisis Barcelona no tingué, però, un paper merament passiu. Com a gran centre de consum, empori mercantil i centre redistribuïdor
de cereals, la Ciutat Comtal va contribuir a difondre la carestia, no només
al rerepaís que dominava políticament i que explotava econòmicament, sinó
també a altres ciutats de la Mediterrània i a regions productores i exportadores
de gra força llunyanes.
Barcelona construí la seva àrea d’abastament frumentari entre mitjan
segle xii i començaments del xv a través d’un llarg procés de conquestes i
anexions territorials de gran valor estratègic pel que fa a la producció i comercialització dels cereals, com la Catalunya Nova, el regne de Sicília, Sardenya i
Nàpols, i a través de la penetració multisecular del capital burgès barceloní a
la ruralia, penetració que, sota les múltiples formes d’exacció senyorial i fiscal,
drenava una part important de la producció agrària del rerepaís cap al seu cap
i casal.
Des de les darreries del segle xiii, un cop incorporada Sicília a la Corona
d’Aragó, Barcelona, València i Mallorca basaven el seu aprovisionament en
anys normals en la producció excedentària de la vall de l’Ebre, de la Catalunya
occidental i de les importacions de blat sicilià. En anys de carestia, però, la
producció dels territoris cismarins i ultramarins de la Corona es revelava insuficient i calia recórrer a importacions de gra de la Toscana, del Laci, de la Provença, del Llenguadoc, de Castella i del Magreb. Durant el mal any primer i la fam
de 1375-1376, però, arribaren carregaments de Rodes, Àsia Menor, Lisboa, la
Normandia, Flandes, Gran Bretanya, la Borgonya, Zelanda i Alemanya, fet
que demostra que, a partir d’un determinat nivell d’intensitat de la carestia, les
dues àrees comercials —la Mediterrània i el mar del Nord— s’integraven.32
A partir de la dècada de 1320 Barcelona posà en marxa una política
frumentària municipal pròpia dirigida a garantir l’abastament de la ciutat
i lluitar contra la carestia. El consell barceloní intervingué en el mercat de
manera directa, inventariant les existències de gra a la ciutat, prohibint la
sortida de gra del terme (vetum bladi), realitzant un ampli desplegament diplomàtic, subvencionant les importacions, creant estocs reguladors i taxant

31. Benito, «Famines sans frontières…», pàg. 56-79.
32. Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 154.
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els preus.33 Per fer front a crisis puntuals, la ciutat no dubtà a recórrer a mètodes expeditius com ara la confiscació a mercaders forans de carregaments
de blat en trànsit per la ciutat o per les seves aigües jurisdiccionals, una
pràctica que Alfons el Benigne sancionà amb la concessió del privilegi vi vel
gratia (1329).34
Des de finals del segle xii, els comtes de Barcelona i reis d’Aragó desenvoluparen també la seva pròpia política frumentària, prohibint les exporta
cions per terra i per mar i, de manera complementària, atribuint-se la facultat
de concedir llicències d’extracció, unes mesures que els procuraven ingressos
fiscals extraordinaris, però que tingueren uns efectes limitats i difícilment contribuïen a conjurar la carestia dels seus estats.35
Carestia i lluita contra l’acaparament
L’activitat mercantil i la política municipal d’abastament aconseguiren alleugerir les dificultats dels habitants de la ciutat, a costa de traslladar-les o agreujar-les a la ruralia, a les regions d’aprovisionament i a altres viles i ciutats de la
confederació. Ara bé, la gènesi de la carestia i de la seva manifestació extrema,
la fam, corresponia a un altre procés i implicava uns altres actors econòmics.
Segons el model elaborat per Ernest Labrousse durant la dècada de
1940, les crisis frumentàries eren sempre una conseqüència mecànica de les
males collites provocades per una meteorologia adversa en el context d’una
cerealicultura extensiva de baix nivell tecnològic i rendiments minsos. Avui
sabem que les causes naturals no sempre estaven en el rerefons de la disminució de l’oferta de cereal en el mercat i, en qualsevol cas, no expliquen elles
soles l’amplitud de les crisis. La caiguda de la producció —el que Amartya Sen
anomena FAD (Food Availability Decline)—36 actuava, com a màxim, com a
factor desencadenant de les dificultats frumentàries, i no sempre.
Els mecanismes econòmics que generaven la carestia eren l’acaparament
i la revenda especulativa del blat a preus excepcionalment elevats, inassequibles per a la majoria de consumidors. El rei Pere el Cerimoniós en el seu
prolegomen de l’Ordinatio super aforamento grani, promulgada l’octubre de
33. Riera Viader, «El proveïment de cereals…», pàg. 315-326; Serra, «Els cereals a la Barcelona…», pàg.
71-107; Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 156-159; Cáceres, La participació del Consell…,
pàg. 297-326.
34. Sobre el privilegi vi vel gratia, vegeu Serra, «Els cereals a la Barcelona…», pàg. 81; i Mutgé, Política,
urbanismo y…, pàg. 240-242.
35. Jean-Pierre Cuvillier, «La noblesse catalane et le commerce des blés aragonais au début du XIVe
siècle (1316-1318)», dins Mélanges de la Casa de Velázquez, V, 1969, pàg. 159-187; VI, 1970, pàg. 113130; Riera Melis, «El mercado de los cereales…», pàg. 92-101 i 134-141.
36. Amartya Sen, Poverty and famines; an essay on entitlement and deprivation, Oxford, Oxford University Press, 1981.
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1374 per lluitar contra l’acaparament del gra, ho expressava clarament mentre
constatava la paradoxa que «en algunes parts de Catalunya i Aragó, en especial
a les muntanyes, aquest any i els anteriors hi ha hagut abundància de blats,
i que el gra d’altres parts dels nostres regnes i terres ha resultat suficient». El
rei distingia tres actors de la carestia: els consumidors previnguts d’alt poder
adquisitiu, els especuladors i els propietaris i beneficiaris de rendes en cereals.
Encara que tots actuaven moguts per l’avarícia, la màxima responsabilitat de
la carestia requeia sobre el primer i el segon grup.37
Perquè es produís acaparament de gra, però, calia un motiu que l’afavorís. Una previsió de males collites, un rumor sobre fam a territoris llunyans o
un projecte de campanya militar podien desencadenar reflexos especulatius entre els propietaris de rendes, els mercaders, els revenedors, els pagesos i els consumidors, i provocar la carestia. Això darrer és el que succeí l’hivern de 1114,
durant els preparatius de la croada pisanocatalana contra la taifa de Mallorca,
quan l’estol pisà sojornava a Barcelona; l’autor del Liber Maiolichinus de gestis
Pisanorum illustribus remarca la generositat dels pisans envers els habitants de
la ciutat mentre «la fam colpejava la terra catalana».38
Per lluitar contra l’acaparament calien unes mesures dràstiques, costoses, d’execució complexa i d’èxit no garantit. De manera excepcional, els anys
1235 i 1374 els monarques, amb la complicitat de les elits dirigents del país,
van intervenir en l’àmbit del Principat de Catalunya tot promulgant sengles
estatuts adreçats específicament a lluitar contra l’àgio. Tant l’estatut promulgat
per Jaume I a les corts de Tarragona de febrer 123539 com l’Ordinatio de Pere
el Cerimoniós d’octubre de 1374 establien els preus màxims als quals s’havien de vendre obligatòriament els cereals retinguts. Prèviament s’havia de
manifestar i inventariar el nombre de comensals i les existències de cereals a
totes les llars del Principat, en el cas de l’Ordinatio en un termini de vuit dies.
Es tractava, com hom pot endevinar fàcilment, d’operacions d’una gosadia
inaudita que, per l’extraordinària complexitat i dificultat de la seva execució
i per les resistències a les quals havien de fer front, estaven condemnades al
fracàs. Aquestes intervencions excepcionals demostren la quasi impossibilitat de lluitar contra el principal mecanisme de la carestia, l’especulació, i la
dificultat d’articular una política d’estat contra les crisis més enllà de l’àmbit
municipal.

37. ACA, Cancelleria, reg. 987, f. 27r-29r.
38. Carlo Calisse (ed.), Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus, Roma, Istituto Storico
Italiano, 1904, pàg. 35.
39. Gener Gonzalvo (ed.), Les constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles xi-xiii), Barcelona,
Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1994, pàg. 187-189.
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Els patrimonis senyorials i les xarxes de proveïment:
l’exemple del llinatge Sant Climent a la baixa
edat mitjana1
Joan J. Busqueta

És prou conegut que les ciutats i viles medievals foren centres d’un territori,
d’un àmbit d’actuació econòmica, fiscal, jurisdiccional i d’explotació per part
dels grups dominants,2 especialment, a partir del segle xiii, quan, un cop els
nuclis urbans s’havien consolidat institucionalment, van passar a conquerir el
territori que els envoltava i, més tard, es projectaren més enllà, fins a arribar a
exercir la senyoria sobre poblacions allunyades, però d’un alt valor estratègic,
sobretot per qüestions militars i de proveïment de la població ciutadana. No
hem de perdre de vista el caràcter oligàrquic de la composició dels municipis
baixmedievals, amb unes poques famílies monopolitzadores dels càrrecs, i per
tant, principals beneficiàries del domini senyorial exercit.3 Per això, entre els
aspectes més rellevants d’aquell procés d’expansió iniciat el segle xiii i consolidat al llarg de la centúria següent, destaca, sens dubte, la generalització
de la presència dels ciutadans com a propietaris d’extenses parcel·les, torres o
cases fortes, amb tots els elements que conformen aquests dominis i masos a
la rodalia dels nuclis urbans.4 Part de la nostra recerca va, des de fa uns anys
1. Aquest treball forma part del projecte de recerca «Auctoritas. Església, Cultura i Poder, segles xii-xv»
(HAR2012-31484).
2. La frase és de Juan A. Bonachía, «El Concejo como señorío (Castilla, siglos xiii-xv)», dins Concejos y Ciudades en la Edad Media Hispánica, Lleó, Fundación Sánchez Albornoz, 1990, pàg. 429-263.
Vegeu també en aquest sentit Carme Batlle, Joan J. Busqueta, «Expansió i alternances de la població
de Barcelona i el Pla a la baixa edat mitjana», dins Història urbana del Pla de Barcelona, I, Barcelona,
Institut Municipal d’Història, 1989, pàg. 13-25.
3. Vegeu-ne una síntesi historiogràfica a Prim Bertran, «Oligarquías y familias en Cataluña», dins
Esteban Sarasa (coord.), La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I (1213-1276), Saragossa, Institución Fernando el Católico, 2009, pàg. 53-80; Flocel Sabaté, «Ejes vertebradores de la
oligarquía urbana en Cataluña», Revista d’Història Medieval, 9, 1988, pàg. 127-153.
4. Cal destacar, pel que fa a l’impuls d’aquest tipus d’estudis a Catalunya, les propostes de Christian Guilleré,
en el Ier Col·loqui sobre «La formació i expansió del feudalisme català», celebrat a Girona el 1985. Amb
una intervenció titulada «Ciutat i feudalitat a la Catalunya de la baixa edat mitjana», l’historiador francès
especialitzat en temes gironins proporcionà una primera caracterització dels elements que canalitzarien la
projecció urbana sobre l’entorn rural: 1. Famílies pageses que emigren a ciutat, amb l’anàlisi consegüent, des
del nostre punt de vista, d’una possible política demogràfica de ciutats i viles; 2. Institucions eclesiàstiques
que ostenten la propietat i la jurisdicció de nombroses parròquies rurals; 3. Famílies ciutadanes, sovint monopolitzadores de càrrecs i funcions del govern urbà que consolidaran la seva riquesa bastint-se extensos patrimonis rurals. Cal destacar aquí, doncs, la importància del control territorial, tant individual com col·lectiu,
i del profit mutu. El 2002 se celebrà un segon col·loqui en el qual s’analitzà la trajectòria d’alguns estudis
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i sota l’impuls inicial de la professora Carme Batlle i els seus nombrosos estudis sobre les famílies de la burgesia urbana barcelonina, en aquesta direcció:
conèixer les estratègies socials i politiques, així com els elements d’accés a la
terra, d’aquests nous senyors procedents de les ciutats, desitjosos d’emular el
comportament cavalleresc, nobiliari. Eren famílies que cercaven prestigi social
mitjançant el domini sobre la terra i sobre els homes i que, alhora, introduïen
una mentalitat urbana que els duia a treure’n el millor profit, a controlar els
preus del mercat des de la seva posició dominant a la ciutat i, sempre que
era possible, a controlar també zones productives i vies de comunicació com
els rius, a part dels camins, per assegurar el proveïment. Cert, la qüestió del
proveïment, sobretot dels productes alimentaris com els cereals i la carn, fonamentava les relacions entre la ciutat, globalment, i el territori rural; i era
sobretot un dels pilars que expliquen la projecció territorial de les famílies
benestants, una qüestió que sovint generava greus situacions de conflicte entre
els diferents agents implicats.5
d’ençà de les conclusions de 1985. En aquest, Ferran Garcia-Oliver analitzà, a partir dels estudis realitzats
des de les propostes del primer col·loqui, l’impacte de la ciutat (com a ens col·lectiu) i dels ciutadans (en
particular, mercaders) sobre el camp en els darrers segles medievals, a partir de quatre indicadors bàsics,
presents en les noves recerques: 1. L’accés a la terra i les seves fórmules amb l’ordenació dels conreus o
la seva especialització; 2. Les reivindicacions fiscals de la ciutat; 3. La batalla de les jurisdiccions; 4. El
crèdit; Ferran Garcia-Oliver, «La ciutat contra el camp en la tardor medieval», dins Miquel Barceló
et al. (ed.), El feudalisme comptat i debatut. La Formació i expansió del feudalisme català, València, Universitat de València, 2003.
5. Citem-ne alguns exemples: Albert Curto, La intervenció municipal en l’abastament de blat d’una
ciutat catalana: Tortosa, segle xiv, Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, 1988, on es mostra
com la ciutat en moments de carestia prenia el blat als habitants del terme deixant-los només el just per a
la sembra i provisió; Antoni Furió, «Les comunitats rurals de l’Horta Sud, de l’Edat Mitjana als temps
moderns», Afers, 11-12, 1991, pàg. 31-55, explica com la forta especialització de cultius de regadiu de
l’Horta obliga la ciutat de València a iniciar una política de proveïment de gra panificable que entra en
conflicte amb les comunitats de les zones rurals del regne; Josep Fernández Trabal, «Aprofitaments
comunals, prats i pastures al delta del Llobregat (segles xi-xv). Conflictes per la utilització de l’espai a la
baixa edat mitjana», Acta historica et archaeologica mediaevalia, 10, pàg. 189-220, un estudi que analitza,
en el marc de la preocupació pel nodriment urbà de carn, la protecció de prats i pastures per als ramats de
la ciutat. Una política que xoca amb els usos i costums de les diferents comunitats de l’entorn rural, com
les parròquies del Baix Llobregat, i que condueix a enfrontaments greus. Fins i tot s’arriba a situacions
dramàtiques com el cas dels homes d’Alpicat, Alamús i Vilanoveta, obligats a abandonar aquestes poblacions de la Contribució de Lleida, per la situació de carestia a la qual els havia portat, a finals del segle xiv,
la política de tancament dels termes i dels herbatges, aplicada per la ciutat en benefici dels seus ramats;
Joan J. Busqueta, «Les lluites socials. La conflictivat al camp i a la ciutat», dins Història. Política, Societat
i Cultura dels Països Catalans, III, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1996, pàg. 285; «La incidència de la
ciutat en el desenvolupament de les lluites socials al territori a la Baixa Edat Mitjana: alguns comentaris
sobre la importància del seu estudi a les terres de Lleida», dins Bandolerisme, bandolers i bandositats a la
Catalunya dels segles xv-xix, Sant Martí de Maldà, Grup de Recerques de les Terres de Ponent - Institut
d’Estudis Ilerdencs, 2009, pàg. 17-27. Vegeu, també, els volums dedicats a la història de l’alimentació,
coordinats per Antoni Riera Melis, Alimentació i societat a la Catalunya medieval, Barcelona, CSIC Institució Milà i Fontanals (Anuario de Estudios Medievales, Annex 20), 1988 i Ir Col·loqui d’Història de
l’Alimentació a la Corona d’Aragó, 2 vol., Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995, on trobem diferents
estudis sobre el problema de l’abastiment urbà.

Els patrimonis senyorials i les xarxes de proveïment

39

Un cas que destaca en aquest sentit entre altres famílies és el dels Sant
Climent, un llinatge de mercaders, cavallers i futurs ciutadans honrats, procedents del Solsonès, i vinculats des del segle xiii a les ciutats de Barcelona i
Lleida. Així, entre mitjan segle xiii i mitjan segle xiv, els Sant Climent, des
d’una posició hegemònica a les dues ciutats i al costat de la monarquia, van
consolidar un extens patrimoni, un conjunt de possessions que, des del nostre
punt de vista, conformaven àrees estratègiques de control dels camins d’accés
als nuclis urbans i de les vies fluvials: del Besòs al pla de Barcelona, i de la
connexió Segre-Ebre a l’àrea de Lleida, fins a arribar a la Palma d’Ebre i Flix.6
I ja veurem com ambdues àrees tenen molta relació pel que aquí ens ocupa,
el proveïment de Barcelona.
Els Sant Climent al territori de Barcelona
Des de la seva majestuosa casa amb torres al carrer de l’Estany de la ciutat, a
l’interior dels murs vells, els Sant Climent controlaven el rerepaís barceloní,
i de manera efectiva, un ampli espai a la zona de llevant, en torn al riu Besòs,
que cobria importants sectors productius: la molineria, la ferreria, els camps
de cereal, la vinya, l’horta, la ramaderia i els productes derivats, etc. El seu
domini comprenia la torre de Bell-lloc a Sant Andreu de Palomar, sobre el
rec Comtal i vora l’accés a Barcelona per Montcada, la casa de la Murtra
i la torre de Badalona, a l’altra banda del Besòs, per vigilar la penetració a
la ciutat pel Maresme i, finalment, algunes propietats a Santa Coloma de
Gramenet, com la casa i el casal de molins de Vilallonga, i a altres poblacions
veïnes. Intentarem veure què n’obtenien.
La torre de Bell-lloc
La torre de Bell-lloc, a Sant Andreu de Palomar, fou comprada el 1277 per
l’escrivà reial i ciutadà de Barcelona Pere de Sant Climent —de qui n’hem

6. Pel que fa a l’estratègia territorial dels Sant Climent de Lleida, vegeu els treballs de Joan
J. Busqueta, «Burgesia i mentalitat feudal a la Lleida del segle xiv: lectura del testament de Tomàs
de Sant Climent, senyor d’Alcarràs, Montagut, Sarroca i Llardecans», dins Miscel·lània Homenatge
a Mn. Jesús Tarragona, Lleida, Ajuntament de Lleida, 1996, pàg. 198-218; «La senyoria dels Sant
Climent de Lleida: domini fluvial i proveïment a la baixa edat mitjana», dins Enric Vicedo (ed.),
Terra, aigua, societat i conflicte a la Catalunya occidental, Lleida, Pagès Editors, 2000, pàg. 81-101;
«L’inventari de béns dels castells i torres de la família Sant Climent de Lleida (1432): presentació del
text», Seu Vella. Anuari d’Història i Cultura, 3, 2001, pàg. 263-302; «Notícia sobre les “Terres dels
Sant Climent” de Lleida a la segona meitat del segle xv», dins Enric Vicedo (ed.), Medi, Territori
i Història. Les transformacions territorials en el món rural català occidental, Lleida, Pagès Editors,
2004, pàg. 73-80; i de M. Teresa Ferrer, «La població d’Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans,
Flix i La Palma, dominis dels Santcliment, el 1386», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de
Protocols, XX, 2002, pàg. 75-93. En un àmbit més general, Josep Lladonosa, Història de Lleida, I,
Tàrrega, Camps i Calmet, 1972.
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seguit la trajectòria biogràfica en un altre treball7— a Guillem Eimeric, per
32.000 sous de moneda barcelonesa de tern. Aquesta torre, que estava protegida per una vall, dominava una gran propietat on es van edificar un parell
de casals de molins (el rec Comtal8 travessava les seves possessions) que funcionaven a ple rendiment: el primer, construït cap al 1278, amb tres rodes, i
el segon amb set, tot i que, segons un inventari de béns datat el 1303, només
cinc rodes estaven preparades ad molendum. A més, al segon dels casals, anomenat dels molins nous de la torre de Bell-lloc, construït entre 1280 i 1287, hi
havia també eines de ferrer que fan pensar en l’aprofitament de l’edifici com
a ferreria. En relació amb aquest darrer casal, l’ardiaca de Barcelona Hug de
Cardona cedia a Pere de Sant Climent, aquell mateix any 1287, la meitat del
delme que corresponia a la pabordia de març de la Catedral; en compensació,
Pere faria moldre en aquests molins, sense percebre res a canvi, tot el forment
i ordi necessaris per al paborde i la família que mantenia a casa seva. Val a dir,
també, que des de 1279, Pere de Sant Climent obtenia la concessió de poder
disposar de dues bèsties de càrrega als molins de la torre; una imatge eloqüent
que ens situa, ja, en els mecanismes de transport i comercialització de la producció de la zona, en l’àmbit del proveïment de la ciutat.9
Temps a venir, avançat el segle xv, concretament el 1484, quan la propietat de la torre de Bell-lloc era del cavaller Guillem de Peralta, senyor del
castell de Castellet, al Penedès, i de la seva esposa Gràcia Roman, i fou venuda
a la cartoixa de Santa Maria de Montalegre, trobem un text ben significatiu
del que acabem de subratllar: fra Pere Guasch, prior, procurador i ecònom
general del monestir adquiria «tota la torre antigament anomenada de Belllloc i tots aquells molins i el casal on els dits molins van ser construïts, amb
l’aigua amb què els dits molins molen i amb el rec, els canals, rodes, moles i
tot el conjunt d’aparells dels esmentats molins. I també amb les tragines realitzades, tant amb animals propis com amb els d’altres persones, per portar
el gra i convertir-lo en farina en els molins, i tant d’anada com de tornada a
Barcelona, com també, d’altres llocs».10 I encara més endavant en el temps, el

7. «Els Sant Climent: un exemple del control de l’espai rural exercit per l’oligarquia barcelonina», dins
Joan J. Busqueta, Una vila del Territori de Barcelona: Sant Andreu de Palomar als segles xiii i xiv, Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, 1991, pàg. 193-216.
8. Pel que fa al rec Comtal i, especialment, en relació amb els molins, és imprescindible el capítol que
hi dedica Pere Orti, «Els molins del Rec Comtal de Barcelona», dins Renda i fiscalitat en una ciutat
medieval: Barcelona, segles xii-xiv, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals, 2000, pàg. 245-385;
Joan J. Busqueta, Elisabet Huntingford, Àngels Solà, «A l’entorn del Rec Comtal. Recordant l’exposició de 1987», Finestrelles, 1, 1989.
9. Referències documentals a Busqueta, Una vila del Territori…, pàg. 195-209.
10. Joan J. Busqueta, Sant Andreu de Palomar al segle xv en els seus textos, Sant Andreu de Palomar, Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, 2012, pàg. 162. El document, redactat pel notari Pere Miquel
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1564, la cartoixa de Montalegre obtenia, de nou, un privilegi reial per poder
transportar blat i altres grans des de Barcelona cap als molins de Sant Andreu
i a la inversa, en carro o en carretes tirades per dues bèsties.11 En aquest sentit,
l’esmentat inventari de començaments del segle xiv recull sis quarteres de
mill, una quartera i tres quartans de panís, seixanta-vuit quarteres de forment,
vuitanta-una quarteres d’ordi, nou quartans de pèsols, vuit quarteres i mitja de
faves i mitja quartera de farina, entre ordi i mill. Pel que fa al bestiar: aviram
(quatre paons, dos parells de gallines, deu parells de pollastres i un ànec), quatre porcs, dos bous, dues vaques, quatre vedells, un mul i una somera.
A la torre de Bell-lloc, alhora, cal destacar la presència d’abundant material relacionat amb el treball i l’elaboració del vi, com, entre altres utensilis,
«sex tonnas magnas et sex botas comunes et tres botas de mena et sex portadores et unum barral et unum ambutum». És quelcom d’altra banda lògic,
perquè les vinyes s’escampaven pels termes de la torre, on hi havia set masos,
i del conjunt de la demarcació parroquial, i on es feia necessària la presència
dels vinyogols, els encarregats de la vigilància de les vinyes. Tanmateix, el domini dels Sant Climent s’estenia més enllà dels límits marcats pels honors de
la casa forta: posseïen terres, vinyes i cases a la vila de Sant Andreu, al nucli
més poblat de la parròquia, cedides també en emfiteusi i que proporcionaven
uns sis-cents sous anuals, tres quarteres de forment i tres parells de capons, i
això sense comptar els censos que compartien amb el monestir de Sant Pere de
les Puel·les sobre altres cinc masos de la parròquia, l’objecte de la tinença dels
quals eren, fonamentalment, vinyes, i que suposaven, a més, un total anual
per repartir de quatre morabatins i mig i quatre sous, deu quartans d’oli, deu
capons, onze gallines i mitja, onze fogasses i mitja i set oques.
La torre de Badalona
L’anomenada Torre Vella12 de Badalona es correspon amb l’antiga casa forta
que adquirí Pere de Sant Climent el 1281 per 23.000 sous, al també ciutadà i
veguer de Barcelona, Guillem Durfort, el qual l’havia obtinguda, l’any 1277,
del llinatge noble dels Sentmenat per 22.000 sous.13 D’acord amb l’inventari de
Carbonell, a ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Monacals, Cartoixa de Montalegre, 7.555 (trasllat
notarial de 1674). Incorpora, també, l’àpoca de rebut datada el 1485.
11. Així mateix, el 1596, el batlle general de Catalunya els ordenava la neteja corresponent de la part
del rec Comtal, ja que els molins fariners aprofitaven l’aigua d’aquesta canalització; Xavier Pérez
Gómez, La Cartoixa de Montalegre. Drets feudals i conflictes jurisdiccionals (1415-1602), Barcelona,
Fundació Salvador Vives i Casajuana, 2004.
12. Josep M. Cuyàs, «Procés històric de la mansió coneguda per Torre Vella», dins Història de Badalona, IV, Badalona, Arts Gràfiques Duran, 1978, pàg. 85-97.
13. Cuyàs, «Procés històric…», pàg. 88. Cuyàs cita documentació inèdita, però no la referència,
de l’Arxiu del Marquès de Barberà, del castell de Vilassar.
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Cataloniae Principatus novissima et accurata descriptio, Jan Baptist Vrients, 1608.
icc (Institut Cartogràfic de Catalunya)

Els patrimonis senyorials i les xarxes de proveïment

43

44

Joan J. Busqueta

béns de 1303 que estem comentant, sabem que es tractava d’un edifici ben fortificat: «També vam trobar en aquesta herència la casa anomenada de Badalona,
que tenia l’esmentat Pere de Sant Climent, difunt, per franc alou, a la parròquia
de Santa Maria de Badalona, amb la torre de la casa, amb un forn i amb tots els
honors i possessions de la dita casa, així com amb els masos, homes i dones, censos, serveis i pagaments agraris, dominis… així com la resta de tots els drets que
corresponen a la casa». En aquesta construcció, ultra un parell d’esclaus blancs
batejats, anomenats Bernat i Miquel,14 hi trobem, entre el mobiliari agrícola: sis
bótes grosses i dues de petites, una de les quals era plena de vi nou, i també un
cup gran, un banc gran de celler i una tremoscadora.15 Pel que fa al bestiar: dos
parells de bous, una somera, una truja, cinc porcells, quatre parells de gallines,
vuit parells de pollastres i un gall. I també: deu quarteres i cinc quartans d’ordi,
cinc quarteres i quatre quartans de faves, i cinc quarteres i cinc quartans de
forment. Diversos pagesos, qualificats d’emfiteutes i parroquians de Badalona,
satisfeien per la tinença de cases, horts, vinyes i altres camps de conreu, pertanyents als honors de la torre, un total anual de 427 sous i 8 diners, més —també anualment i en conjunt— set quarteres i tres quartans d’ordi, tres quarteres
i tres quartans d’espelta, quinze parells i mig de capons, quatre parells i mig de
gallines, disset feixes de palla, disset formatges i disset quaternes d’ous; a més,
restaven obligats a la prestació de treballs personals, que suposaven un conjunt
de vint-i-dues joves16 amb onze animals per a la batuda, sis jornals per plantar,
i sis jornals més, també per a la batuda. Igualment, sis masos dependents també
de la torre havien de contribuir també anualment amb censos en espècies: el
quint i el braçatge (onzena part de la collita) del blat i el quint del vi. El domini
dels Sant Climent a Badalona era, però, especialment evident a les cases de la
sagrera de l’església —dalt la vila, com es coneix la zona de l’entorn del temple
de Santa Maria i de la torre mateixa—, que va ser l’origen de la població, com
a Sant Andreu i a tantes altres comunitats del país.
Els drets de la casa de Badalona, que amb el temps va esdevenir el baluard més important del llinatge dels Sant Climent al territori de Barcelona,
van generar alguns conflictes amb els homes de la parròquia, especialment

14. Les condicions de vida d’alguns d’aquests esclaus no devien ser gaire bones. L’inventari no en deixa
dubtes: «També hi havia una corona de ferro amb el seu collar que l’esmentat Bernat, batejat, tenia al
coll i uns grillons que tenia als peus, i unes maneres (manilles) de fusta als braços».
15. La tremoscadora, trescoladora o trascoladora era el cubell o tina que servia per fer passar el vi de les
piques del cup o trull a les bótes del celler.
16. Normalment, la jova consistia en l’obligació del pagès de llaurar la terra del senyor durant un dia
amb una parella de bous o de mules. Tanmateix, en el document que esmentem, a la torre de Badalona,
com també a la casa de la Murtra, s’aplica aquest concepte amb un sentit genèric de treball personal
obligatori per a diferents prestacions, com ara la batuda o la sembra.
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en època de Berenguer de Sant Climent, a mitjan segle xiv, i més endavant,
durant el primer terç del segle xv, amb la mateixa ciutat de Barcelona per
qüestions de plena jurisdicció.17
La casa de la Murtra
Ja tocant els termes de Santa Coloma de Gramenet, i als peus de la serralada
de Marina, els Sant Climent disposaven, en aquest cas per la pabordia del
mes de maig de la Catedral de Barcelona, de la casa de la Murtra o de Sant
Martí, seu del futur monestir de Sant Jeroni de la Murtra.18 D’acord amb
l’inventari citat de 1303, Pere de Sant Climent hi tenia també una parella
d’esclaus: una sarraïna blanca, anomenada Axina, i un batejat blanc de nom
Joan. I cal destacar el tipus de bestiar que hi trobem, que evidencia la varietat
dels sectors productius controlats pel ric ciutadà: aviram, abellars, bestiar porcí, bous, someres, pollins, ramats de cabres i ovelles (l’inventari esmenta cent
dotze cabres, set bocs i quinze anyells). Si tenim en compte, a més, els cent
deu formatges i les nou pells de be que es guardaven a la casa, convindrem a
assenyalar que els Sant Climent explotaven molt bé els diversos recursos que
els oferien les terres que senyorejaven; el mercat i la manufactura barcelonins
eren, evidentment, ben a prop. I, com passava en el cas de les altres torres
—com la de Bell-lloc o la de Badalona—, de la casa de la Murtra en depenien
uns quants masos (quatre a Badalona, sis a Alella i un a Tiana), i nombroses
peces de terra, bosc, vinyes i horta, escampades entre Santa Coloma, Badalona,
Alella i Tiana. En total, s’obtenia anualment dels pagesos, altre cop qualificats
d’emfiteutes: deu quartans d’oli, seixanta-dues quarteres i dues punyeres i mitja
entre ordi i espelta, vuit quarteres d’ordi més, set capons, cinc gallines, quints,
quarts i braçatges del blat i del vi, així com uns censos en diners que sumaven
cent vint-i-nou sous i quatre diners. Quant a les prestacions personals, només
hi estaven obligats els tinents de dos masos i una borja: un mas havia de satisfer una jova per a la sembra i un jornal per plantar, i l’altre, dues joves, una per

17. Cuyàs, «Procés històric…», pàg. 90-91; Busqueta, Sant Andreu de Palomar al…, pàg. 49-51.
18. Tot just a començament del segle xv, concretament el 1416, el mas o casa de la Murtra, que havia estat
adquirit per un altre mercader barceloní, Bertran Nicolau, es va convertir en el monestir de Sant Jeroni de
la Murtra. En aquest monestir, fundat per l’esmentat mercader, s’hi van establir set monjos que procedien
del monestir de jerònims de Mont Olivet, a Sant Pere de Ribes. No gaire lluny, a la parròquia de Sant
Genís dels Agudells, ja hi havia, des de finals del segle xiv, d’acord amb un privilegi del rei Joan I de 1393,
ratificat posteriorment pel rei Martí el 1397, un altre monestir de jerònims: Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. I, tal com explicà Fèlix Olivé (Fèlix Olivé, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, Barcelona, Parròquia de
Sant Jeroni de Montbau, 1995), la primera idea del mercader Bertran Nicolau era ajudar econòmicament
a completar aquest cenobi, oferiment que fou rebutjat per la reina Violant. Aleshores, el mercader Nicolau
en fundà un de nou a l’antiga casa de la Murtra. Els jerònims de la Murtra van rebre el suport decidit de
la nova dinastia Trastàmara i després, també, dels Àustria; Jaume Aymar, El monestir de Sant Jeroni de la
Murtra, Badalona, Ajuntament de Badalona - Diputació de Barcelona, 1993.
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a la sembra i l’altra per a la batuda, així com un jornal per plantar. Pel que fa a
la borja, hom contribuïa amb una jova i dos jornals, també per plantar.
La família Sant Climent completava el seu domini al marge esquerre del
Besòs amb la casa i el casal de molins de Vilallonga, a Santa Coloma de Gramenet. En resum, i com hem avançat, el llinatge controlava de manera efectiva
diferents nuclis de poblament i punts de vigilància a llocs estratègics de l’accés a
la ciutat de Barcelona, i, alhora, centres d’explotació agrícola i ramadera orien
tats al mercat i al proveïment del nucli urbà.
Els Sant Climent a la Catalunya occidental
Més enllà dels dominis dels Sant Climent al pla de Barcelona, cal remarcar la
importància del patrimoni territorial de la branca del llinatge establerta a la Catalunya occidental,19 des de les terres de Lleida a la Ribera d’Ebre,20 per les implicacions que té, sens dubte, en la qüestió del proveïment de la Ciutat Comtal.
De la mateixa manera que a Barcelona, també a Lleida i a les seves
rodalies l’activitat dels Sant Climent es constata des de mitjan segle xiii: un
dels seus membres, Tomàs de Sant Climent,21 actiu al costat de les empreses
conqueridores del rei Jaume (de qui n’obtingué importants beneficis), havia
assentat el seu casal a Lleida, a l’antic carrer del Romeu, a la cruïlla dels actuals carrer Major i de Cavallers, i, com en el cas barceloní, a partir d’aquí,
el llinatge anà creant un extens domini territorial proper al nucli urbà. Una
important activitat inversora va fer de Tomàs de Sant Climent i dels seus descendents una de les famílies més poderoses des d’una posició hegemònica a la
ciutat i al costat de la monarquia. Així, entre mitjan segle xiii i al llarg del segle
xiv, els membres d’aquesta branca consolidaren un patrimoni que s’estenia
des de Castelló de Farfanya fins a les viles i castells de Vallmanya, Montagut,
Alcarràs, Vilanova de Remolins, Sarroca, Llardecans, Flix, La Palma i el Mas
de Flix. Aquí també s’observa clarament el domini de determinats centres de
producció i vies de distribució de blat i de vinya, així com d’àrees de pastures
i camins ramaders importants. Cal destacar, pel que fa a aquest darrer aspecte,
que Emmanuel Le Roy Ladurie,22 quan reconstrueix l’univers vital i mental de
la comunitat occitana de Montaillou, a l’Arieja, entre 1294 i 1324, i segueix
els seus pastors —tal com els segueix la inquisició anticàtara— ens aporta

19. Vegeu una descripció dels castells i torres en mans dels Sant Climent a Busqueta, «L’inventari
de béns…».
20. Vegeu, en conjunt, els estudis dedicats a la branca lleidatana dels Sant Climent recollits en la nota 6.
21. Busqueta, «Burgesia i mentalitat feudal…».
22. Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan, de 1294 a 1324, París, Éditions Gallimard, 1975.
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dades molt valuoses, justament, sobre aquest territori organitzat per la línea
Lleida-Alcarràs-Vilanova de Remolins-Sarroca-Llardecans-Flix-Ascó (és a dir,
la connexió Pirineu-Segre-Ebre i la importància de les darreres tres poblacions com a zones de pastures d’hivern). En aquest sentit, ens interessa, també,
mostrar l’exemple dels dominis dels Sant Climent en aquestes terres, en relació
amb la qüestió del proveïment a la ciutat de Barcelona, com assenyalàvem més
amunt, perquè no oblidem que la vila i el castell de Flix, sobre l’Ebre, també
va constituir al llarg de l’edat mitjana un dels centres més rellevants de recollida i distribució del blat procedent d’Aragó i de les terres de ponent. D’aquí
l’interès de la ciutat de Barcelona, sempre deficitària de cereal en els temps
baixmedievals, per fer-se amb el control d’aquest punt sobre l’Ebre, la qual
cosa aconseguiria a finals del segle xiv, mitjançant la compra que en féu als
Sant Climent lleidatans,23 ja en declivi i fortament endeutats. Era una manera,
com ja ha assenyalat la historiografia, d’evitar el conflicte secular amb Tortosa,
ciutat que en època de caresties confiscava els carregaments de cereal que baixaven per l’Ebre des de les regions productores.24
Conclusions
Fins aquí doncs una descripció dels dominis territorials d’una de les famílies
benestants de la Catalunya de la baixa edat mitjana, on es veu com la qüestió
del proveïment a la ciutat, d’alimentar la ciutat, ja sigui a Barcelona o a Lleida,
constitueix, sens dubte, una de les bases del seu enriquiment i poder. Cal insistir en l’estudi de les diferents branques d’uns mateixos llinatges perquè sovint
els trobem seguint estratègies similars a les ciutats i viles on són presents. Quan
Marisa Teresa Ferrer estudià un memorial de greuges presentat pels membres
de la mà menor de la ciutat de Lleida al rei Ferran I, el 1413,25 contra la mà
major (els membres de l’oligarquia urbana), les famílies que apareixen com

23. Els Sant Climent havien adquirit Flix, La Palma i el Mas de Flix al rei el 1382, després que aquest
confisqués aquestes possessions a la branca lleidatana dels Desbosc; Josep Serrano, «Carta de poblament del lloc del Mas de Flix (1345) a la Baronia de Flix, a l’antiga vegueria de Lleida i Pallars», Ilerda/
Humanitats, LII (1998), pàg. 87; «Els costums de Flix, una baronia de Barcelona», Quaderns d’Història, 5
(2001), pàg. 90-91. Sobre tot el procés que conduí a la compra per part de la ciutat de Barcelona, vegeu
l’excel·lent article de M. Teresa Ferrer, «Flix, un port fluvial blader per a Barcelona. La compra de la
baronia de Flix i La Palma, l’any 1400», Acta historica et archaeologica mediaevalia, 23/24 (2002-2003),
pàg. 465-507.
24. Vegeu, entre altres, Curto, La intervenció municipal en…; M. Teresa Ferrer, «Les baronies de Barcelona», dins Jaume Sobrequés (dir.), Història de Barcelona, La ciutat consolidada (segles xiv i xv), Barcelona, Ajuntament de Barcelona - Enciclopèdia Catalana, III, 1992; «Flix, un port fluvial …»; Busqueta,
«La senyoria dels Sant Climent …».
25. M. Teresa Ferrer, «Un memorial de greuges de la mà menor de Lleida contra la mà major
(s. xv)», dins Miscel·lània Homenatge a Josep Lladonosa, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1992, pàg.
293-314.
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a monopolitzadores dels càrrecs i dels beneficis del control del govern urbà
són les mateixes que trobem, en aquells temps, en altres viles i ciutats: Gralla, Romeu, Sant Climent, Colom, Olzinelles, Desbosc, Pous, Carcassona,
Navarra, Montsuar, Espens, Perpinyà, Calbet… Cal insistir en aquest tipus
d’estudis, cal aprofundir en les seves relacions i estudiar les diferents branques
de manera conjunta, per tal de comprendre millor els interessos compartits i
les seves aliances i conflictes, que els podien atorgar posicions preeminents en
l’àmbit militar i en la producció i el comerç dels productes més bàsics vers els
nuclis urbans, Barcelona el més destacat.
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Aquest estudi té com a propòsit posar de relleu la simbiosi que va produir-se
durant els segles baixmedievals entre les estratègies fiscals del municipi i les
polítiques d’abastament urbà. D’entrada, hi ha dues raons objectives que expliquen aquesta estreta relació que s’establí a Barcelona (i altres indrets) a finals
de l’edat mitjana: d’una banda, la necessitat ineludible que van tenir les autoritats municipals d’intervenir el mercat amb l’objectiu de pal·liar en la mesura
del possible les dificultats de proveïment que sovint patia una gran urbs com
Barcelona; i, d’altra banda, l’existència des de temps immemorials de tota una
infraestructura fiscal d’origen senyorial (reial, en aquest cas), que garantia el bon
funcionament del mercat urbà i se n’aprofitava, mitjançant el control d’espais
comercials, pesos i mesures, i monopolis sobre determinats productes. Resulta
comprensible, per tant, que des de final del segle xiii les anomenades imposicions (o sises) —el pilar de la hisenda local— se superposessin a aquesta realitat
política i fiscal, aprofitant els mecanismes de control existents per garantir el
comerç de productes bàsics, i creant-ne de nous per optimitzar la percepció dels
impostos indirectes municipals. 2
Ara bé, més enllà d’aquestes circumstàncies aparentment neutres, el que aquí
m’agradaria posar sobre la taula és l’opció, conscient i premeditada, que sembla fer
el Consell barceloní a favor d’un model fiscal determinat, fet que va accentuar
encara més la interdependència existent entre abastament alimentari i fiscalitat
municipal. Com veurem tot seguit, aquesta estratègia fiscal —ja ho avanço, de
caràcter netament regressiu— va provocar malestar social entre els sectors més humils de la població urbana. Un malestar que també es documenta coetàniament
a altres indrets del Principat o de l’Occident europeu, on les autoritats cercaren
alternatives per mirar d’equilibrar el repartiment de la pressió fiscal. Però aquest
no sembla ser el cas de Barcelona: de grat o per força, els consellers mantingueren

1. Aquest estudi s’inscriu en el projecte de recerca «Financieros al servicio del poder en la Corona de Aragón (siglos xiv-xv): métodos, agentes, redes» (HAR2011-24839) i s’ha realitzat també en el marc del Grup
de Recerca Consolidat «Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval» (2014 SGR 1154).
2. Sobre les imposicions a Barcelona i a Catalunya, vegeu l’estudi (amb la bibliografia que conté)
de Pere Orti, «Les imposicions municipales catalanes au xive siècle», dins Denis Menjot, Manuel
Sánchez (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 2. Les systemes fiscaux,
Toulouse, Privat, 1999, pàg. 423-445.
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pràcticament inamovible la seva política financera, buscant la manera de treure
el màxim rendiment dels impostos que gravaven el consum de productes bàsics,
i justificant-ho amb arguments de rendiment i eficiència fiscal.3
La teoria fiscal de Francesc Eiximenis
A propòsit del discurs, resulta gairebé obligat començar amb un esment al Dotzè
del Crestià (1385), de Francesc Eiximenis. Com és sabut, aquesta obra constitueix una referència quan parlem de política municipal a Catalunya i a la Corona
d’Aragó al final de l’època medieval i el començament de la moderna. I no sols
això: tal com he provat de demostrar en alguns estudis recents, els escrits del franciscà gironí poden considerar-se com un fidel reflex de la doctrina fiscal i financera que guiava les autoritats municipals de l’època, incloses les de Barcelona.4
Doncs bé, Eiximenis insisteix repetidament en el Dotzè en la necessitat
de mantenir la ciutat ben abastida de blat i d’altres aliments, alhora que aposta per una determinada política fiscal, renegant de qualsevol forma d’impost
directe i propugnant una fiscalitat indirecta moderada, que no comprometés
l’activitat comercial i pogués complementar-se amb alguns recursos financers addicionals. Concretament, el menoret recomanava que, per obtenir
els diners tan necessaris per a la supervivència i prosperitat de la comunitat,
les autoritats municipals havien d’establir unes poques exaccions, en forma
d’imposicions sobre el pa, el vi i altres productes, de manera que fossin quasi
imperceptibles per al poble. Desaconsellava, però, qualsevol tipus d’impost
directe que es «percebés de forma evident», ja que l’única cosa que s’aconseguia amb les col·lectes, per petites que fossin, era «ferir el cor del poble»
i provocar revoltes i l’abandó de les ciutats.5
Pel que fa als recursos complementaris a la fiscalitat propugnats per Eiximenis, pot interpretar-se que el frare —insistint en la línia dels drets sobre
el consum— es referia al que actualment podríem denominar bens comunals,
monopolis fiscals i estancs. En concret, parlava de «dipòsits» creats amb la venda
d’alguns productes com el blat, la sal o el ferro; de la gestió de determinats
béns comunals com ara els boscos o la pesca; de l’arrendament de monopolis

3. L’any 1489, per exemple, els consellers barcelonins manifestaven que «[…] les taches [impost directe] són dificultoses de fer, e.s fan desaguals y sempre ha violència en la exequció, e a les vegades pugen
mes les despeses que la sort principal, e la contribució de drets [imposicions] és egual e sens despeses per
cada hu, pague en aquells segons se vol limitar en lo despendre». Jaume Vicens Vives, Ferran II i la ciutat de Barcelona (1479-1516), Barcelona, Emporium, 1936-1937, Apèndixs, doc. 115, pàg. 212-213.
4. Pere Verdés, «Fiscalidad urbana y discurso franciscano en la Corona de Aragón (s. xiv-xv)», dins
Massimo C. Giannini, Fiscalità e religione nell’Europa cattolica: teorie, linguaggi e pratiche (secoli xiv-xix),
Roma, Viella, pàg. 57-96 (en premsa).
5. Verdés, «Fiscalidad urbana y…», pàg. 83; Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, cap. 146.
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com les carnisseries, les pescateries, els forns i els molins; i d’altres emoluments
procedents de pesos i mesures, lleudes i drets del port.6
Tot i que no m’hi referiré, perquè va més enllà del tema que m’ocupa,
només resta afegir que, conscient dels límits d’aquesta proposta fiscal, Eiximenis
completava el seu plantejament amb una estratègia financera paral·lela. Concretament, el franciscà aconsellava el control de l’endeutament a llarg termini (censals morts i violaris), la creació d’un gran fons comú que proporcionés liquiditat
i l’administració diligent dels recursos comunitaris, que incloïa —ahir com
avui— la despesa moderada, especialment la relativa a salaris i retribucions.7
La hisenda municipal de Barcelona
Com veurem, la referència a Eiximenis no és en absolut gratuïta. Les propostes que feia el franciscà gironí sembla que tenien com a objectiu justificar la
política fiscal dels grans municipis coetanis, basada gairebé de forma exclusiva
en les imposicions i, més concretament, en les que gravaven el consum de
productes bàsics.8
En el cas de Barcelona, tal com mostra Pere Orti, l’impost directe havia
estat pràcticament bandejat pels consellers a mitjan segle xiv, i la fiscalitat
municipal pivotava de forma gairebé exclusiva sobre els impostos indirectes,
això és, les anomenades imposicions. Inicialment, durant el primer terç de la
catorzena centúria, aquestes imposicions havien tingut la virtut de traslladar
la pressió fiscal des dels barcelonins, que fins aleshores feien front en solitari a
l’impost directe (talles), cap a altres grups socials exempts o no subjectes; em
refereixo, fonamentalment, als forasters i, en menor mesura, als exempts (nobles, eclesiàstics i franquers). Certament, els nous impostos indirectes ja eren,
des de bon començament, força regressius: gravaven sobretot el comerç i el
consum de productes bàsics (cereal, vi i carn); en el cas de la carn, no distingien la qualitat de la carn consumida; i, en el cas del vi i del cereal, en quedava
exempt tot aquell que pogués abastir-se amb el producte de les seves terres o
rendes. Tanmateix, les tarifes eren força moderades, a més d’indolores (imperceptibles), si les comparem amb les talles.9

6. Verdés, «Fiscalidad urbana y…», pàg. 83; Eiximenis, Dotzè…, cap. 146.
7. Verdés, «Fiscalidad urbana y…», pàg. 84-85; Eiximenis, Dotzè…, cap. 146, 151-152, 193, 195, 197.
8. Per exemple, la política fiscal de tres ciutats estretament relacionades amb el menoret, com eren
Girona, Barcelona i València: Manuel Sánchez, «El sistema fiscal en los municipios catalanes y valencianos del dominio real en la baja Edad Media», dins Manuel Sánchez, Pagar al rey en la Corona de
Aragón durante el siglo xiv, Barcelona, CSIC, 2003, pàg. 427-459 (esp. pàg. 450-454, nota 58).
9. Pere Orti, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles xii-xiv, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals, 2000, pàg. 548-551.
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Les necessitats comunitàries creixents, però, van provocar un increment
progressiu dels impostos sobre el consum, que ja superaven el 50 % del total
de les imposicions ingressades pel Consell durant les dècades de 1340 i 1350,
amb tarifes molt elevades si les comparem amb les que gravaven la mercaderia
(mai superiors al 3,3 %). Aquest fet fou degut a l’endeutament censal imparable del municipi, contret sobretot per fer front a les demandes reials, contínues
i copioses; i el creixement ininterromput del deute es traduí en més increments
de les exaccions sobre el consum fins a la fi del segle xiv.10
Tot plegat, això explica perquè a les darreries del tres-cents aquests
impostos suposaven de mitjana quasi el 80 % dels ingressos procedents de
les imposicions. Unes imposicions que, com he apuntat, gravaven sobretot
i amb tarifes molt elevades els productes alimentaris de primera necessitat:
cereal (i pa), vi, carn i peix. Resulta paradigmàtic el cas de la imposició sobre
el consum de la carn, que afectava fonamentalment la majoria de la població
—obligada a comprar-la a les carnisseries— amb unes taxes molt poc progressives, que podien suposar entre un 20 % i un 60 % d’augment del preu del
producte, si no més.11
Els conflictes fiscals
Resulta lògic, per tant, que la política fiscal del Consell acabés provocant un malestar social important. Tothom coneix les reclamacions fetes pels revoltats que
entraren a la Casa de la Ciutat l’any 1391, després de l’assalt al Call, perquè es
fiscalitzessin els comptes dels regidors i s’abolissin totes les imposicions.12 Com
és sabut, les reclamacions acabaren amb una reducció dels drets que gravaven
els productes alimentaris (carn, vi i farina), que tanmateix fou momentània i
hagué de rectificar-se posteriorment per fer front a les càrregues financeres de la
Ciutat.13
Quelcom similar va succeir a mitjan segle xv, en el context de les lluites
entre els partits de la Biga i la Busca. Tal com va mostrar Carmen Batlle, l’any
1453 el representant de la Busca manifestava el neguit de l’estament popular
en veure «los dampnatges de la cosa publica, dels quals la major part redunda
10. Orti, Renda i fiscalitat…, pàg. 551-555.
11. Orti, Renda i fiscalitat…, pàg. 533-541, 555-562.
12. Més enllà d’aquestes demandes, no coneixem quins foren exactament els arguments emprats pels
assaltants, però és probable que fossin similars als que s’utilitzaren coetàniament en altres poblacions
del Principat com Girona, Lleida o Cervera, on es deia que en les imposicions pagaven molt més «sens
tota comparació» aquells veïns humils que no pas alguns «rics homes ab grans facultats» (Pere Verdés,
«“Car les talles són difícils de fer e pijors de exigir”. A propósito del discurso fiscal en las ciudades catalanes
durante la época bajomedieval», Studia Histórica. Historia Medieval, 30 (2012), pàg. 146-147).
13. Sobre tot aquest episodi, vegeu Carme Batlle, La crisis social y económica de Barcelona a mediados
del siglo xv, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals, 1973, I, pàg. 104-111, 111-122.
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en ells, així com aquells qui són més que tots los altres estaments e qui porten
sobre lurs spatles lo fret e la calor».14 Un cop en el poder, els representants de
la Busca, entre altres coses, van provar de rebaixar les imposicions, reduint per
exemple l’impost sobre la carn. Però aviat s’adonaren que això no era possible
si volia mantenir-se l’equilibri pressupostari, ans al contrari, havien d’establir
algun impost extraordinari sobre el consum per fer front a despeses imprevistes
de la ciutat. Com era d’esperar, aquest fet va provocar comentaris irònics per
part dels integrants de la Biga, als quals —paradoxalment— els van respondre
des de la Busca amb l’argument clàssic que els impostos augmentats —sobre el
cereal— no afectaven els barcelonins, sinó els forasters i transeünts.15
Podria continuar l’enumeració de conflictes fiscals a Barcelona, per
exemple, recordant el que va succeir a finals del segle xv, durant l’època de
Ferran II, o en el context de la revolta de les Germanies (episodis estudiats
per Jaume Vicens Vives i Eulàlia Duran, respectivament), però seguiríem fent
voltes sobre el mateix: les reclamacions populars d’una rebaixa dels impostos
sobre el consum i la resistència dels consellers a aplicar-ne cap.16
La millora de la gestió i la lluita contra el frau
En aquest context, resulta perfectament comprensible que una de les opcions
escollides per incrementar el rendiment de les imposicions fos la millora de
la gestió i la lluita contra el frau. Una opció que, com pot suposar-se, passava
indefectiblement per una intervenció i un control del mercat més grans. Durant el segle xv, foren tres les mesures del Consell més significatives en aquesta
línia: la creació d’un sistema centralitzat de recaptació, les transformacions de
la imposició de la carn i la lluita contra el frau, sobretot l’eclesiàstic.
Pel que fa a la creació d’un sistema centralitzat de recaptació, de moment
encara no s’ha aconseguit determinar-ne l’origen ni les característiques exactes.
Malgrat tot, disposem de diversos elements que ens permeten fer-ne un esbós.
Tal com ja va mostrar el treball clàssic de Jean Broussolle, sabem que els problemes creixents per arrendar algunes imposicions des de començaments del segle
xv van portar les autoritats municipals barcelonines a plantejar-se la recaptació
directa d’alguns drets.17 Aquest procés sembla culminar a mitjan la quinzena
centúria amb la implementació d’un nou sistema de cobrament basat en una
14. Carme Batlle, «La ideología de la Busca. La crisis municipal de Barcelona en el siglo xv», Estudios
de Historia Moderna, 5, 1955, pàg. 167-195 (esp. pàg. 181).
15. Batlle, La crisis social…, I, pág. 295-296.
16. Vicens Vives, Ferran II i la ciutat…, II, pàg. 175-177, 255-256, 342-344; Eulàlia Duran, Les Germanies als Països Catalans, Barcelona, Curial, 1982, pàg. 212-234, 395-400 (per al cas barceloní, 212-224).
17. Jean Broussolle, «Les impositions municipales de Barcelone de 1328 à 1462», Estudios de Historia
Moderna, 5, 1955, pàg. 3-164 (esp. pàg. 102-117).
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Barcelona des de la muntanya de Montjuïc, 1563, Antony van den Wyngaerde.
AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

constel·lació de funcionaris municipals que, situats als punts estratègics de la
xarxa comercial (portes, places, pesos i infraestructures vàries), controlaven les
transaccions i percebien les imposicions. La tesi de Jaume Vicens Vives, quan
parla precisament de la pressió que es feu durant el regnat de Ferran el Catòlic
per acabar amb aquest procediment (al·legant l’elevat cost que tenia), ens ofereix
una magnífica nòmina dels seus integrants: pesadors, albaraners, guardes, portalers, receptors, llibreters, credencers, entre altres.18
18. Vicens Vives, Ferran II i la ciutat…, I, pàg. 261-263 (nota 116) i II, pàg. 68-70 (nota 210), 115118, 248-253. En un estudi sobre Cervera, es proporcionen dades sobre el seu hipotètic funcionament:
Pere Verdés, «La levée de l’impôt indirect dans les municipalités catalanes: Les ordonnances du butlletí
de Cervera (1460)», dins Menjot, Sánchez, La fiscalité des villes…, pàg. 447- 462. De forma indirecta,
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Quant a les transformacions experimentades per la imposició de la carn,
les exhaustives recerques dutes a terme per Ramón A. Banegas permeten apreciar-les amb detall.19 En els seus estudis, s’observa perfectament la dinàmica
que acabo de descriure en les línies precedents, encaminada a incrementar el

també pot il·lustrar-nos el cas valencià, estudiat per Remedios Ferrero, La hacienda municipal de Valencia durante el reinado de Carlos V, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1987, pàg. 151-173.
19. Especialment interessant per al tema fiscal resulta l’estudi de Ramón A. Banegas, «Comer carne y
pagar impuestos. El impacto de las imposiciones municipales en el comercio barcelonés de carne durante el siglo xv», Anuario de Estudios Medievales, 39, 2009, pàg. 329-355. A banda d’aquest article concret,
és de consulta ineludible per les moltes dades que ofereix: Ramón A. Banegas, «L’aprovisionament de
carn a Barcelona durant els segles xiv i xv» (tesi doctoral inèdita), Universitat de Barcelona, 2007.
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control municipal sobre la gestió de l’impost i el mercat, en aquest cas, de la
carn. Així mateix, es mostra la implementació precoç durant la dècada de 1430
d’una nova infraestructura recaptatòria, fins llavors en mans dels arrendataris i
que finalment no tingué continuïtat; i la proposta de creació, l’any 1456, d’un
escorxador únic per a la ciutat, que permetés centralitzar el cobrament de les
imposicions, evitar el frau i disminuir el nombre d’oficials encarregats de la
recaptació.20 Pel que sembla, la proposta de l’escorxador tampoc no arribà a
bon port, però sí que ho feu la del cabessatge, terme amb el qual es va designar
el 1462 —tal com es feia a altres indrets— el nou procediment creat per cobrar
la imposició de la carn a partir del nombre de caps de bestiar que entraven pels
portals de la ciutat de camí cap a l’escorxador o la carnisseria.21
Finalment, en relació amb les mesures adoptades pel Consell per lluitar
contra el frau dels eclesiàstics, entronquen sobretot amb la cèlebre qüestió dels
«indivisibles», això és, el pagament de les imposicions corresponents al consum
de pa, carn i vi a la menuda. Aquest conflicte s’inicià durant la primera meitat
del segle xiv i tenia el seu origen en la impossibilitat tècnica que hi havia a
l’hora de desglossar o distingir en cadascuna de les petites transaccions diàries
quina part corresponia al preu comercial, quina a l’impost degut pel venedor
i quina a l’exempció del comprador eclesiàstic. D’aquí el terme indivisible,
referit a l’impost que havien d’anticipar els clergues i que, posteriorment, el
Consell els retornava a partir de determinats criteris acordats entre ambdues
parts. Com podem suposar, sovint hi hagué problemes per establir aquests
criteris; els eclesiàstics en nombroses ocasions es negaren a anticipar l’impost;
i els consellers sempre van mirar de reüll els religiosos en considerar aquesta exempció particular com una font de frau (llegeixi’s contraban) continu.22
Ens ha pervingut un magnífic document de l’any 1515, comentat en el seu
moment per Jaume Dantí, que descriu de forma extremadament detallada el
procediment arbitrat per tal de garantir la franquesa eclesiàstica i, alhora, evitar
els fraus, informant-nos també abastament del funcionament de la carnisseria
i del sistema esmentat del butlletí.23

20. Banegas, «Comer carne y pagar…», pàg. 337-348.
21. Banegas, «Comer carne y pagar…», pàg. 348-353.
22. En general, per al conjunt d’imposicions, hom pot seguir mínimament el conflicte a Barcelona a
través de Pere Verdés, «La contribución eclesiástica a la fiscalidad municipal en Cataluña durante la
época bajomedieval», dins Jordi Morelló (ed.), Financiar el reino terrenal. La contribución de la Iglesia
a finales de la Edad Media (siglos xiii-xvi), Madrid, CSIC, 2013, pàg. 131-168 (esp. pàg. 150-166); i,
pel que fa al cas concret de l’impost sobre la carn, en dóna força detalls Banegas, «L’aprovisionament
de carn…», pàg. 291-293, 296, 298, 301-305.
23. Jaume Dantí, «La hacienda municipal y las exenciones municipales en Cataluña. El conflicto entre
el Consejo de Ciento y los eclesiásticos en Barcelona en los siglos xvi y xvii», dins J.M. de Bernardo
(coord.), V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna,II, La administración
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Els impostos extraordinaris i els primers monopolis
Arribats a aquest punt, crec que ja es pot entendre perquè deia al començament que l’opció fiscal escollida per les autoritats municipals de Barcelona
va conduir-les, juntament amb la necessitat primera de garantir l’abastament
de la població, a un control extrem del mercat. Només em resta, per acabar,
referir-me breument a un darrer aspecte de la política municipal en aquest
àmbit: el recurs, en cas de necessitat financera del Consell, a formes diverses
d’exacció suplementària, basades —com sembla que no podia ser d’una altra
manera— en el comerç o el consum de productes alimentaris.
Com ja he apuntat, els treballs de Pere Orti ens han permès conèixer
bé com va evolucionar la fiscalitat indirecta municipal durant el segle xiv,
però ni l’estudi clàssic de Broussolle ni altres disponibles per al segle xv són
suficients per explicar el ball d’impostos que es produí durant aquella centúria.24 Malgrat tot, les dades que ens proporcionen tant l’historiador francès
com la resta de treballs sí que ens permeten entreveure’n alguns exemples
il·lustratius.
Així, per exemple, Banegas recull noticies diverses sobre l’augment puntual de la taxa sobre la carn per fer front a despeses extraordinàries o la inclusió
de la butza dins dels productes gravats a finals del segle xiv, amb les corresponents protestes populars.25 Per la seva banda, Broussolle parla de les cinc
imposicions sobre el vi, la farina i la carn creades entre 1427 i 1454, que ell
anomena de «la gran crisi», i en destaca el «mig florí per bóta», la «carn forastera» i, sobretot, les «capses» establertes per gravar el comerç dels diferents tipus
de cereal.26 L’historiador francès també documenta un increment de l’impost
sobre el forment l’any 1433, bo i advertint que les taxes tenien un caràcter
progressiu i que s’eximia les petites transaccions en atenció a la hipersensibilitat social que existia respecte a aquest producte.27
Ja per a la segona meitat del segle xv, Jaume Sobrequés ens ofereix
alguns exemples dels impostos extraordinaris sobre el peix, el vi i la carn que
s’establiren a Barcelona en el decurs de la guerra civil que afectà el Principat
entre 1462 i 1472. Val a dir, però, que només el dret d’entrada sobre el vi
sembla ser pròpiament un impost nou, mentre que el del peix i el de la carn

 unicipal en la Edad Moderna, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1999, pàg. 219-228 (esp. pàg. 224-225);
m
AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Consell de Cent, Registre de lletres patents, IB-VIII-9,
f. 148v-156 r.
24. Orti, Renda i fiscalitat…, pàg. 529-569.
25. Banegas, «Comer carne y pagar…», pàg. 336-338.
26. Broussolle, «Les impositions municipales…», pàg. 77-78, 98-100.
27. Broussolle, «Les impositions municipales…», pàg. 55.
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(herbatge e cabessatge), constituïen un increment de les taxes existents.28 Al
menys, així ho interpreta Banegas en relació amb l’impost sobre la carn, considerant-lo com un augment encobert de les imposicions que, aquest cop, no
va recaure sobre els consumidors sinó sobre els carnissers; d’aquí deriven els
conflictes entre aquest ofici i el consellers.29
Finalment, Jaume Vicens Vives, en el context del redreç financer que
es produí a finals del segle xv, apunta també l’increment o l’establiment
puntual de drets sobre la farina, la carn, el vi i la verema.30 En aquest cas,
destaca així mateix el «florí» o «mig florí per bóta de vi», que s’imposà en
diverses ocasions —durant el regnat de Ferran II i més endavant— per fer
front a despeses extraordinàries del consistori: ambaixades, exèquies reials,
visites de personalitats destacades…31 D’altra banda, val la pena recordar
que darrere els conflictes que es produïren durant l’època de Ferran II a
l’entorn de l’exempció eclesiàstica hi havia la voluntat municipal d’ampliar
la massa contributiva, obligant al nombrós col·lectiu religiós a contribuir
mínimament en les imposicions, tal com va fer-se amb els forans que habitaven al terme.32
Per acabar, i sense sortir de la tesi de Vicens Vives, cal esmentar l’arrendament del dret dels flequers, que es plantejà per primer cop l’any 1491.
De moment, no pot dir-se gran cosa sobre aquesta temptativa inicial que,
pel que sembla, va afectar el funcionament de la imposició de la farina i, finalment, acabà provocant importants conflictes que conduïren a la supressió
de l’arrendament.33 Indicaré només que, malgrat les polèmiques polítiques
i socials que originà, aquest nou monopoli inaugurava —si no comptem les

28. Santiago Sobrequés, Jaume Sobrequés, La guerra civil catalana del segle xv: estudis sobre la crisi
social i econòmica de la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, Edicions 62, 1973, I, pàg. 281-284, 297, 299,
436-440.
29. Banegas, «Comer carne y pagar…», pàg. 348-349.
30. Vicens Vives, Ferran II i la ciutat…, I, pàg. 259-260; II, pàg. 119-123, 175-177, 254-256,
342-349.
31. Vegeu les notícies que en donen: Vicens Vives, Ferran II i la ciutat…, II, pàg. 175-177, 254-256;
Ignasi Fernández Terricabras, «Una aproximació a l’estudi de la hisenda local: els imposts del vi a
Barcelona (1500-1525)», Pedralbes, 11, 1991, pàg. 53-66; Jaume Dantí, «La hisenda municipal de la
ciutat de Barcelona al segle xvi: el miratge del redreç», Pedralbes, 13-I, 1993, pàg. 505-512.
32. Pot seguir-se la complexa seqüència de fets que es documenta, entre 1481 i 1494, en relació amb la
contribució de forans i dels eclesiàstics en pro del redreç a Vicens Vives, Ferran II i la ciutat…, I, pàg.
246-265; II, pàg. 36-45, 46-56, 66, 105-113, 119-125, 157-162, 243-248.
33. Vicens Vives, Ferran II i la ciutat…, II, pàg. 122-125, 161-162, 171-175. Sobre el desenvolupament immediat d’aquest monopoli durant l’època moderna i el seu funcionament, ens ofereix informació l’obra clàssica de Jaume Carrera, Historia política y económica de Cataluña: siglos xvi al xviii,
Barcelona, Bosch, 1946-1947, I, pàg. 508-558 (esp. pàg. 513, 517, 522, 536-537, 543-552).
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transformacions experimentades per la carnisseria— una via complementària de finançament municipal situada plenament en la línia de la política
fiscal que havia aconsellat un segle abans Francesc Eximenis; una via que
s’acabaria de desenvolupar —amb més o menys fortuna— durant l’època
moderna, la qual cosa faria encara més palesa l’estreta relació que hi havia
entre l’abastament urbà i la fiscalitat municipal.34
Conclusions
Caldria aprofundir molt més en el tema per poder determinar amb exactitud
les raons concretes que s’amaguen darrere l’estratègia fiscal del municipi barceloní. Tanmateix, ni que sigui com a hipòtesi, crec que unes breus reflexions
finals poden ser útils per acabar d’entendre la relació que s’establí entre abastament i fiscalitat.
Així, per exemple, més enllà dels arguments d’eficiència fiscal esgrimits
pels coetanis, hem de recordar que, al contrari del que succeïa en altres indrets,
Barcelona no disposava d’un territori comparable, per exemple, al contado de
les ciutats italianes, sobre el qual es desvià gran part de la pressió fiscal per
mitjà d’impostos directes sobre la renda i el patrimoni, o altres exaccions de
naturalesa diversa.35
Altrament, deixant de banda la retòrica dels documents, caldria tenir
present l’impacte efectiu dels impostos municipals en el nivell de vida dels barcelonins. Com he dit, evidentment, els tributs esmentats sobre el consum eren
molt alts si els comparem amb les exaccions sobre la mercaderia, però segurament no ho eren tant si els comparem amb les imposicions que es cobraven en
altres indrets els habitants dels quals també pagaven talles.36
Finalment, un altre element de reflexió és l’equilibri financer aconseguit
mercès a l’establiment de la Taula de Canvi. Tal com hem vist, els dirigents
municipals —amb independència del seu bàndol— no estaven disposats a
fer experiments que poguessin afectar negativament l’activitat econòmica de
la ciutat i tampoc no volien renunciar a un ingrés estable i constant, com les

34. Una aproximació general a l’evolució de la hisenda municipal durant el segle xvi a Dantí, «La hisenda municipal…», pàg. 505-512. Per als detalls, continua sent útil l’obra ja esmentada de Carrera,
Historia política…, I, pàg. 508-558; II, pàg. 246-272.
35. Maria Ginatempo, «Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell’Italia post-comunale»,
dins Patricia Mainoni (ed.), Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale (secoli xiii-xv), Milano,
Unicopli, 2001, pàg. 125-220.
36. Vegeu, per exemple, el cas de Cervera: Pere Verdés, «Politiques fiscales et stratégies financières dans
les villes catalanes aux XIVe et XVe siècles», dins Denis Menjot, Albert Rigaudière, Manuel Sánchez
(dir.), L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen (XIIIe- XVe siècle), Paris, Comité pour l’histoire
économique et financière, 2005, pàg. 153-171.
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taxes sobre el consum, que els permetia pagar còmodament i puntualment els
interessos del deute.37
Tot plegat pot explicar perquè les autoritats municipals de Barcelona
optaren pel model fiscal descrit. Com també podria contribuir a l’explicació
un altre factor concurrent: l’interès de determinats grups de poder per controlar tant el proveïment urbà de certs productes com els beneficis fiscals que
se’n derivaven. Dit en altres paraules, seria interessant comprovar si Barcelona
va poder viure una situació similar a la d’altres ciutats, on llinatges poderosos
tragueren un profit evident tant de l’abastament frumentari com de l’arrendament d’imposicions, a banda d’adquirir nombrosos censals municipals.38 Però
aquest ja és un altre tema que, tal vegada, podria tractar-se en un volum dedicat pròpiament a la hisenda local.

37. Sobre el banc municipal, vegeu Pere Orti, «Les finances municipals de la Barcelona dels segles xiv
i xv: del censal a la Taula de Canvi», Quaderns d’història, 13, 2007, pàg. 257-282.
38. Rafael Narbona, «Finanzas municipales y patriciado urbano. Valencia a finales del Trescientos»,
Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992, pàg. 488-512.
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La Catedral de Barcelona i el pa al segle xv:
la Pia Almoina i la Casa de Caritat1
Pol Serrahima Balius

La funció bàsica d’una seu episcopal és «la prestació d’uns serveis religiosos».2
Aquests serveis (l’ofrena de misses, les pregàries per les ànimes dels fidels, les
celebracions litúrgiques o l’assistència als més necessitats) tenen un cost, car cal
mantenir els qui els presten, els edificis on es presten o els objectes sacres que
s’hi utilitzen, entre d’altres. Així, cal una base econòmica que, per ser adequadament explotada, requereix una estructura administrativa, unes estratègies de
gestió, uns organigrames de funcions, una producció legislativa i unes pràctiques comptables determinades.3
Al segle xv, en el marc d’una economia basada primordialment en la
terra, en la qual la circulació de la producció agrícola centrava els intercanvis
i el pa era el producte essencial de l’alimentació humana (com a mínim a les
ciutats),4 és comprensible que els cereals tinguessin un lloc rellevant, tant en la
base de recursos com entre les necessitats d’una institució d’aquesta magnitud.
En aquest article presentem els aspectes bàsics de la relació de la Seu de Barcelona amb aquest recurs.
Explicarem la naturalesa de les despeses que la Seu havia d’afrontar, la seva
base econòmica i els seus recursos, així com les administracions que la gestionaven. A continuació veurem els punts més significatius en què el cereal i els seus
derivats feien aparició dins d’aquest entramat econòmic. Després explicarem els
canvis i les continuïtats detectats en la forma d’explotar, distribuir o redistribuir
el recurs cerealista al llarg del segle xv, prenent com a exemple dues administracions del capítol de la Seu de Barcelona: la Pia Almoina i la Casa de Caritat.
Finalment, esbossarem algunes línies de reflexió generals que puguin guiar noves

1. Aquest estudi ha estat escrit amb el suport econòmic d’una beca FI de la Generalitat de Catalunya i
dels projectes de recerca següents: «Escassetats, caresties, fams i mortaldats a Catalunya a l’edat mitjana.
Estudi i corpus documental», dirigit per Antoni Riera Melis a l’Institut d’Estudis Catalans, i «Mercados
alimenticios en la Edad Media: actores, mecanismos y dinámicas», dirigit per Pere Benito Monclús
i reconegut i finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (HAR2012-31802).
2. Pedro Fatjó, «La contabilidad de una institución eclesiástica desde la perspectiva de un historiador
económico», UHE Working Papers, http://www.h-economica.uab.es/papers/wps/2001/2001_08.pdf.
3. Pedro Fatjó, «La contabilidad…», pàg. 2-3.
4. Vegeu, per exemple, Alfio Cortonesi, «Autoconsumo y mercado: la alimentación rural y urbana
en la baja Edad Media», dins Massimo Montanari, Jean-Louis Flandrin (dir.), Historia de la Alimentación, Gijón, Trea, 2011, pàg. 543-547.
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recerques per tal de relacionar els canvis i les continuïtats en l’ús dels cereals a la
Catedral amb les grans tendències econòmiques de la ciutat i del Principat.
La Seu de Barcelona com a institució econòmica
Encara avui trobem a faltar visions de conjunt sobre el funcionament de la Seu
barcelonina medieval com a institució econòmica. Tenim anàlisis del seu patrimoni per a l’alta edat mitjana,5 així com una bona colla de treballs sobre una
de les administracions més importants i representatives de la manera de funcionar del capítol, la Pia Almoina, de la qual s’ha estudiat l’origen, la formació,
l’estructura del patrimoni que administrava i, últimament, també algunes formes d’administració que emprava.6 Ara bé, per trobar alguna visió de conjunt,
caldrà anar als treballs d’Àngel Fàbrega i de Pedro Fatjó sobre la Seu dels segles
xvi i xvii, respectivament.7 A partir de les descripcions d’aquests autors i incorporant-hi elements extrets d’estudis de detall sobre algunes administracions
medievals de la Seu, així com les nostres recerques d’arxiu a la documentació de
la Pia Almoina i la Casa de Caritat, esbossarem aquest pla general de l’estructura econòmica de la Seu barcelonina baixmedieval.
En els orígens, els rèdits del patrimoni d’aquesta institució estaven unificats i servien per pagar les prebendes i les porcions alimentàries que es distribuïen
entre el bisbe i els canonges. Amb la dissolució de la vida comunitària a les seus
episcopals, durant els segles xii i xiii,8 s’esvaí també la unitat del patrimoni de la
Seu. Des de 1104, a Barcelona es reconeix l’existència d’una «mensa episcopal»,
que reuneix les propietats i drets del bisbe, i una «mensa capitular», que agrupa
les del capítol, cosa que conduirà, també, a la formació de dos arxius separats.
Aquí ens centrarem exclusivament en l’anàlisi de la mensa capitular.

5. Gaspar Feliu, El dominio territorial de la sede de Barcelona (800-1000) (tesi doctoral inèdita),
Universitat de Barcelona, 1972; «El patrimoni de la seu de Barcelona durant el pontificat del Bisbe
Aeci (995-1010)», Estudis Universitaris Catalans, 30, 1994, pàg. 51-68.
6. Per raons d’espai, aquí només destaquem els estudis clàssics de Josep Baucells, «La Pía Almoina de
la Seo de Barcelona. Origen y desarrollo», dins A pobreza e a assistência aos pobres na península ibérica
durante a idade média, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1973, 2 vol., I, pàg. 73-135; «Gènesi de la Pia
Almoina de la Seu de Barcelona: els fundadors», dins Manuel Riu (ed.), La pobreza y la asistencia a los
pobres en la Cataluña medieval. Volumen misceláneo de estudios y documentos, Barcelona, CSIC, 19811982, 2 vol., I, pàg. 17-75 i el treball de Tomàs López Pizcueta, La Pia Almoina de Barcelona (11611350). Estudi d’un patrimoni eclesiàstic català baixmedieval, Barcelona, Fundació Noguera, 1998.
7. Àngel Fàbrega, La vida quotidiana a la Catedral de Barcelona en declinar el Renaixement. Any
1580, Barcelona, Publicacions de l’Arxiu Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona, 1978;
Pedro Fatjó, «Organización y gestión de una hacienda eclesiástica en la Cataluña del siglo xvii:
la Catedral de Barcelona», Revista de Historia Económica, 1, 1999, pàg. 89-118; «La contabilidad…»;
La Catedral de Barcelona en el siglo xvii: las estructuras y los hombres (tesi doctoral inèdita), Universitat
de Barcelona, 2 vol.
8. Vegeu, per exemple, Pierre Toubert, «La vie commune des clercs aux xie-xiie siècles: un questionnaire», Revue Historique, 231, 1964, pàg. 11-26 (esp. pàg. 13).
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La mensa capitular, doncs, havia de respondre de les despeses de la comunitat de canonges a partir de l’explotació d’una sèrie de béns. Les despeses
incloïen, bàsicament, les distribucions canonicals (l’aliment i la quantitat dinerària que rebia diàriament cada canonge), el pagament dels aniversaris (les
misses que havien encarregat els testadors que havien deixat llegats a la Seu),
els salaris dels treballadors i l’assistència als pobres. Entre les principals fonts
d’ingressos hi havia la renda senyorial, les pensions de censals llegats per fidels
i alguns drets més. A mesura que rebia les seves atribucions, el capítol va organitzar diverses administracions per tal que les gestionessin. Entre aquestes, per
a l’objecte del nostre treball, en destacarem dues.
La primera, fundada a principis del segle xiii, és la Casa de Caritat, que,
dirigida per dos canonges, havia d’administrar la meitat dels ingressos capitulars.9
Seguint Fàbrega, sembla que a partir d’aquell moment la Casa de Caritat «responia de les porcions canonicals o distribucions quotidianes dels canonges».10 La
segona, fundada a finals de la mateixa centúria, és l’Almoina, a la qual s’encarregà
la gestió de tots aquells béns que els fidels donaven perquè servissin, no només
per finançar misses i aniversaris i, ocasionalment, beneficis i altars, sinó també per
alimentar pobres. Així, l’Almoina havia de fer rendir una sèrie de recursos de tal
manera que cada dia pogués donar de menjar un nombre determinat de pobres.
Els recursos cerealistes en la vida econòmica de la Catedral
Totes les administracions de la Seu tenien, d’una manera més directa o indirecta, relació amb el cereal. Totes explotaven rendes que procedien de delmes
o de censos sobre explotacions cerealícoles, i algunes, com per exemple l’Obra
de la Seu, compraven quantitats de gra per pagar en espècie els obrers. Amb
tot, però, hi ha dues administracions que tenien una relació especial amb el
proveïment cerealista: l’Almoina de la Seu i la Casa de Caritat. Sens dubte, en
l’economia de les pabordies, el cereal hi tenia també un paper importantíssim,
si més no en els seus orígens, però, des del moment que les distribucions canonicals les començà a realitzar la Casa de Caritat, aquest es reduí. Ens centrarem
doncs en l’anàlisi de la relació de l’Almoina i la Casa de Caritat amb el proveï
ment cerealícola.
La funció més representativa de l’Almoina era alimentar diàriament un
nombre de pobres que, al segle xv, voltava els tres-cents.11 Com que la dieta
d’aquests pobres tenia com a element principal el pa, els majordoms havien

9. Fàbrega, La vida quotidiana…, pàg. 33.
10. Fàbrega, La vida quotidiana…, pàg. 34.
11. Vegeu, sobre el nombre de pobres de l’Almoina, el gràfic que presenta Baucells a «La Pía Almoina…»,
apèndix 6.
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d’assegurar-se que als seus magatzems hi hagués sempre quantitats suficients de
gra. El majordom, oficial que s’encarregava de la gestió pràctica de l’Almoina,
anotava bianualment, en els llibres de majordomia, tots els ingressos i despeses
oportuns. Aquests llibres són doncs una font extremadament útil per conèixer
el volum de cereals que gestionava aquesta institució.
Quant a la Casa de Caritat, la seva funció principal era convertir els béns
que administrava en aliment suficient per realitzar les distribucions canonicals
adequadament. Des de principis del segle xv, la Caritat havia organitzat el que
en podríem dir una subdivisió administrativa, l’anomenat Pastrim, que, amb els
rèdits dels esmentats béns, es dedicava, sobretot (encara que no exclusivament),
a produir i distribuir el pa. A la llarga, aquesta administració seria segregada,
però durant el segle xv encara depenia dels caritaters. Els llibres de comptes del
Pastrim són la segona font que utilitzarem.
Pel que fa a l’Almoina, cal tenir present que aquesta administració necessitava unes mil quarteres anuals de blat i altres cereals (com ordi, mestall o
civada, que apareixen amb freqüència variable a la documentació). L’Almoina
porgava i emmagatzemava aquest gra i, al ritme de les necessitats, el duia a
moldre, pastar i coure. Als llibres de comptes de la majordomia de l’Almoina hi
trobem, any rere any, els sous pagats a traginers, porgadors, moliners, pastadors
i forners, així com també els costos de la llenya de forn, que eren significatius.
Només en comptades ocasions l’Almoina adquiria farina, i no hem registrat, en
tot el segle xv, ni una sola compra de pa o bescuit: per tant, l’Almoina controlava pràcticament tot el procés productiu. El cereal que entrava als magatzems era
obtingut, bé de les rendes que generaven algunes de les possessions que aquesta
gestionava, bé de compres realitzades directament a venedors fora de la plaça
del Blat.12 La proporció entre el gra provinent per una o altra via era variable i
serà analitzada més endavant.
El cereal que l’Almoina rebia de cadascuna de les seves possessions era
recaptat pels batlles i oficials de les administracions foranes de l’Almoina. En
el cas d’una d’aquestes administracions foranes, Sitges, a mitjan segle xiv el
gra procedia, d’una banda, del pagament de censos emfitèutics, del llòçol, del
delme i de l’agrer i, de l’altra, de l’hort del castell.13 El batlle, representant de
l’Almoina, el recaptava i, segons les necessitats de l’administració mateixa, tant
forana com central, el repartia: una part l’aturava per satisfer el consum dels ha-

12. En les comptades ocasions en què les compres es realitzen efectivament a la plaça del Blat o en
algun altre punt de venda, els llibres ho indiquen (vegeu, per exemple, Majordomia, 1437-1439, f. 32r,
on s’explica que s’han comprat vint quarteres i mitja d’alguns pagesos a la plaça del Blat).
13. Pere Benito, «Del castillo al mercado y al silo. La gestión de la renta cerealista de la Almoina de
Barcelona en la castellanía de Sitges (1354-1366)», Historia Agraria, 51, 2010, pàg.13-44 i pàg. 19-22.
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Les possesions de la Pia Almoina durant el segle xv. Font: Elaboració pròpia

bitants del castell i per conrear l’hort la propera temporada, una altra l’enviava
a Barcelona per a ús de l’Almoina, i una tercera la venia al mercat local.14
La gestió de la renda cerealista només ha estat estudiada profundament per
al cas de Sitges en la part central del segle xiv, però podem pensar que el més probable és que les altres administracions foranes funcionessin de forma similar. Al
llarg del segle xv, les localitats que alguna vegada enviaren part de les seves rendes
en forma de gra a l’Almoina són l’esmentada Sitges, Vilafranca del Penedès, Vilobí
del Penedès, Terrassa, Sant Martí Sarroca, Montfalcó, Biure i la Roviola, Grevalosa i Mollet. En aquestes ocasions, l’Almoina havia de pagar el transport del cereal,
el qual, en el cas de les possessions costaneres, es feia per mar (mapa).
Amb tot, l’Almoina comprava una gran part del cereal. El principal grup
de venedors era el dels formenters, mercaders especialitzats en aquest producte
que el duien de Sardenya, Sicília, Provença, Aragó, França o el Principat mateix. Però també venien gra a l’Almoina canonges, beneficiaris i altres figures
relacionades amb la Seu, gra que podia procedir dels seus mercadejos privats o
de les seves rendes pròpies o prebendes. Així mateix, els pagesos de la rodalia de
Barcelona i, sobretot, de les possessions de l’Almoina (camperols de Sant Martí
Sarroca, Vilafranca o Sitges, per exemple),15 contribuïen a omplir-li els graners.
14. Benito, «Del castillo al …», pàg. 15-16. Només en una ocasió hem trobat que el gra procedent de
les rendes de Sitges i Vilobí sigui segregat d’aquell procedent del delme que es paga en aquestes mateixes
localitats. Vegeu: Majordomia, 1461-1463, f. 44r.
15. Per exemple, els prohoms de Sant Martí Sarroca, vassalls de la Pia Almoina, venien 47 quintars,
1 rova i 23 lliures de farina a l’Almoina el febrer de 1454. Vegeu: Majordomia, 1453-1454: f. 24r.
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Finalment, també el municipi feia aquest paper de tant en tant. En algunes
ocasions, l’Almoina incloïa el preu del transport en el total de la compra, de
tal manera que el venedor s’encarregava de dur el cereal al magatzem. En altres
casos, el venedor només pagava el preu fins a la platja, i l’Almoina s’encarregava
de cercar els traginers que l’havien de dur al seu graner.
El cereal transitava també pels llibres de comptes de la Casa de Caritat.
Una de les fonts d’ingressos de la institució era la participació en el cobrament
de l’anomenat dret dels cóps, un impost reial sobre el mesuratge del gra cobrat
sobre tota mena de grans i farines entrats a la ciutat. La història d’aquest impost, anomenat també de la quartera, és complexa: alienat pels monarques ja
al segle xii, el dret a cobrar-lo havia pertangut a diverses famílies rellevants (els
Grony, per exemple) i a membres del clergat catedralici i, durant cert temps,
com a mínim fins al bienni de 1421-1423, sis setzenes parts de l’impost havien revertit mensualment a l’Almoina.16 Durant tot el segle xv, en canvi, la
Casa de Caritat percebia un setzè i mig del total del que es recaptava amb el
dret dels cóps. Als llibres de comptes del Pastrim s’anotava cada mes la quantitat de forment rebuda per aquesta via, així com el preu al qual es venia la
quantitat final que s’ingressava.
El costum de vendre el forment rebut del dret dels cóps pot sobtar, per
tal com, alhora que venia gra, el Pastrim destinava bona part dels seus ingressos
a comprar-ne. De fet, la compra de forment era una de les despeses principals
que tenia la Caritat, i el que és més sorprenent encara és que el preu al qual el
comprava era sempre més elevat que el preu al qual el venia. Això segurament pot
explicar-se suposant que el gra que es recaptava a través del dret dels cóps no deuria tenir la qualitat necessària per produir el pa de la Casa de Caritat. En canvi,
l’Almoina, que no necessitava gra de qualitat, sí que, quan havia cobrat l’impost
en espècie, aprofitava el cereal per al seu consum. Els diners recaptats per la Caritat procedents del dret dels cóps anaven a les arques amb què, en última instància, es comprava el blat de bona qualitat a venedors que pertanyien als mateixos
grups que els que proveïen la Pia Almoina (en ocasions eren els mateixos).17

16. L’Almoina va rebre aquest impost, com a mínim, fins al 1423. Després del 1437 ja no el cobrava,
però entre el 1423 i el 1437, no disposem de llibres de Majordomia. Les quantitats que tenim registrades són molt irregulars: 864 quarteres entre 1413 i 1414 (Majordomia, 1413-1414, f. 1r); 388
quarteres entre 1417 i 1419 (Majordomia, f. 4v; 5r); 655 quarteres entre 1421 i 1423 (Majordomia,
f. 7r-10v). Pensem que és probable que aquest dret fos alienat al bisbe, que, al segle xix, encara fonamentava la seva economia en el cobrament d’aquest impost. Vegeu Joan Bada, «Poder eclesiàstic:
Església i espiritualitat», Barcelona Quaderns d’Història, 9, 2005, pàg. 51-67 (esp. pàg. 53).
17. Així, per exemple, sabem que Nadal Garcés, canonge de la Seu, vengué blat a la Casa de Caritat (Pastrim, Administració, Llibres de comptes: 1452-1455, f. 23v; 1463-1465: f. 95r; 1473-1475:
f. 90r); i a la Pia Almoina diversos cops entre 1452 i 1457 (Majordomia, 1452-1453: f. 28r; 29r; 14531454: f. 23v; 24r; 1455-1457: f. 23v; 24r).
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Amb el forment que la Casa de Caritat adquiria, que al cap de l’any podia situar-se entre les 200 i les 300 quarteres, es produïa un pa que era servit als
canonges com a complement a les porcions que ja els lliuraven les pabordies.
Com l’Almoina, la Casa de Caritat soldejava moliners, pastadors i forners, i
mantenia les instal·lacions on es preparava el pa. A més, però, la part d’aquest
pa que sobrava era venuda i generava un retorn econòmic per al capítol. Aquesta pràctica no estigué exempta de controvèrsia, perquè els forners i flequers de
la ciutat denunciaven que el pa de la canonja, com se l’anomenava, representava
una competència deslleial per al seu producte, per tal com el capítol no havia
de pagar els drets sobre el forment i, en conseqüència, es podia permetre fer un
pa de millor qualitat amb menor cost.
Així, ja l’any 1473, el Consell havia prohibit que tant la Seu com els
monestirs venguessin més pa del que els sobrava, ja que, com que no havien
de pagar l’anomenat dret dels flequers,18 que es pagava sobre el blat adquirit per
a la manufactura de pa,19 esdevenien competidors deslleials per als flequers de
la ciutat. En la mateixa línia, l’any 1484, el Consell de Cent considerà que els
canonges obtenien, de la venda d’aquest pa, un benefici doble i inadmissible,
«per ésser dit pa de menys pes que altre pa de flequa» i perquè «era franch de
imposició, de què se’n seguia gran dan als drets de la ciutat».20 Per frenar-ho encarregaren, a dos flequers escollits per una comissió elegida pel Consell, la producció d’un pa d’igual qualitat i major pes, al mateix preu, amb l’objectiu de
competir d’aquesta forma amb l’oferta dels canonges i reduir les seves vendes.
Tot i que no hem trobat l’ordinació corresponent, i al registre de deliberacions no queden especificats els avantatges que tindrien aquests flequers, sembla ser que se’ls concedia l’exempció del pagament del dret dels flequers, atès
que, pocs mesos després, els consellers van observar que amb la nova ordinació
l’esmentat impost es veia disminuït, de manera que la ciutat perdia ara també
per aquesta banda. Així, van prohibir als flequers privilegiats produir més de 50
lliures diàries d’aquest pa exempt.21 Amb prou feines un any després es comprovà que, malgrat la competència incentivada pel Consell, les quantitats de cereal

18. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV-10
(1471-1481), 13-I-1473: f. 33 r.
19. L’import que s’havia de pagar pel dret dels flequers fou bastant variable. L’any 1470, en plena
guerra civil, aquest dret consistia en «VIII diners que los flaquers e altres persones qui pasten pa per
a vendre acustumen pagar en la present ciutat per quescuna quartera de forment e de farina». Vegeu
AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV-9 (1463-1471), 1470 desembre 10: f. 177v. Cap
al final de la guerra augmentà fins als dos sous (24 diners) per quartera, es rebaixà a 12 el 1473 i tornà a
augmentar vers el final de la dècada: vegeu Francesc Carreras Candi, Geografia General de Catalunya.
La ciutat de Barcelona, Barcelona, Alberto Martín, 1916, pàg. 660.
20. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, II-27 (1483-1485), 9-II-1484: f. 39v.
21. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, II-27 (1483-1485), 31-I-1485: f. 146r.
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Preus de compra de blat al mercat barceloní
(1421-1423)
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Font: Elaboració pròpia a partir dels llibres de comptes de la Casa de Caritat i de la Pia Almoina

que prenia el clero per pastar pa no havien disminuït, ans al contrari, s’havien
incrementat, cosa que evidenciava el fracàs de la nova política. El Consell, per
tant, va anular els privilegis d’aquests dos flequers i retornà a la situació anterior,
com a mínim «fins que altrement la ciutat hi volgués del·liberar».22 El municipi
claudicava doncs en el seu primer intent conegut de reduir els privilegis de la
Seu en aquesta matèria, malgrat que continuaria la seva pugna en endavant.
Circuits comercials i preus dels cereals de la Catedral
Aquesta primera aproximació és més aviat estàtica en relació amb el paper tan
significatiu que el cereal tenia en l’economia de la Seu. Però una anàlisi diacrònica de la documentació ens permet individuar algunes seqüències que podrien
il·lustrar processos més generals en l’economia i la política de la ciutat, del
Principat i, fins i tot, de la Mediterrània i d’Europa. Una primera seqüència que
hem d’estudiar a partir de les dades recollides és, sens dubte, la de l’evolució
dels preus dels cereals.
Els llibres de comptes de la Caritat ens donen dues sèries de preus: la del
cereal que aquesta administració comprava al mercat i la del que, procedent
del dret dels cóps, revenia al mateix mercat. Els comptes de l’Almoina ens
22. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, II-28 (1485-1487), 27-I-1486: f. 21v.
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Variació d l’interanual del preu de la quartera de blat a Barcelona
(1411-1499)
20
Segons el preu del blat comprat per l’Almoina
Segons el preu de les vendes del blat procedent del dret de cóps
18

16

14

12

Juny

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener

Des.

Nov.

Oct.

Set.

Agost

Juliol

10

Font: Elaboració pròpia a partir dels llibres de comptes de la Casa de Caritat i de la Pia Almoina
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Procedència del cereal adquirit per la Pia Almoina
(1413-1495)
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forneixen, principalment, la sèrie dels preus de les compres que la institució
realitzava al mercat, a intervals irregulars però prou constants. Si contrastem les
sèries en un dels biennis en què disposem de les tres sèries —compres i vendes
de la Caritat i compres de l’Almoina— els anys 1421 a 1423, ens adonarem,
d’una banda, que els preus als quals compra l’Almoina són força més baixos
que els preus als quals compra la Casa de Caritat, mentre que els preus als
quals aquesta ven el blat dels cóps coincideix quasi exactament amb els preus
als quals compra l’Almoina. Això ens dóna indicació de l’existència de mercats
de blat de diverses qualitats, però on les pujades i baixades de preu, això sí, es
corresponen amb exactitud.
D’aquestes sèries podem treure altres conclusions. En primer lloc, calculant
el preu mig de venda de la quartera segons el mes, entre 1411 i 1499 observarem
que hi ha una relació clara entre el ritme de les collites i l’evolució estacional
dels preus. Al mes de maig, quan es preveu l’entrada de la nova collita al mercat,
els preus comencen a baixar, malgrat que la davallada més significativa té lloc al
juny i continua fins a l’agost. A partir del setembre, els preus pugen de nou, lentament, fins a estabilitzar-se entre gener i abril (les mitjanes procedents de les compres de l’Almoina són menys fiables per tal com les dades són més irregulars).
De l’estudi dels preus mitjans anuals calculats a partir de les mitjanes
mensuals podem treure algunes conclusions. En primer lloc, podem detectar les
caresties més importants: 1413, 1421, 1427, 1432-1433, bona part dels anys de
la guerra civil de 1462-1472, 1474, 1477-78, 1484 i 1494-96. Deixant de banda la dècada anòmala de la guerra civil, aquest recompte indica un ritme d’una
carestia per dècada (malgrat que ens falten dades per a la dels anys trenta). En
un altre pla, aquest estudi ens mostra l’evolució general dels preus dels cereals,
i veiem que durant les primeres dècades del segle es mantenen més o menys estables, que viuen una depressió entre 1440 i, com a mínim, 1455,23 i que durant
la guerra civil de 1462 a 1472 pateixen una alça important i fàcil d’explicar, que
es mantindrà fins a les caresties de finals de 1470, passades les quals, en les dues
darreres dècades, la depressió econòmica es reflectirà en una caiguda progressiva
dels preus fins a nivells de principi de segle. Aquestes evolucions encaixen en
línies generals amb la visió donada per Pierre Vilar sobre l’evolució dels preus a
Catalunya a la baixa edat mitjana.24
Paral·lelament, l’anàlisi d’altres aspectes dels llibres ens permet advertir
algunes tendències. A l’Almoina observem com, a principis de segle, el cereal
procedent de compres al mercat i del dret dels cóps suposava, a vegades, el cent
per cent del producte consumit, mentre que, cap a la darrera dècada del segle,

23. No tenim dades per al període 1456 a 1461.
24. Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, Barcelona, Edicions 62, 1986, 4 vol., II, pàg. 174-175.
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el cereal de les possessions va passar a constituir-ne la pràctica totalitat. Sovint és
impossible calcular amb exactitud quina proporció del gra comprat per l’Almoina era del Principat. Ara bé, és interessant veure com, paral·lelament, la Casa de
Caritat anava adquirint més i més gra de venedors de l’àrea del Baix Llobregat
i el Vallès. Podríem ser davant de l’indicador d’una dependència creixent, per
part de la Seu, i qui sap si per part de tota la ciutat, del cereal del Principat.
Des del nostre punt de vista, aquesta tendència guanya importància si
hi afegim el fet que, al mateix temps, l’Almoina incrementava molt significativament la proporció de cereals de menor qualitat en el seu consum. L’ordi, la
civada, el sègol i el mestall comencen a sovintejar cada vegada més a la documentació, moltes vegades amb indicacions als llibres de comptes que expliquen
que aquests cereals de menor qualitat es feien servir per barrejar-los amb el
blat. Es tracta d’un procés que, si es demostra que és representatiu d’un canvi
d’hàbits generalitzat a la ciutat, ens estaria assenyalant un cert canvi al seu torn
de les relacions entre aquesta i el seu rerepaís.
Conclusions
Els resultats d’aquesta aproximació a la documentació de la Catedral de Barcelona han de ser posats en relació amb la política i l’economia del seu moment
i amb fonts pertanyents a altres àmbits (monacals, senyorials, notarials). Amb
tot, l’anàlisi monogràfica de la gestió del proveïment de cereals per part de les
dues principals institucions que dins la Catedral tractaven amb aquest mercat
ens aporta informacions molt interessants sobre la xarxa de proveïment i sobre
els preus dels cereals existents a la Barcelona del segle xv. D’altra banda, ens
confirma la idea que el cereal tenia un paper essencial en l’estructura econòmica
de la Seu de Barcelona. En les fonts de la Seu tenim un observatori privilegiat
des del qual podem avaluar tota una sèrie de processos econòmics, tant de llarga
com de curta durada, tant d’abast local, com d’abast internacional, que tenen
els recursos cerealistes al seu epicentre o com a element de mesura privilegiat.25
Així, l’evolució a la baixa dels preus dels cereals durant la primera meitat del
segle, la creixent dependència respecte als recursos cerealistes de proximitat o
l’augment de la presència de cereals de baixa qualitat en la dieta dels pobres de
l’Almoina són marcadors de processos politicoeconòmics de rellevància que
recerques ulteriors ens han de conduir a conèixer millor.

25. Cal esmentar aquí, perquè no hem tingut ocasió de citar-lo, l’estudi de Pere Orti, «El forment a la
Barcelona medieval. Preu, mesures i fiscalitat (1285-1345)», Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992,
pàg. 377-423, que fou un dels primers estudis en aprofitar aquesta potencialitat.
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Pa i política als segles xvi i xvii
Luis R. Corteguera

Als segles xvi i xvii, la carestia de pa era un problema amb implicacions teològiques, morals i polítiques.1 Per tant, plantejar la història del seu proveïment
estrictament des del vessant de la producció, el consum i la regularització del
comerç, encara que sigui essencial per entendre aspectes importants de la política del pa, ens allunyaria de tot un ventall de consideracions necessàries per
entendre les reaccions i les accions dels homes i les dones de l’edat moderna.
Això no vol dir deixar l’economia per examinar la religiositat i la política, sinó
examinar la política del pa des de la perspectiva de les idees econòmiques de
l’època. Per exemple, els historiadors han assenyalat com a causes de la pujada
de preus del segle xvi l’afluència de metalls preciosos americans a Espanya, el
ràpid creixement de la població i les disparitats monetàries entre la moneda catalana i l’estrangera. Segons aquest mateix argument, les caresties sovint reflectien la susceptibilitat d’una producció agrícola premoderna davant les sequeres,
les gelades o les pèrdues de població. En canvi, en plantejar la carestia de pa
des de la perspectiva de les idees econòmiques de l’època veiem que, encara
que en aquells segles també es reconeixia el mal temps i els desastres naturals
com a causes de carestia i preus alts, la principal explicació se centrava en la
cobdícia humana.2 Com deia una cobla catalana, «Los qui tenen blats a vendre,
sempre desijen mal any».3 El representant d’aquesta gent cobejosa era l’acaparador, o segons el llenguatge de l’època, l’agabellador. Un predicador del segle
xvi descriguí l’agabellador com un mercader que «todo el trigo agavellava que
podía, y venderlo no quería a quien trigo le faltava». Aquest «mal Chirstiano
agavellador» rebria una càstig diví perquè «aquesta es la justicia de aquel Juez
soberano».4 Les autoritats polítiques, a més de regular la venda de cereals i de
pa, també condemnaven l’agabellament com un crim punible.

1. Aquest estudi elabora material que he treballat anteriorment des de la perspectiva de la política
popular barcelonesa. Luis R. Corteguera, Per al bé comú. La política popular a Barcelona, 1580-1640,
Vic, Eumo Editorial, 2005, cap. 2, 3, 5.
2. Barcelona també es queixava de la construcció de galeres i de les excessives llicències d’exportació
concedides pels virreis. Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, Barcelona, Edicions 62, 19641968, 4 vol., II, pàg. 271-272.
3. Cobles nouament fetes sobre los forments y usures ab un villancet, dins José Manuel Blecua (ed.), Pliegos
poéticos del siglo xvi de la Biblioteca de Cataluña (edició facsímil), Madrid, Joyas Bibliográficas, 1976.
4. BC (Biblioteca de Catalunya), Fullets Bonsoms, 10771, Juan Salazar, Síguese un caso notable, y verdadero de cono [sic] los dsablos [sic] se han llevado a un mercader agavellador de trigo, porque no se quiso confesar,
Barcelona, 1603.
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Cobles nouament fetes sobre los formentes y usures ab un villancet, Barcelona, Pere Regnier, 1566.
BC (Biblioteca de Catalunya)

Darrera d’aquestes condemnes hi havia una «economia moral», associada amb nocions com el «preu just», el «bé comú» i l’amor al pròxim —la
caritas, l’amistat— com a principis econòmics. Es podia defensar el lliure
comerç, però encara estem lluny de la defensa dels interessos individuals.
Segons els teòlegs catòlics medievals i moderns, l’interesse no tenia lloc davant
la caritas. Es podia parlar de compensacions per despeses realitzades, però els
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guanys purs no eren lícits.5 La recerca de guanys davant del patiment dels
pobres era immoral, pròpia dels «mals cristians». A la pràctica, és clar, aquests
principis eren transgredits amb abusos de diferent mena, i la seva interpretació era objecte de debat. Però, com espero demostrar examinant tres episodis
relacionats amb la política del pa a Barcelona entre 1580 i els primers anys
del segle xvii, aquest principis informaren les accions d’homes i dones de tots
els orígens socials, i de les autoritats tant municipals com catalanes i reials.
La lluita pel pa ens ofereix una perspectiva diferent de la història del proveïment a Barcelona i dels estrets lligams entre economia i moral cristiana, entre
psicologia i raó d’estat.
***
En els vint anys que van de 1560 a 1580, el preu del blat a Barcelona gairebé es va doblar, mentre que els salaris no van poder seguir el ritme de creixement.6 Cap a 1580, la situació era insostenible. Les solucions tradicionals,
com les «crides» (pregons) virregnals prohibint l’acaparament o impulsant
la importació de blats per part del Consell municipal, no funcionaven. Els
consellers confessaven que, tot i que la ciutat perdia cinquanta mil lliures
l’any per mantenir baixos els preus del pa, els pobres sofrien «extrema misèria y fam».7 El novembre de 1580, la carestia de gra obligava el govern de
Barcelona a importar sis mil cafissos (vora de cent mil litres) de blat d’Aragó.8 A finals del 1581, unes pluges torrencials havien arruïnat gran part de la
collita, i la visita de l’emperadriu Maria, vídua de l’emperador Maximilià II,
arxiduc d’Àustria i rei d’Hongria i de Bohèmia, i germana de Felip II, va
fer desviar els escassos recursos disponibles per sustentar el nombrós seguici
que l’acompanyava.9 La primavera del 1582, el preu d’una quartera de blat,
que normalment oscil·lava entre 28 i 30 sous, arribà als 40 sous i seguí
augmentat diàriament.10 La sequera de l’estiu de 1582 contribuí a una altra
collita dolenta. El setembre, els consellers descrivien així la desesperada situació de Barcelona:

5. Bartolomé Clavero, Antidora. Antropología católica de la economía moderna, Milà, Giuffrè, 1991, cap. 2.
6. Gaspar Feliu, «Precios y salarios en la Cataluña moderna», Estudios de Historia Económica, 21 i 22
(1991), I: pàg. 37, quadre III; part I, cap. 3-5; part II, cap. 3-4.
7. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Lletres closes, 61, f. 115, els consellers a Tomàs
Pujades, ambaixador de Barcelona a Roma, 9-X-1579.
8. AHCB, Lletres closes, 62, f. 37v-38r, els consellers a Felip II, 21-XI-1580. 1 cafís = 17,5 litres.
9. AHCB, Lletres closes, 62, f. 122, els consellers al rei, 28-XI-1581.
10. Frederich Schwartz, Francesc Carreras Candi (ed.), Manual de novells ardits vulgarment
apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, Barcelona, Imp. de Henrich y cia., 1892-1975, 28 vol., V,
pàg. 303.
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«Dins pochs dies los blats y altres vitualles han muntat a tant gran preu que los pobres
quasi moren de fam, y lo que pigor [sic] és, no˙s troben blats per diners y en les plasses
de la present Ciutat molt temps fa no se n˙i descarrega, de hon lo poble de la present
Ciutat reste molt llestimat y opprimit.»11

La collita d’oliva també s’havia perdut; i mentre «lo pobre, ab temps de falta de
pa, ab herbes y oli pot reparar sa necessitat», ara se les haurien d’arreglar sense.12 L’agost del 1584, el virrei informava que «la neçesidad que ay dél [blat] es
tan grande que dizen que nunca se han visto en este prinçipado y condados ni
se acuerdan los muy viejos dello».13 Desde Flix, la vila de la Ribera d’Ebre que
aleshores era una jurisdicció pertanyent a Barcelona i un gran centre proveïdor
de blat, s’informava que la collita no havia donat res. Tement l’esclat d’avalots,
els consellers importaren blat de França a un preu elevat.14 La sequera i la fam
a l’Urgell obligà els seus habitants a buscar menjar a altres llocs.15 El cronista
jesuïta Pere Gil es dolia de l’onada de gent famolenca que arribava a Barcelona
buscant un alleujament: «Tenien els rostres grocs y verds […] per les herves
que menjaven».16
Els consellers culparen dels alts preus del pa a Barcelona la cobdícia
dels monjos i dels canonges de la Catedral. A més, alguns creien que ni tan
sols els clergues estaven exempts de la temptació d’acaparar. El 1579, un memorial dels consellers dirigit al papa Sixte V lamentava que aquests clergues
volien «agabellar tot lo forment que poden» a fi d’apujar els preus i vendre
després l’excedent de blat i de pa per obtenir més beneficis.
L’any següent, els consellers van demanar per Barcelona un motu proprio,
o declaració papal, contra els acaparadors semblant al motu proprio concedit
a Saragossa l’any 1578 per Gregori XIII. Aquesta declaració amenaçava amb
l’excomunicació tots els qui acaparessin grans i altres aliments bàsics. Els consellers de Barcelona volien també que el papa prohibís les pràctiques abusives
vinculades a l’acaparament, que provocaven grans sofriments als pobres. Segons els consellers, la condemna papal contra els acaparadors redundaria en

11. Schwartz, Carreras Candi (ed.), Manual de novells…, V, pàg. 336.
12. Schwartz, Carreras Candi (ed.), Manual de novells…, V, pàg. 338.
13. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Consell d’Aragó, lligall 343, comte de Miranda a Felip II,
11-VIII-1584.
14. AHCB, Consell de Cent, Lletres closes, 63, f. 279, 281, els jurats de Flix als consellers, 27-VI-1584
i 16-VII-1584.
15. Jeroni Pujades, Dietari de Jeroni Pujades, Josep M. Casas Homs (ed.), Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, 1975-1976, IV, f. 120.
16. Josep Iglésies (ed.), Pere Gil, S.I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya, Barcelona, Societat
Catalana de Geografia - Institut d’Estudis Catalans, 1949, pàg. 299.
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«molta abundància […] de forments» perquè permetria, a Barcelona, prohibir
«tàcitament […] la il·lícita negotiatió dels ecclesiàstichs que per vendrer pa fan
mercansia de blats».17 Al mateix temps, la declaració papal tindria vigor més
enllà del territori de Barcelona, on els oficials municipals no tenien autoritat i
d’on procedien la major part de les importacions de gra. Però, per tal d’obtenir
la condemna papal, el rei Felip II l’havia de demanar formalment al papa en
nom de Barcelona.18
Els clergues, els nobles catalans i els oficials de la Diputació del General
temien que la condemna papal pogués tenir efectes semblants als que denuncia
ven els crítics del motu proprio de Saragossa. Aquests sostenien que els camperols, els mercaders i tots els terratinents aragonesos patien importants pèrdues
després de l’aplicació de la declaració papal.19 Segons advertí el capítol de la
Catedral de Barcelona a la Diputació, el motu proprio demanat per Barcelona
seria «molt gran prejudici de tota esta terra, y disminució de les rendes ecclesiàstiques y culto divino».20
Al·legant que el motu proprio de Barcelona podria afectar tot Catalunya, el clergat i la noblesa proposaren ajornar-ne la discussió fins a la propera
convocatòria de les Corts catalanes. Quan, però, es tornarien a convocar?
Feia més de quinze anys que Felip II havia convocat les Corts per primera i
única vegada, els anys 1563-1564. El seu retorn al Principat els anys següents
semblava poc probable. El 1580, Felip II s’havia instal·lat a Lisboa com a nou
rei de Portugal després de la conquesta armada del regne, i, per tal de consolidar la seva autoritat, hauria de residir-hi un temps indefinit. En opinió del
Consell d’Aragó, les intencions de la noblesa i el clergat catalans eren doncs
evidents: «sólo parecía que tenían fin a proprio [sic] interés por estar en mano
del clero y militares [nobles] todo el grano» quan «era más justo tener cuenta
con el Común y los pobres, que con los demás». El comte d’Aitona, virrei de
Catalunya, també convingué que res no el plauria més que «castigar y aniquilar los agabelladors». Per la seva banda, la Diputació del General considerava
els partidaris del motu proprio com a gent que només es preocupava dels seus
«interessos particulars» i no prestava cap atenció a la «conservatió de les constitutions y leys, y de la universal y pública utilitat, benefici y repòs de tot lo
Principat».21 Paulo Pla, canonge de Barcelona, afegia que, en lloc de defensar
17. AHCB, Lletres closes, 63, f. 16-17, els consellers a Felip II, 22-XI-1582.
18. AHCB, Lletres closes, 61, f. 115r, els consellers a Tomàs Pujades, 9-X-1579.
19. Gregorio Colás, José Antonio Salas, Aragón en el siglo XVI: alteraciones sociales y conflictos políticos,
Saragossa, Departamento de Historia Moderna - Universidad de Zaragoza, 1982, pàg. 559-567.
20. Josep M. Sans (ed.), Dietaris de la Generalitat, Barcelona, Generalitat de Catalunya - Departament
de la Presidència, 1994-2007, 10 vol., III, pàg. 92.
21. ACA, Consell d’Aragó, lligall 343, instruccions a Joan Pau Ciurana, 7-XII-1582.
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el bé comú, la declaració papal «sería causa de mayor daño para la gente pobre» per tal com els que n’eren partidaris miraven més per «su interesse [sic]
particular».22
La Corona tenia les seves raons de pes per no donar suport a la petició de Barcelona. El mateix canonge Pla advertia que el motu proprio podria
«perjudicar […] a la jurisdicción real» i que el papat no havia de ficar-se en els
assumptes de Catalunya. Aquesta era també l’opinió de l’antic virrei de Catalunya Hernando de Toledo, qui desaconsellà la intervenció del papat perquè, com
va advertir a Felip II, «lo que V. Mt. puede azer con su poder no es justo que
por otra mano se aga».23 El rei semblà estar d’acord. Després de posposar la seva
resposta durant quatre anys, finalment decidí no donar suport a les peticions de
Barcelona. A més, com temien els promotors de la declaració papal, les Corts
de 1585-1586 tampoc no van donar suport al motu proprio de Barcelona.
***
Mentre la teoria de l’acaparament implicava l’amagament de forments, hi havia
una altra explicació important per a la carestia i pujada de preus: l’excés d’exportació. A diferència dels agabelladors, aquestes exportacions sovint gaudien
del vistiplau de les autoritats reials. Acaparadors i exportadors, però, tenien
interessos compartits. Els exportadors cercaven gra, i els acaparadors sovint
aconseguien millors preus exportant que no pas venent localment. Poc temps
després de la fallida campanya del motu proprio, aquesta lògica portà a Barcelona a obrir un nou front contra aquestes pràctiques per combatre els alts preus.
El 22 de setembre de 1587, dos consellers de Barcelona presentaren una
petició urgent al virrei Manrique de Lara. Cada dia —explicaven els consellers— escoltaven «moltes queixes y clamors» en relació amb les grans quantitats
de forment, vi i oli exportades de Catalunya «ab licènsies de sa Excel·lència».
Els consellers demanaven a Manrique de Lara que no en concedís més per
evitar «molta necessitat». Als virreis, però, no els agradava rebre ordres dels representants de la ciutat, i Manrique de Lara no era cap excepció. «Si li aparexia
—replicà el virrei—, daria [sic] quatre mil».24
Donat el capteniment del virrei, el Consell de Cent cercà la intervenció
del monarca. No era el primer cop que es queixava a Felip II de les penúries
causades per les llicències virregnals. El 1587, els emissaris del Consell de Cent
a Madrid denunciaren que el virrei havia permès l’exportació de 70.000 quarte-

22. ACA, Consell d’Aragó, lligall 261, 17, Pla a Felip II, 16-XII-1582.
23. ACA, Consell d’Aragó, lligall 261, s.n., Prior de Sant Joan (Hernando de Toledo) a Felip II,
20-XII-1582.
24. Schwartz, Carreras Candi (ed.), Manual de novells…, V, pàg. 493.
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res (aproximadament 4,8 milions de litres) de blat, deixant el Principat exhaurit
i els pobres sofrint, a desgrat de la bona collita d’aquell any. El Consell d’Aragó
admeté que el virrei havia concedit massa llicències i recomanà més contenció.
Però el rei tenia raons per mantenir les llicències. Llur venda proporcionava
una agraïda font d’ingressos per a les insuficients arques virregnals. Els virreis
no eren els únics que s’aprofitaven d’aquestes llicències. Manrique de Lara assenyalava que altres viles i ciutats les demanaven, i «alguns prelats y persones
ecclesiàstiques y molts cavallers» ho passarien malament si deixava de donar
llicències d’exportació.25
Després de mesos d’instàncies desateses i preus en augment, el Consell
de Cent es decidí a actuar pel seu compte. El 7 de gener de 1588, els consellers
i la «vuitena dels forments», el comitè de vuit jurats encarregat de la política del
blat municipal, deliberaren enviar els consellers segon i tercer per les costes de
Catalunya per embargar blat conforme el privilegi vi vel gratia, concedit per Pere
III al segle xiv, que permetia a Barcelona requisar productes bàsics en temps d’escassetat. També decidiren armar un bergantí amb vint homes per requisar tots els
vaixells carregats de blats. Però no tothom estava d’acord amb aquesta proposta.
Joan Sauri, membre de la vuitena dels forments, havia consultat «mossèn Ferrer
dez Puig» —segurament Francesc Ferrer Despuig, ciutadà honrat de Barcelona,
elegit conseller en cap el 1581—, el qual dubtà sobre la legalitat d’un pas com
aquest.26 L’endemà, els consellers i la vuitena de forments votaren enviar només
el conseller segon, Frederic Roig Soler, per la «banda de Tarragona», no obstant
que el conseller tercer «estigués ja a punt y ab mules logades».27
El 10 de gener, Roig Soler feu arribar bones notícies a Barcelona. El
conseller s’emparà de «molt forment embotigat» a punt de ser carregat per
comerciants francesos. Dos dies després, descobrí a Mataró un vaixell amb 670
quarteres (46.900 litres) de forment que anava rumb a Gènova.28 Una setmana
després, el Consell de Cent lloava «lo bon cuidado, solicitut y diligentia» dels
consellers i la vuitena dels forments per la seva política de requises, «lo que convé al beneffici públich axí de la present ciutat com de tot lo Principat». Segons
Roig Soler, els preus havien caigut a Vilafranca del Penedès, Cervera i altres
indrets dos i tres rals per quartera.29
Davant l’èxit del conseller segon, els consellers i la vuitena dels forments ordenaren la sortida immediata del conseller tercer, Francesc Gamis,

25. Schwartz, Carreras Candi (ed.), Manual de novells…, V, pàg. 506.
26. Schwartz, Carreras Candi (ed.), Manual de novells…, VI, pàg. 3.
27. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 97, f. 20v-22.
28. Schwartz, Carreras Candi (ed.), Manual de novells…, VI, pàg. 3-4, 7, 11.
29. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 97, f. 32v, 39-39v.
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Civitates Orbis Terrarum, 1572. ahcb (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

per la costa de llevant. El 20 de gener, Gamis envià a la capital catalana 3.000
quarteres de forment de persones no esmentades amb «amichs en cort». El
vespre del 28 de gener, Barcelona celebrà el retorn de Gamis amb una entrada triomfal. Cavallers muntats a cavall l’escortaren fins a la seva casa. Torxes i
lluminàries il·luminaren els foscos carrers, on el poble de la ciutat oferia «tots
a veus altes la benvinguda y mil benedictions, que parexia lo Diumenge de
Rams».30
Però la victòria sobre els especuladors i els acaparadors va durar poc.
A començaments de febrer, amb més de 12.000 quarteres (800.000 litres) de
forment requisat, el Consell de Cent declarà que els preus havien caigut cinc
o sis sous per quartera, «ab gran content y alegria de tos los demès poblats».
Tanmateix, batlles i jurats de «moltes universitats», i alguns particulars, havien
anat als oficials reials denunciant les requises, «llansant per terra la autoritat de
30. Schwartz, Carreras Candi (ed.), Manual de novells…, VI, pàg. 13.
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la ciutat» i fent possible que «malèvols y endemoniats que no se contenen sinó
beuent la sanch dels pobres» tornessin a exportar «ab doblada y major suma»
en «infinides barques».31
Les requises també suscitaren tensions entre el Consell de Cent i el virrei. Manrique de Lara estava «molt sentit» per l’actuació de Roig Soler i Gamis
i amenaçà de perseguir judicialment els responsables de les requises si aquestes no s’aturaven.32 De moment, però, Manrique de Lara hagué d’assumir la
seva derrota. El suport popular havia encoratjat els consellers per prosseguir les
requises malgrat les objeccions del virrei. Però, com veurem a continuació, el
suport popular també podia exercir una pressió no desitjada sobre les autoritats
municipals.
***
31. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 97, f. 52-53r.
32. Schwartz, Carreras Candi (ed.), Manual de novells…, VI, pàg. 4-5.
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Els problemes de carestia i preus alts a Barcelona no havien desaparegut. Encara
que la devastadora pesta que causà una mortaldat tan gran al regne de Castella
entre 1599 i 1601 no va entrar a Catalunya, en les primeres tres dècades del
segle xvii el Principat patí crisis periòdiques de subsistència, d’estancament
comercial i d’incertesa monetària. Durant l’hivern de 1602 i 1603, vents extremadament freds que bufaven de la costa arruïnaren les collites d’oliva i taronja
i destruïren les pastures, la qual cosa provocà la mort d’un gran nombre de
bestiar.33 El gener de 1603, molta gent caigué malalta i morí a Barcelona, i el
setembre següent l’advocat Jeroni Pujades deia que moria «infinida gent» de
diarrea, febre i altres malalties.34 Un any després, l’agost de 1604, va haver-hi
moltes més morts per febres a Barcelona i per tota la resta del Principat.35 Com
hem vist abans, les causes naturals no eren prou per explicar la carestia de pa.
Segons Jeroni Pujades, el desembre de 1604, «anant molta pobra gent i en
particular moltes dones a la plaça del blat, com no trobessin gra en dita plaça,
se avalotaren tant contra els consellers que anaren a Casa la Ciutat a cridar via
fora…». Després, una turba de quatre mil persones anà a casa del conseller cinquè, encarregat del proveïment de blat dels pobres. Aquest, però, explicà que
havia assumit el càrrec dos dies abans, i culpà el seu predecessor Jaume Hernàndes. Dient que aquest i un altre conseller havien venut pa, els avalotats anaren a
casa d’Hernàndes, a la plaça del Born, i apedregaren la seva casa i botiga fent-li
grans destrosses, i intentaren calar-li foc. En aquest moment, arribaren el virrei,
els consellers i els jutges de l’Audiència de Barcelona. Davant les amenaces dels
amotinats, que acusaren el virrei d’haver permès l’exportació de gra de Catalunya, aquest hagués de retirar-se sense fer cap arrest. Els consellers respongueren
als avalots proveint la ciutat de blats, mentre que el virrei prometé no donar
més llicències d’exportació.36 Aquestes eren només accions temporals. Els propers anys, els barcelonins, i els catalans en general, patiren els elevats preus del
forment i de l’oli d’oliva, i també la fam i les malalties.37
Aquests tres episodis que hem examinat reflecteixen uns quants principis
bàsics que inspiraven la política barcelonina de proveïments dels segles xvi i
xvii. El primer, la història del proveïment a Barcelona ens confirma el consens
per part dels estaments socials entorn del principi de l’«economia moral». El
famós estudi de l’historiador britànic Edward P. Thompson sobre l’economia
33. BUB (Biblioteca de la Universitat de Barcelona), MS 115, Sevillà, Historia General del Principado de Cataluña, condados de Rosellón y Cerdaña por el año 1598-1640, f. 13v.
34. Pujades, Dietari, I, pàg. 239, 294.
35. Pujades, Dietari, I, pàg. 374-375.
36. Schwartz, Carreras Candi (ed.), Manual de novells…, VIII, pàg. 146-47; Pujades, Dietari, I,
pàg. 382-383.
37. Pujades, Dietari, II, pàg. 49, 52, 67.

Pa i política als segles xvi i xvii

83

moral ha donat la impressió que aquesta visió econòmica estava principalment
arrelada en el poble.38 Nosaltres constatem que a la Barcelona dels segles xvi i
xvii aquests principis eren àmpliament compartits, tant per les autoritats municipals i reials com pels nobles, els eclesiàstics i el poble. Ciutat, autoritats reials,
noblesa i clergat insistien que només vetllaven pel bé comú i condemnaven
l’acaparament. Aquest consens orientava posicions polítiques que no eren ni
fermes ni monolítiques. Durant les disputes sobre el motu proprio de Barcelona
contra els agabelladors, ministres, consellers reials i virreis prengueren diferents
posicions, tant favorables com crítiques. Durant la campanya de requises de
blat, no tothom al Consell de Cent estava d’acord amb la legalitat de les accions
de la ciutat. Davant l’avalot de 4.000 homes i dones el 1604, totes les autoritats intervingueren per restituir l’ordre. Les repetides denúncies d’abús i de
cobdícia posen en evidència les contradiccions, fins i tot la hipocresia, davant
d’aquest principi bàsic de l’economia moral. Les diferències en la política de
proveïments partien, però, d’interpretacions d’aquest principi, no de visions
diferents de l’economia.
La dimensió política de l’economia moral apunta cap a un segon principi bàsic present en la política de proveïments: les autoritats —sobretot les
municipals en el cas de Barcelona— tenien l’obligació d’assegurar l’abastament
de pa a les seves poblacions, prohibint els abusos que portaven carestia i preus
alts. Aquesta obligació les movia a prendre les mesures necessàries per supervisar les transaccions comercials, vetllar contra els abusos i fer justícia; també
movia els habitants a actuar per denunciar abusos i reclamar justícia. Aquest
principi es referia a la relació entre productors, distribuïdors i consumidors de
pa d’una mateixa vila o ciutat, sense tenir en compte els intercanvis exteriors.
A Catalunya, ni el rei ni la Diputació del General gaudien de l’autoritat d’intervenir en un pla d’intercanvis supralocals. Les Corts catalanes haurien pogut
fer un paper d’àrbitre sobre les diferències entre els interessos de Barcelona i de
la resta de Catalunya, però es reunien tan poc que no era factible. Això provoca
les crides de Barcelona demanat la intervenció del papat i, una vegada fracassat
aquest intent, la decisió d’actuar per compte propi, desafiant el virrei.
La història del proveïment de Barcelona és doncs escenari d’un conflicte
constant entre les necessitats de la ciutat i el poder limitat dels consellers sobre el comerç regional i internacional del blat. La invocació del deure de les
autoritats d’assegurar els proveïments de pa creava expectatives de solució dels
problemes d’abastament, però sense que quedés clar com es podrien portar
a terme aquelles solucions. Per tant, més enllà dels principis, a la pràctica va

38. Edward P. Thompson, «La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo xviii» i «La
economía moral revisada», dins Costumbres en común, Barcelona, Editorial Crítica, 1995.
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haver-hi constants conflictes polítics cada vegada que es presentaren situacions
de carestia i preus alts.
Aquestes observacions ens porten a una última reflexió sobre la relació
entre la política del proveïment i l’ordre social a Barcelona. En els tres episodis
examinats, les autoritats feien repetides advertències sobre el fet que la situació
de carestia i els preus alts del pa representaven una amenaça per a l’ordre públic,
ja que un poble famolenc era més susceptible d’avalotar-se. Però, a la segona
meitat del segle xvi i primera meitat del xvii no trobem a Barcelona ni avalots
antifiscals ni revoltes populars contra els rics i els mercaders, ni contra les autoritats religioses i polítiques. Les condemnes d’abús no anaven dirigides contra
els guanys materials i de riquesa, sinó contra els guanys obtinguts a expenses del
patiment dels pobres. L’avalot del 1604 fou excepcional, motivat per l’abús de
qui havia estat el responsable municipal del proveïment de pa dels pobres. Per
què, doncs, no es van produir més disturbis socials?
En el seu estudi clàssic de 1856 sobre els orígens de la Revolució Francesa,
l’historiador francès Alexis de Tocqueville ressaltà la importància de la percepció
de la realitat, més que la realitat en sí mateixa, a l’hora d’entendre el comportament humà. Així doncs, «les parts de la França que esdevingueren els principals
centres d’aquesta revolució són precisament aquelles on es veia més clarament
la prosperitat. […] No sempre anant de mal en pitjor s’acaba en revolució».39
La revolució tingué lloc durant el temps de prosperitat de Lluís XVI. La carestia
de l’any 1789 no fou la pitjor a la història de França. Des d’aquesta perspectiva,
podríem concloure que els barcelonins i barcelonines no veien els abusos dels
acaparadors com un problema d’ordre social i polític. Els impostos no eren la
raó dels preus alts del pa. El mal temps afectava els conreus, però tampoc no era
prou per explicar la carestia de blats. L’actitud tant de part del poble com de les
autoritats, nobles i clergues reflecteix un consens que la carestia no era del tot
real, i que hi hauria prou blat si se’n prohibís l’abús. Les grans quantitats de blat
recollides durant les requises de blat fetes pels consellers l’any 1588 semblaven
confirmar aquesta opinió. L’«economia moral», amb excepcions, es mantenia ferma. La solució era fer justícia segons els principis d’aquesta economia.
I, en això, cal reconèixer els esforços dels consellers de cara a defensar l’economia moral i actuar contra els abusos. Així, doncs, la història del proveïment a
Barcelona ens dóna un bon exemple de la importància de tenir en compte les
percepcions per entendre el passat.

39. Alexis de Tocqueville, L’ancien régime et la révolution française, París, Michel Lévy Frères, 1856,
pàg. 268-269.
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El Consell municipal i el proveïment de cereals
a la baixa edat mitjana
Juanjo Cáceres Nevot

El proveïment de cereals era l’activitat clau per garantir la seguretat alimentària de la ciutat de Barcelona durant els segles xiv i xv, la qual cosa obligava a
assegurar-ne la disponibilitat i garantir-hi l’accés econòmic i físic de la població, i fer-ho de manera estable al llarg del temps. Per tal d’aconseguir-ho, la
ciutat necessitava disposar de mecanismes d’abastament eficaços que garantissin el proveïment en temps de normalitat i, també, desenvolupar un conjunt
de respostes que permetessin superar els períodes de crisi. Aquests mecanismes
havien d’operar en un context de gran inestabilitat caracteritzat per la disponibilitat limitada d’aliments, l’aparició de caresties freqüents, la pràctica
de dietes poc variades, la manca d’alternatives alimentàries als cereals més
consumits i uns preus sotmesos a increments i a cicles especulatius. La ciutat,
a més, es trobava molt condicionada pels rendiments agrícoles del nord-est
peninsular, que patien una insuficiència productiva constant que va generar
una dependència permanent dels mercats exteriors.
A continuació exposarem quins eren els factors condicionants del proveïment de cereals a la ciutat i veurem d’on procedien i quins mecanismes
implementava el municipi per assegurar aquest abastament. Eren mecanismes
que intentaven millorar la disponibilitat de gra, potenciant-ne l’estabilitat al
llarg del temps, i facilitar l’accessibilitat mitjançant un control de l’increment
dels preus i de les actituds especulatives. No descriurem els diferents moments
de carestia frumentària i fam que van produir-se durant aquest període, tractats
en un altre capítol d’aquest llibre, però hi farem alguna referència puntual.
Territori, capacitat productiva i crisis alimentàries
A Europa, entre mitjan segle xi i el primer terç del segle xiv, va tenir lloc
un cicle de creixement demogràfic i econòmic que va fer necessari augmentar proporcionalment tant els recursos alimentaris com les zones de conreu.
Malgrat que aquest procés va coincidir amb la difusió dels coneixements
tècnics adquirits des de l’antiguitat, que es traduïen en la multiplicació del
nombre de molins a partir del segle xi, en la renovació de l’utillatge agrícola
i en la millora consegüent dels sistemes de conreu, això no va ser prou per
permetre un increment intensiu de la producció, i la principal via de creixement fou la posada en conreu de noves terres i l’ampliació resultant de la
superfície conreada.
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Nouvelle description de la fameuse ville de Barcelone cappitalle de la province de Catalogne, 1645,
J. Boisseau, AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

Com a resultat d’aquest procés, que es produïa al preu de treure espai
a les superfícies forestals, les zones mediterrànies van experimentar una simplificació dels recursos alimentaris disponibles i de la varietat de la dieta i van
obrir pas a l’entrada progressiva dels cereals. S’instaurava així un model agroalimentari orientat vers el conreu dels cereals i de la vinya, en detriment dels
boscos i els erms.1 Des del segle xii s’estengué arreu el conreu de blat o forment,
que esdevingué dominant a partir del segle xiii.2 Aquesta evolució afectà igual
els espais rurals i els urbans, els quals iniciaren un procés de creixement i des
envolupament i esdevingueren els principals consumidors del blat.
1. Antoni Riera Melis, «Estructura social y sistemas alimentarios en la Cataluña bajomedieval»,
Acta historica et archaeologica medieaevalia, 14-15, 1993, pàg. 216.
2. Alfio Cortonesi, «Autoconsommation et marché : l’alimentation rural et urbaine au bas Moyen
Âge», dins Massimo Montanari, Jean-Louis Flandrin, Histoire de l’alimentation, París, Ed. Fayard,
1996, pàg. 420-432.
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El pa fet principalment de blat va esdevenir, així, el component bàsic
de l’alimentació, tant entre les classes poderoses com entre les desafavorides,
encara que no en les mateixes proporcions, i assegurar-ne un proveïment suficient va passar a ser una necessitat per al conjunt de la societat. Per les seves
característiques agronòmiques i nutricionals, els cereals eren un dels pocs recursos vegetals adequats per alimentar una població que es trobava en continu
creixement. El blat, a més a més, presentava diferents avantatges respecte a
d’altres cereals: a més de ser una aportació significativa d’hidrats de carboni,
presentava més durabilitat que altres productes, era fàcil de transportar, d’emmagatzemar i de comercialitzar, i resultava molt apropiat per a la panificació.
Amb tot, el blat o forment és un cereal que no s’adapta favorablement
a totes les condicions geogràfiques i resulta exigent en nutrients del sòl, per la
qual cosa era en general necessari recórrer a un ventall més ampli de cereals per
assegurar l’alimentació de tota la població. A més, a causa de la pressió que els
cereals exerceixen sobre els nutrients del sòl, una explotació massa intensiva
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podia esgotar-los, de manera que era necessària la pràctica del guaret en un
any de cada dos o de cada tres, en funció de la qualitat del sòl, els cultius, els
adobs i els sistemes d’irrigació. El més freqüent era emprar el guaret biennal,
excepte a les zones més fèrtils o amb bons sistemes d’irrigació.3
A Catalunya se’n conreaven diferents varietats, entre les quals cal distingir les de cicle més llarg, com el forment, que es plantaven a la tardor o a l’hivern i es collien amb l’arribada de l’estiu, de les de cicle més curt, com l’ordi
i la civada, que se sembraven vers la primavera i es collien tres o quatre mesos
després.4 El principal producte de cicle llarg era clarament el forment, que
va estendre’s a mesura que progressava l’expansió feudal, mentre que abans
havia competit amb els cereals de cicle primaveral, més ben adaptats a les
limitacions tècniques, al baix desenvolupament dels sistemes de regadiu i a
la pobresa natural de les zones muntanyenques o d’altres zones poc aptes per
a l’activitat agrària.5 La resta de cereals resultaven menys exigents quant a la
qualitat del sòl, l’esgotaven menys i generaven una major producció en les
mateixes condicions.
Com hem assenyalat, els territoris de la Corona d’Aragó presentaven en
general dificultats per garantir una disponibilitat suficient de gra. En el cas de
Catalunya, és ben conegut que el potencial productor de gra era poc important
i generava un dèficit constant. Existien zones productores importants a la plana
de Tarragona, el Penedès i l’Empordà o als territoris del comtat d’Urgell, però
gran part dels terrenys eren pobres,6 de manera que l’abastament de cereals havia
de garantir-se a través de la importació de grans de fora de Catalunya. Malgrat
aquesta deficiència, el paisatge agrari català es trobava marcat pel predomini de
cereals i vinyes, fins i tot a les zones més improductives dels Pirineus.
A més a més, a les dificultats per augmentar la productivitat es va sumar
l’aparició de caresties cerealícoles periòdiques i de crisis alimentàries greus. La
insuficiència dels adobs, el desenvolupament limitat dels estris agrícoles o la
reducció dels guarets acabaren per comprometre, des de mitjan segle xiii, el
restabliment de la fertilitat dels sòls i produïren una caiguda progressiva dels
rendiments.7 D’altra banda, a partir d’aquest període, es van aturar l’expansió

3. Antoni Furió, «L’utillatge i les tècniques», dins Emili Giralt, Josep M. Salrach, Història agrària dels
Països Catalans, II, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, 2004, pàg. 339-341.
4. Pau Tutusaus, Un mal any en la ciutat de Barcelona (1374-1375) (tesi de llicenciatura inèdita),
Barcelona, 1986, pàg. 63-64.
5. Ferran Garcia-Oliver, «Els cultius», dins Giralt, Salrach, Història agrària…, II, pàg. 303.
6. Claude Carrere, Barcelona: 1380-1462. Un centre económic en època de crisi, Barcelona, Curial,
1978; Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, I, Barcelona, Curial, 1988, pàg. 321-425.
7. Antoni Riera Melis, «Société féodale et alimentation (XIIe-XIIIe siècle)», dins Montanari,
Flandrin, Histoire de l’alimentation…, pàg. 397-418.
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cerealícola i els processos d’ocupació dels nous camps.8 Aquests processos suposarien al segle xiii el començament de les caresties i culminarien al segle xiv
amb la multiplicació i l’agreujament d’aquests períodes de carestia i fam entre
la població europea, que coincidiran amb els flagells epidemiològics d’aquells
anys, com ara la Pesta Negra.
Cal matisar que les crisis alimentàries van ser un fenomen present durant tot el període medieval. El seu impacte havia estat notable en l’antiguitat
tardana i en l’època prefeudal, però el desenvolupament del feudalisme i el
canvi de cicle econòmic que aquest representà n’havia reduït la freqüència.
Amb tot, mai van desaparèixer del tot, sinó que es manifestaven de forma
irregular, quan les limitacions tècniques de la producció i l’escassa capacitat
d’innovació impedien afrontar unes condicions climatològiques adverses, o
quan el sorgiment de conflictes generava una distorsió del cicle de producció
i distribució. A partir del final del segle xiii, però, va tenir lloc un altre canvi
que va afectar al conjunt de l’Occident medieval: les caresties van esdevenir
cada cop més habituals i els seus impactes, més pronunciats.
Els àmbits de proveïment
Com a conseqüència de la insuficiència productiva, l’aprovisionament de gra
de les ciutats i en particular de Barcelona va haver de ser atès a través de
les importacions d’altres territoris. Barcelona depenia del conjunt de rutes
marítimes transitades pels comerciants barcelonesos o d’altres orígens que
operaven a la ciutat. Cal assenyalar també el trànsit fluvial com a via de transport dels grans procedents d’Aragó, de Lleida i del pla d’Urgell, els quals
travessaven Tortosa abans d’anar en direcció nord pel litoral marítim fins a
Barcelona. La desembocadura del riu Ebre esdevenia així el principal àmbit
intern de trànsit de gra, la qual cosa atorgaria a Tortosa un paper estratègic en
el control de la ruta, font de diferents conflictes amb Barcelona i origen de la
voluntat dels consellers de cercar vies alternatives. La resta de ports catalans
també podien esdevenir àmbits emissors de gra, especialment en períodes de
carestia. Atès que les principals vies de comerç eren marítimes o fluvials, les
rutes terrestres ocupaven un lloc secundari. A més a més, les deficiències en
les vies de comunicació interiors obligaven a realitzar el transport de gra mitjançant bèsties de càrrega, que arribaven a la ciutat guiades pels traginers.9 Les
rutes terrestres més importants van ser la de Lleida a Barcelona, que passava

8. Vegeu l’anàlisi de George Duby, Economia rural y vida campesina en el Occidente medieval, Barcelona, Península, 1968.
9. Vegeu Antoni Riera Melis, «La red viaria de la Corona Catalanoaragonesa en la Baja Edad Media»,
Acta historica et archaeologica mediaevalia, 23-24, 2002, pàg. 441-464.
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per Cervera i Igualada i recollia els grans de l’Urgell i la Segarra, i la de Valls i
Vilafranca del Penedès a Barcelona, que aportava grans dels territoris del sud
de Catalunya.10
Pel que fa als circuits exteriors, com posava de manifest Del Treppo, a
Barcelona confluïen algunes de les rutes de cereals més importants que tenien
França com a eix i que es difonien a dues grans àrees: la zona mediterrània i
la zona atlàntica. La mediterrània era l’àmbit principal de proveïment, mentre que el recurs a la zona del nord d’Europa només tenia lloc en moments
de grans necessitats o per part d’aquells mercaders que gaudien d’un millor
accés. Així, s’ha constatat el recurs al gra atlàntic en el transcurs de la crisi de
1375 i també als primers anys del segle xv. Segons el mateix autor, els àmbits
de proveïment de la zona mediterrània eren la península Itàlica, l’illa de Sicília, Sardenya, el Llenguadoc, la Provença, el regne d’Aragó i excepcionalment
Tunísia.11 La importància de cada centre per al proveïment de Barcelona va
anar variant substancialment al llarg del temps, i la recerca de noves vies per
a la importació de grans va despertar un interès permanent durant els segles
baixmedievals.
Els principals centres proveïdors de recursos frumentaris durant els segles xiv i xv van ser clarament les illes italianes. Per als catalans va esdevenir
clau l’accés a l’illa de Sicília, que ja havia estat un centre primordial d’importació de gra al segle xiii, tant des dels ports de Palerm i Trapani, a la costa
occidental, com dels de Messina i Siracusa a l’oriental. Els fluxos de gra, que
circulaven de forma regular, restaven en mans de representants del patriciat
urbà barceloní i de la monarquia. La importància del transport de gra era
tan gran a final de la dècada de 1428, que en el llibre del notari Massons, de
6.750 lliures corresponents a mercaderies de Sicília, 3.700 eren generades pel
gra.12 Pel que fa a Sardenya, malgrat ser un plaça comercial menys important, també presentava un cert interès per la presència de cereals.13 Les zones
més importants eren les de la Trexenta i Gippi, que abans de la conquesta
catalana ja havien generat als pisans importants volums de gra.14 El principal
10. Sebastià Riera Viader, «El proveïment de cereals a la ciutat de Barcelona durant el mal any primer
(1333): La intervenció del Consell de Cent i de la Corona», dins Actes del II Congrés d’Història del Pla
de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d’Història, 1985, pàg. 320.
11. Mario del Treppo, Els mercaders catalans i l’expansió de la corona catalano-aragonesa, Barcelona,
Curial, 1976, pàg. 282.
12. Del Treppo, Els mercaders catalans…, pàg. 151.
13. Antoni Riera Melis, «Barcelona en els segles xiv i xv, un mercat internacional», dins Albert
Cubeles, Ramon Grau (coord.), Quaderns d’Història, 8, El procés urbà i la identitat gòtica de Barcelona,
2003, pàg. 74.
14. Josefina Mutgé, La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336),
Madrid-Barcelona, CSIC, 1987, pàg. 59.
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inconvenient de Sardenya, era però, la irregularitat de les collites,15 per la qual
cosa només s’hi podia recórrer de forma intermitent o a través de partides
petites. Això feia que en èpoques de normalitat l’illa fos un centre exportador
menys bàsic que el sicilià. Amb tot, tenia un paper important perquè el rei
Jaume II havia concedit franquícies de tot tipus per a aquelles mercaderies
que entressin o sortissin de Sardenya i Còrsega, gràcies als subsidis rebuts pel
monarca durant la conquesta,16 i perquè el 1328 Alfons el Benigne confirmà
el privilegi de Jaume I, pel qual els ciutadans de Barcelona no havien de pagar
res per extreure blat de l’illa de Sardenya.17 Les principals contribucions es
detecten particularment durant «lo mal any primer» (1333),18 però també
durant diverses dècades del segle xiv.
El segon centre exterior en importància per al proveïment de grans en
aquella època cal situar-lo al sud de França, a la zona del Llenguadoc (sobretot
el Llenguadoc marítim) i a la Provença, juntament amb altres punts del regne
francès.19 Al mateix temps, el Llenguadoc també podia esdevenir una zona
demandant de cereals, quan travessava un període de caresties.
Finalment, pel que fa al Magrib, als segles xiii i xiv havia estat una
zona de proveïment de cereals, però el seu paper va decaure progressivament
a causa de la diversificació de les vies d’aprovisionament i del pes creixent de
les illes de Sicília i Sardenya, fins a esdevenir durant el segle xv un àmbit al
qual recórrer només en casos d’emergència frumentària. Aquesta tendència
contrasta, en canvi, amb la d’altres zones de la Corona, com Aragó i València,
que continuaren recorrent al nord d’Àfrica per cobrir els dèficits cerealícoles,
a través sobretot de les places d’Orà i Ténès.20
Les estratègies municipals
Els diferents investigadors que s’han aproximat a l’estudi del proveïment
frumentari han afirmat que aquest depenia fonamentalment de la iniciativa privada, i tots els indicis així ho avalen. Però en la transició de la fase
15. Del Treppo, Els mercaders catalans…, pàg. 289.
16. Francisco Martínez, En las puertas de la Peste Negra: aspectos sobre las dificultades cerealísticas, financieras y políticas en Barcelona, años 1339-1346 (tesi de llicenciatura inèdita), Barcelona, 1997. També
sobre Sardenya: Antonio Arribas Palau, La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón, Barcelona,
Instituto Español de Estudios Mediterráneos, 1952.
17. Josefina Mutgé, «Alfons el Benigne i el govern municipal de Barcelona», dins Manuel Rovira,
Sebastià Riera Viader (coord.) Quaderns d’Història, 9, El temps del Consell de Cent, I: L’emergència del
municipi, segles xiii-xiv, 2001, pàg. 149.
18. Vegeu una descripció del paper de l’illa en aquest període a Mutgé, La ciudad de…, pàg. 58-63.
19. Riera Melis, «Barcelona en els segles…», pàg. 81.
20. M. Dolores López, La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo xiv (1331-1410), Barcelona, CSIC,
1995, pàg. 526-527.
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d’excedents que caracteritza el segon i el tercer quart del segle xiii vers les etapes de les grans crisi frumentàries, iniciada en la dècada de 1280, el consistori
barceloní no només va desenvolupar un paper regulador del comerç del gra,
sinó que va implementar diferents mecanismes d’intervenció, adreçats a assolir un rol influent en el comportament dels agents econòmics implicats en
l’aprovisionament, i és va dotar d’una capacitat pròpia d’intervenció directa
sobre l’oferta frumentària de la ciutat a través de l’adquisició i la comercialització del gra.
En iniciar-se el segle xiv, el municipi practicava sobretot una estratègia d’intervenció preventiva i molt selectiva. La centralitat dels mercaders en
l’aprovisionament de cereals era evident, però les crisis frumentàries, especialment les de 1333-1334 («lo mal any primer») i de 1374-1376, van provocar
un interès creixent del Consell municipal per fer intervencions econòmiques,
a més de les reguladores, en el funcionament del mercat. Les accions interventores augmentaven en períodes de gran crisi, però després no desapareixien
quan acabava la crisi. A partir de les crisis del segle xiv, la intervenció del
municipi va esdevenir un factor essencial en l’estructura del proveïment urbà,
sense qüestionar, però, el paper dels agents privats en l’abastament, als quals
incentivaven a aportar gra. L’establiment, finalment, d’uns mecanismes d’intervenció permanents ja al segle xv van permetre eludir amb més eficàcia el
risc de les caresties.
Diferents investigacions han permès tipificar molt encertadament quina era la lògica que guiava la intervenció municipal sobre el mercat del gra. Tal
com indicava Del Treppo, les dificultats frumentàries eren comunes a totes les
administracions municipals europees i obligaven a desenvolupar una doble estratègia d’actuació: afavorir l’entrada de gra a la ciutat i aturar-ne la sortida.21
En efecte, a mesura que els municipis van assumir consciència de la necessitat
de garantir el proveïment i controlar els preus durant les caresties, van establir
una sèrie de mesures vinculades al càlcul de les reserves disponibles en cada
moment, que determinaven l’abast de la intervenció.22 Així, mentre que en els
temps d’abundància la intervenció municipal podia ser molt reduïda —de fet,
resultava més problemàtic intervenir-hi que no fer-ho, a causa dels importants
costos de la política frumentària de la ciutat—, com més adversa esdevenia la
conjuntura, més s’incrementaven les actuacions, i només en els casos de grans
necessitats la ciutat es convertia en un autèntic agent comercialitzador.

21. Del Treppo, Els mercaders catalans…, pàg. 283.
22. Antoni Riera Melis, Ángeles Pérez-Samper, Mercé Gras, «El pan en las ciudades catalanas
(siglos xiv-xviii)», dins Simonetta Cavaciocchi (coord.), Alimentazione e nutrizione. Secc. xiii-xviii,
Prato, 1996, pàg. 285-299.
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Retaule de Sant Nicolau, Jaume Cabrera, 1406. Santa Maria de la Seu, Manresa.
Fotografia: Ramon Manent

La conjuntura marcava el tipus d’intervenció que es feia i la seva intensitat. Fonamentalment, existien quatre estratègies clau: vedar la sortida de
blats, una mesura que no afectava els monarques i els seus representants, ni
tampoc la noblesa; incentivar les importacions, tant mitjançant exempcions
impositives com amb garanties personals als proveïdors i, sobretot, amb les
primes per quartera de gra aportades (els denominats avantatges); implantar
mesures coercitives, bàsicament les confiscacions a naus carregades de gra a
les costes, una mesura sustentada pel privilegi vi vel gratia (1329); crear estocs
reguladors, que esdevindran un instrument habitual, sobretot al segle xv, per
garantir una oferta fluïda de cereal i que generalment s’establien mitjançant
uns contractes amb mercaders especialitzats denominats seguretats.
Cal tenir en compte que aquests mecanismes i estratègies s’implementaren a una ciutat que presentava dues característiques diferenciadores respecte
a la resta de Catalunya. La primera, que era la ciutat més densament poblada,
i la segona, que era el centre econòmic més important, la qual cosa implicava
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també més poder polític i militar. Pel fet de tenir una població més gran, Barcelona tenia més exigències d’intervenció del mercat cerealícola. De la mateixa
manera, disposar d’un poder polític i econòmic més gran garantia que efectivament aquestes intervencions fossin intenses. N’és una prova la capacitat
d’endeutament de la ciutat, com a recurs freqüent, i el fet que al segle xiv es
normalitzés l’ús del privilegi vi vel gratia, que garantia el dret a la confiscació
de cereals.
Per aquests motius, encara que les formes com la ciutat intervenia sobre
l’abastament no són massa diferents de les d’altres ciutats mediterrànies catalanes, sí que hi ha alguns aspectes propis destacables. En primer lloc, el desenvolupament d’estratègies per incrementar el control sobre la ruta de l’Ebre o
la preocupació davant les llicències d’exportació reials, els conflictes freqüents
amb Tortosa i la compra per aquest motiu de les baronies de Flix i de La Palma. En segon lloc, el significat econòmic de la política d’estocs, gràcies fonamentalment a l’avantatge que tenia el municipi de poder acumular molt gra.
Aquesta política d’estocs comportava un fort volum de despeses i, en el cas que
conduís a una sobreabundància de gra, podia obligar la població a comprar
més gra del que li calia, per mitjà de crides públiques i a través d’un sistema de
distribució forçosa. Hi ha constància, al llarg del segle xv, de moments en què
s’imposà l’obligació de prendre la ració que pertocava a cada casa, fins al punt
que, si no es prenia, la ració era trasllada directament a la llar, on havia de ser
pagada juntament amb les despeses del trasllat.23 I també es constata un fort
endeutament municipal,24 en part causat per l’impagament del gra per part
de la població menestral.25 Finalment, el tercer element destacable és el recurs
al privilegi vi vel gratia, emprat de forma creixent i sostinguda en el temps.
Aquesta política frumentària només podia ser desenvolupada per una ciutat
poderosa, atès el risc de represàlies que podia desencadenar, fora de moments
de grans crisis frumentàries, en els quals fins i tot les poblacions més modestes
es veien forçades a procedir a les confiscacions de gra per garantir l’alimentació
dels seus ciutadans.
Als mecanismes d’intervenció cal afegir també les anomenades messions. Es tracta d’una sèrie d’actuacions informatives, exploratòries, negociadores o diplomàtiques que una sèrie de persones nomenades pel Consell
municipal realitzaven a diferents territoris per tal de conèixer la situació
del mercat i d’obtenir noves partides de gra. Les messions s’encarregaven

23. Del Treppo, Els mercaders catalans…, pàg. 284.
24. Abott Payson Usher, The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe, Cambridge,
Harvard University Press, 1943, pàg. 371.
25. Del Treppo, Els mercaders catalans…, pàg. 285.
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a mercaders i formenters barcelonins o als d’altres ciutats de la Corona o
estrangeres, especialment en els moments més difícils, mitjançant un document elaborat davant notari. Generalment s’estipulava una indemnització
en cas de naufragi o pirateria, el preu que es pagaria pel gra i una prima
d’importació, a més de garantir-se la protecció municipal en el transport
per terra o per mar davant de possibles enemics, el que s’anomenava guiatge
de vitualles.26
De fet, el recurs a la diplomàcia era un dels grans instruments per a
l’obtenció del gra. Tal com denota la documentació municipal dels anys de
més carestia, quan les compres indirectes de gra no eren prou per contenir
l’alça de preus, els consellers municipals les completaven amb l’enviament
d’agents a regions on es veia possible obtenir gra. La pràctica més freqüent
en temps de crisi era el recurs a dos síndics, als quals el Consell atorgava
plens poders per tal que s’ocupessin de negociar la compra de partides de gra.
Aquests representants en general no decidien sobre el tipus de gra que ha
vien de comprar sinó que seguien instruccions precises dels consellers referides
tant a l’àrea de compra com a la quantitat i la qualitat del gra, després que
els havien tramés la informació necessària. Aquestes activitats adquirien una
gran importància durant els períodes de crisi; amb tot, les messions també es
desenvolupaven en temps normals, atès que el Consell havia de mantenir un
circuit de proveïment estable.
Conclusions
Com hem mostrat, el proveïment cerealícola esdevenia una necessitat vital per
a una ciutat capital d’un territori amb una capacitat productiva insuficient, i
exigia uns esforços significatius en temps de caresties. Aquestes caresties, quan
van resultar més intenses, van obligar el Consell municipal de Barcelona a
desenvolupar actuacions especials per atreure partides de gra que permetessin
superar les penúries i les tensions internes emergents. Aquestes actuacions es
van traduir tant en una major dedicació del Consell a la recerca de gra com en
noves reglamentacions i nous òrgans d’actuació amb facultat de regular i supervisar el mercat urbà, i implicaven també la injecció d’importants recursos
econòmics i suposaven una pressió creixent sobre les finances municipals. Tot
aquest procés va tenir com a resultat més influència i capacitat d’intervenció
del Consell municipal sobre el mercat de cereals, a més de la seva transformació en un altre agent econòmic del mercat, que actuava mitjançant l’adquisició

26. Eva Serra, «Els cereals a la Barcelona del segle xiv», dins Alimentació i societat a la Catalunya
medieval, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals (Anuario de Estudios Medievales, Annex 20).
1988, pàg. 80-81.
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directa de gra i a través dels incentius atorgats a la resta d’agents comercialitzadors. Els mecanismes emprats a Barcelona per pal·liar i superar les penúries
contribuïren, finalment, a refinar i consolidar un sistema d’abastament que
durant bona part del segle xv va esdevenir més segur i fiable i va permetre
deixar enrere les situacions recurrents de gran inseguretat alimentària viscudes
el segle anterior.
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De la pastera a la taula:
el pa a Barcelona durant l’edat mitjana
Antoni Riera Melis

Cap al 1250, després de dos-cents anys de creixement lent però sostingut dels
sementers, el pa va eclipsar la resta d’aliments i els va relegar a la condició de
companatge, la qual cosa explica que en el textos de l’època el terme pa es pogués aplicar a tota mena d’aliment. No podia faltar en cap àpat i va esdevenir
una obsessió per a molts sectors de la societat. Les poblacions urbanes havien substituït gradualment el pa de mestall pel pa integral de forment comú
(triticum aestivum vulgare), fins a considerar-ne el consum quotidià «un dret
adquirit», el principal escut contra la fam i la malaltia. Les autoritats urbanes,
per satisfer aquesta demanda creixent, van assegurar als comerciants locals el
monopoli de compra de gra en àrees rurals cada cop més extenses i van crear
un mercat protegit de proveïment, obert als importadors forans. Quan, per
la circumstància que fos, el blat no arribava a la ciutat, els estaments baixos i
mitjans es revoltaven contra el consistori, al·legant que el pa d’ordi o de barreja de cereals secundaris i llegums constituïa un aliment bast, camperol, que
atemptava contra la seva dignitat.
Els pans domèstics
El cas del pa domèstic és força més difícil d’analitzar que el del pa menestral, per
manca de fonts documentals directes. De la seva difusió social dona fe tanmateix
la presència, en nombrosos inventaris post obitum, tant de referències a contingents
i contenidors de gra o de farina, com d’esments de pasteres, fanyedors, rasores, tovalles per embolcar el pa i posts per portar-lo al forn. La presència, en els mercats
urbans, de taules on els forners posaven a la venda les peces que havien rebut del
seus clients en concepte de dret de puja confirma les informacions notarials.
A Barcelona, la majoria de les famílies, si més no fins mitjan segle xiii,
pastaven el pa que consumien, opció que els obligava a freqüentar el mercat
local de gra, el molí de la rodalia i el forn del barri. Les famílies urbanes solien
pastar una vegada la setmana. El forner percebia, en remuneració pel seu treball i pels costos inherents, un dret de puja, la quantia del qual solia ser d’un
per cada vint pans cuits.1 Durant les caresties, les autoritats municipals, per tal

1. Jordi Comellas, El Llibre del Mostaçaf de Barcelona: aproximació a la societat urbana catalana baixmedieval (tesi de llicenciatura inèdita), Universitat de Barcelona, 1993, II, pàg. 119.
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d’atenuar la tensió social, solien reduir, tanmateix, el cost de cocció, fixant-ne
la taxa entre 1/30 i 1/50 dels pans cuits.2 Des del darrer quart del segle xiii,
es va introduir a la Ciutat Comtal una altra modalitat de percepció del dret
de puja: remunerar els forners amb una quantitat en metàl·lic per quartera de
farina pastada. El seu for inicial, de 3,5 diners, es va anar incrementat gradualment, fins a situar-se, el 1334, en 5 diners.3
Els pans de fleca
Durant l’etapa central de l’edat mitjana, el creixement demogràfic, l’expansió
econòmica, l’especialització laboral i la jerarquització social van incrementar
i diversificar, tanmateix, la demanda de pa a les ciutats. De 1100 ençà, es va
anar difonent entre el sector amb més ingressos de la menestralia el costum
de comprar-lo diàriament. Aquest desig de consumir pa de millor qualitat va
afavorir l’aparició de les flequeres, dones emprenedores que pastaven cada dia
una petita gamma de pans tradicionals, els portaven a coure al forn del barri i
els venien als indrets urbans seleccionats per les autoritats locals. Aquesta nova
activitat no requeria un equipament i una experiència importants, però només
garantia uns guanys força moderats, la qual cosa explica que inicialment fos
assumida per les dones. La cocció del pa, en canvi, va continuar sent una tasca
d’homes.4 La majoria dels pans venuts durant el segle xii a les ciutats catalanes
eren el resultat del treball conjunt d’una flequera i d’un forner; la seva producció estava organitzada, doncs, en dues fases, una inicial, femenina, i una
final, masculina. Les diferencies entre ambdós estadis no era, emperò, sols de
gènere; afectava també a la jurisdicció de l’espai professional: mentre que els
forns, com els molins, van ser tota l’edat mitjana un monopoli reial o senyorial
i van estar sempre sotmesos a uns sostracció fiscal específica, les fleques en va
estar exemptes.
El mateix increment de la demanda urbana de pa va provocar, en
una segona fase, una sèrie de canvis: l’aparició dels flequers, la masculinització del pastament professional i l’aparició d’un nou tipus de forner, que,
a més de continuar coent pans aliens, n’elaborava per a la venda. Durant
la baixa edat mitjana, la producció de pa per al mercat local va esdevenir,

2. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), I, Llibre del Consell, 24, f. 83r-83 v.
3. Pere Orti, «El forment a la Barcelona baixmedieval: preus, mesures i fiscalitat (1283-1345)»,
Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992, pàg. 402; Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona,
segles XII-XIV, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals, 2000, pàg. 223.
4. Com recordava oportunament, el 1261, la comunitat clarissa de Barcelona a Jaume I, en l’encapçalament de la sol·licitud d’un forn públic: «femine moniales non sunt habiles nec ydonee ad officium
furnerie»: Joaquim Miret i Sans, Itinerari de Jaume I el Conqueridor, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, 2004, pàg. 317.
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doncs, una tasca compartida pels flequers i un sector creixent dels forners,
dues professions que, des d’aleshores, tendiren —no sols a Catalunya—
a confondre’s.5
El pastament
L’element clau de la fleca era la pastera, un gran cofre rectangular de fusta,
les dimensions del qual permetien sovint el treball simultani de dues o tres
persones, cada una dedicada a l’elaboració d’una pasta diferent. Un altre estri
imprescindible era la caldera, que fornia l’aigua calenta o tèbia necessària per
al pastament, així com uns llargs taulers de fusta, col·locats sobre cavallets,
on es fenyien els pans. No hi mancaven tampoc les rasores, les balances ni les
mesures de fusta o de metall.
La cernuda era la primera tasca del flequer i tenia com a finalitat separar
la farina del segó mitjançant sedassos d’amplada de malla diversa, un per a
cada modalitat de pa que elaborava. Mentre que els sedassos de malla estreta
només deixaven passar la flor de la farina, que es reservava per al pa blanc, els
de reixat ample, pel fet de no separar la flor dels petits fragments de l’endosperma i de la pellofa del gra, només es podien emprar en la preparació del pa
ros i del pa bru.
La farina, un cop cernuda, era dipositada en la pastera, on el flequer li
afegia lentament el llevat i una quantitat precisa d’aigua tèbia. El llevat —diferent per a cada tipus de pa— consistia aleshores en una porció de pasta de
la maurada anterior, destinada a provocar la fermentació de la massa nova.
Aquesta transmissió de la tovor no es podia prolongar indefinidament: el llevat acabava per envellir i a partir d’aquell moment conferia un gust agre al pa.
Els flequers havien de «regenerar», doncs, periòdicament els seus llevats.6
La pastada s’havia de realitzar sense interrupcions; quan la massa estava
a punt, el flequer la tallava en trossos grans, que dipositava damunt d’uns
taulers, per tal que acabessin de fermentar i exsudessin una part de la humitat. Quan havien assolit la textura adequada, els fenyia i els transformava en
pans, tot conferint-los la magnitud i la forma definitives. Els segellava amb
la seva empremta, per permetre’n la identificació, i els col·locava finalment,
embolcats amb una tovalla, sobre una post. Concloses totes aquestes feines,
que se solien realitzar durant la matinada, les flequeres i els flequers portaven
els pans al forn.

5. Louis Stouff, Arles au Moyen Âge, Marsella, La Thune, 2000, pàg. 158-159; Françoise Desportes,
Le pain au Moyen Âge, París, Olivier Orban, 1987, pàg. 8.
6. D’acord amb un procediment prou complicat, ben descrit a Desportes, Le pain au…, pàg. 54-55.
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Missal franciscà, segle xv. Bibliothèque de Lyon

El fornejat
La cocció del pa, durant tota l’edat mitjana, va exigir una infraestructura i un
ormeig força més complexos i cars que el pastament, i només en alguns casos
excepcionals va estar a l’abast de les dones. A Barcelona, els veïns, fins mitjan
segle xii, havien pogut edificar forns sense cap mena de restricció legal. A
mesura que l’increment demogràfic i l’alça del consum de pa el va anar convertint en una important font d’ingressos, els poders públics n’accentuaren el
control, fins a reservar-se el monopoli de la construcció. Amb tot, el comte
de Barcelona només va exercir aquest dret de manera molt escadussera; va
preferir cedir-lo, a canvi d’un cens, a institucions religioses i a membres de
l’oligarquia local.7
La majoria dels concessionaris seculars de forns, si més no a la capital
catalana, optaren inicialment per arrendar-los a professionals especialitzats,8
els quals es van reservar íntegrament el dret de puja. Sembla que, fins al segon quart del segle xiv, una bona part dels beneficis generats pels forns no
acabaren en mans dels llogaters, sinó en les dels titulars del domini útil.9

7. Orti, Renda i fiscalitat…, pàg. 224-234.
8. Orti, Renda i fiscalitat…, pàg. 236 i 243-244.
9. Orti, Renda i fiscalitat…, pàg. 233-234.
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La situació va canviar després de 1325, quan el contracte emfitèutic10 va relegar a un segon pla el d’arrendament a curt termini, sense aconseguir, emperò,
fer-lo desaparèixer completament.11 Els censos —com abans els lloguers— es
pagaven setmanalment i la seva quantia oscil·lava entre el 8 diners i els 27
sous.12 Arran de la crisi demogràfica i econòmica subsegüent a la Pesta Negra,
els concessionaris van haver de reduir les seves exigències econòmiques i acceptar una distribució més equitativa dels ingressos. El nombre de forns a la
Ciutat Comtal va passar, entre el darrer quart del segle xii i el primer del segle
xv, de setze a cinquanta-quatre.13
Com eren els forns medievals barcelonins? Ocupaven, com la resta dels
obradors, la planta baixa dels immobles i donaven directament al carrer. El
forn pròpiament dit s’adossava sempre a una de les parets mestres de l’immoble. Constava d’una base de maons, de forma cúbica, i de la cambra de cocció,
col·locada a sobre i lleugerament endinsada, per tal de crear un relleix, molt
útil a l’hora d’enfornar i de desenfornar. Una boca permetia introduir-hi els
pans i una xemeneia, oberta al casquet, garantia la sortida del fum. Una porta
de fusta, finalment, evitava la pèrdua de calor per la boca. L’ormeig ordinari,
senzill i econòmic, l’integraven una furga, un escombrall, una pala i unes
balances. Per conjurar el perill d’incendis, les autoritats locals no permetien
utilitzar elements arquitectònics de fusta als edificis destinats a forns, ni emmagatzemar-hi llenya. El concessionari havia d’acumular, doncs, el combustible en un llenyer, fora del recinte urbà.
A la baixa edat mitjana, els forns urbans —com ja s’ha exposat— es
diversificaren. Els tradicionals, que continuaven restringint la seva activitat
a la cocció dels pans dels veïns i dels flequers, coexistiren, des de 1280 aproximadament, amb els nous, en els quals també s’elaborava pa per a la venda.
Aquesta darrera modalitat de forns exigia espais més amplis i compartimentats, i un ormeig més complex i car. Disposava no sols de fleca, forn i llenyer
—ja descrits—, sinó també de magatzem per a la farina i boada. La primera
d’aquestes dependències estava destinada a la custòdia i la cernuda de la farina.

10. El 28 de maig de 1327, Guillem Bastida, ciutadà de Barcelona, subestablia el forn, la boada i la
casa que tenia en emfiteusi del capítol de la Seu —ubicats prop dels Banys Vells— a Jaume Plana,
forner, per un cens de 14 lliures: ACB (Arxiu Capitular de Barcelona), Notaria, Bernat de Vilarrúbia,
prot. 21, f. 121v-122r. Dos anys després, el 14 de juliol de 1330, Domènec Granyena establia un forn,
amb boada i casa, a Jaume Carbó, forner, a canvi d’una entrada de 2 morabatins i 9 sous, i d’un cens
de 2 sous, pagador per Sant Joan de juny: ACB, Notarials, Guillem Borrell, prot. 68, f. 123v-125r.
11. Blanca, vídua de Berenguer Albanell, el 9 de maig de 1334, encara arrendava per dos anys un dels
forns de la Vilanova, el situat sota la Peixateria, a canvi d’un lloguer de 2 sous setmanals, a Berenguer
de Roudor, forner: ACB, Notaria, Bernat de Vilarrúbia, prot. 28, f. 24v-25r.
12. Orti, Renda i fiscalitat…, pàg. 237-238.
13. Orti, Renda i fiscalitat…, pàg. 210-211 i 221-222.
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A la segona, situada damunt del forn i sempre ben escalfada, es dipositaven el
pans abans de ser enfornats, per tal que culminessin la tovor.
El forner començava la seva tasca a la matinada, escalfant el forn. Quan
aquest havia assolit la temperatura adient, acaramullava el caliu al costat de la
boca, netejava de cendra el sòl de la cambra i hi introduïa, un darrere l’altre, els
pans. En el moment de desenfornar s’apreciava el resultat de tot el procés. Si la
cocció havia estat correcta, els pans presentaven una crosta de color uniforme,
sense infladures, forats ni socarraments. Un cop trets del forn, es dipositaven
en unes grans canastres i, quan ja havien refredat, se’ls pesava. Acabades totes
aquestes tasques, a sortida de sol, el forner i els seus ajudants feien una pausa
d’unes hores, abans d’atendre els primers clients o portar a les taules del mercat
les canastres de pa fresc. Quantes fornades seguien a la primera cuita? Dues o
tres, com a conseqüència de l’escassa capacitat del forn i de la diversitat qualitativa de l’oferta de pa, ja que cada tipus exigia un temps de cocció determinat.14 En contrapartida, els forns no s’encenien els diumenges ni en les grans
solemnitats del calendari litúrgic. A algunes ciutats catalanes, les autoritats municipals, a fi de garantir el proveïment de pa fresc als veïns, autoritzaven una
darrera cuita l’horabaixa de la vigília de les jornades festives.
La gamma de qualitats del pa
Durant la baixa edat mitjana, els forners i el flequers, per poder atendre una
demanda cada cop més diversificada, ampliaren la gama qualitativa del pa
urbà. Els principals elements diferenciadors eren la composició de la pasta
i el color final de la crosta. Entre els cereals panificables la preponderància
del forment, ja documentada a l’etapa anterior, es va accentuar després de
1300. Els pans de cereals secundaris recularen ràpidament, fins a desaparèixer
completament en les èpoques de normalitat. Les autoritats municipals només
autoritzaven l’elaboració de pans d’espelta, sègol, ordi, mill i panís durant les
caresties, i de barreja de cereals i llegums, en les fases àlgides de les crisis de
subsistència.15
Els pans d’alta qualitat es preparaven exclusivament amb la flor de farina dels millors blats. A Barcelona, des del desembre de 1323, només es podien
elaborar amb farina de xeixa,16 cernuda amb sedàs fi. Aquesta restricció fou
refermada el 2 de juny de 1378, quan el consistori va prohibir als flequers la
barreja de les xeixes d’Aragó, d’Urgell i de l’Empordà amb altres modalitats de

14. Desportes, Le pain au…, pàg. 108.
15. AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell, I, 13, f. 21v i 27 v.
16. AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell, I, 7, f. 16v.
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forment.17 Amb aquestes farines fines s’elaboraven uns pans de molla blanca
i crosta rosenca, que se solien designar amb el qualificatiu de blanc o de sedàs.
El seu consum sistemàtic estava reservat als estaments privilegiats.
El segon nivell corresponia al pa ros, que s’elaborava amb farines residuals de forments d’alta qualitat, obtingudes després d’extreure’n la flor amb un
barutell de malla estreta, o amb farines de foment d’Urgell i de Tortosa,18 cernudes amb un sedàs de reixat intermedi. Es caracteritzava per una crosta força
gruixuda i una molla grogosa. Era el pa més venut aleshores, ja que constituïa
el component central de la dieta quotidiana de les capes intermèdies urbanes,
tant dels menestrals i mercaders com del clergat modest.
Per davall dels anteriors apareixien els pans integrals de blat de baixa
qualitat. S’obtenien amb farines sense cerndre, que els flequers introduïen a
la pastera tal com havien arribat del molí. Estaven reservats a les capes baixes
urbanes, que empraven les seves llesques consistents per espessir sopes i com
a suport d’aliments cuits, de talls de carn, peix o embotit. Per les ciutats també circulaven, finalment, pans bastos i foscos, provinents de la rodalia, fets,
com els anteriors, amb farina integral de blat comú. Ocupaven un lloc força
discret en el mercat local, la qual cosa explica que inicialment no estiguessin
sotmesos a cap mena de control ponderal. La seva oferta experimentava, en
canvi, un fort increment durant les èpoques de penúria, quan els consistoris,
per poder atendre la demanda de les capes populars, no sols autoritzaven els
flequers a elaborar pans bastos de mestall, sinó que afavorien a més l’afluència
de pans rurals.
Els controls públics de l’oferta del pa
Les autoritats locals, a mesura que es va anar incrementant el consum, refermaren el control sobre l’oferta de pa a les ciutats; s’apressaren a supervisar-ne
de prop l’elaboració i la comercialització, n’assumiren la verificació del pes i de
la qualitat, i establiren fortes sancions per als defraudadors. Aquesta vigilància
obeïa a un afany de conjuminar dos interessos contraposats: el dels consumidors per obtenir a preus assequibles pans de magnitud i qualitat estables, i el
dels productors per garantir-se, en qualsevol conjuntura, uns marges de guany
rendibles. També sotmeteren la fase de pastament a una normativa mínima,
orientada sobretot a evitar el fraus, especificant la farina amb la qual s’havia
d’elaborar cada modalitat de pa i impedint l’ús de succedanis.
De la primerenca tasca de control del pes del pa per part dels poders
públics a les ciutats catalanes ens ha arribat un testimoni ben explícit: als

17. AHCB, Consell de Cent, Ordinacions especials, V, 4, f. 132v.
18. AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell, VII, f. 25v-26r.
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Costums de Lleida, el 1228, ja s’establien sancions severes per a les flequeres
que venguessin pans mancats de pes: la destrucció de les peces defectuoses
i el comís de tres fogasses, la primera i la segona vegada, i l’escarni públic, la
tercera.19 La mesura es va estendre poc després a València20 i a la Ciutat de
Mallorca.21
Aquesta política d’estabilitat ponderal a ultrança prest va esdevenir, emperò, un ideal més que no pas una realitat, com a conseqüència de la volatilitat
creixent dels preus dels cereals, que dificultava el càlcul dels costos, afavoria els
fraus i generava tibantor social. Els consistoris, per tal de protegir els consumidors populars i eradicar el perill dels rebomboris, van vincular, durant el segon
quart del segle xiii, el pes del pa a la cotització del forment, tot mantenint-ne
inalterat el preu. Obligaren els flequers i els forners a elaborar diàriament, de
cada una de les diverses modalitats qualitatives, uns pans-unitat (la dinerada),
valorats en un diner i el pes dels quals depenia de la cotització local del gra
de què estaven fets. Mentre que en les èpoques de normalitat, aquestes peces cobrien les necessitats diàries d’una persona adulta, en les de penúria no
bastaven per alimentar ni tan sols un infant. Es tractava d’una mesura amb
llargs antecedents històrics, que, després d’haver-se aplicat amb èxit a Roma
i Constantinoble, reapareixia ara arreu d’Europa.22 El primer testimoni documental d’aquesta pràctica a Catalunya correspon també a la ciutat de Lleida,
on, segons una de les rúbriques del Costums, quan la faneca de farina valgués
un diner, se n’haurien d’obtenir quaranta-vuit lliures de pa blanc cuit, quantitat que s’aniria reduint gradualment a mesura que s’incrementés la cotització
de la matèria primera.23
La solució s’estengué, pels volts de 1260, al regne de València24 i Mallorca.25 La normativa illenca és especialment interessant pel fet d’incloure’n
totes les varietats de pa de forment que elaboraven aleshores les flequeres i no
només el blanc, com a Lleida i València.

19. Pilar Loscertales (ed.), Els Costums de Lleida, Lleida, Ajuntament de Lleida, sd., pàg. 92.
20. Pedro López Elum, Los orígenes de los Furs de València y de las Cortes en el siglo xiii, València,
Generalitat Valenciana, 2001, pàg. 341.
21. José Maria Quadrado, Privilegios y Franquicias de Mallorca, Palma, Govern de les Illes Balears,
2002, pàg. 26.
22. Desportes, Le pain au…, pàg. 148-149. Rodney H. Hilton, «Pain et cervoise dans les villages
anglaises a Moyen Âge», Flaran, 5, 1983, pàg. 221.
23. Los Certales Els Costums de Lleida…, pàg. 92.
24. López Elum, Los orígenes de los Furs…, pàg. 356-358.
25. Estanislau de Kotska Aguiló, «Noticias y documentos», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana,
IV (1889-1890), pàg. 214-216.
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Taxació del pes del pa a Mallorca el 1262
Preu de
compra de
la quartera
de blat
en sous

Pes del
pa blanc
en unces

Pes del
pa blanc
en grams

Pes del
pa ros
en unces

Pes del
pas ros
en grams

Pes del
pa cum
toto en
unces

Pes del
pa cum
toto en
grams

3

24

814,00

26

881,83

36

1.221,00

4

20

678,33

22

776,16

30

1.017,50

5

16

542,66

18

610,50

24

814,00

6

14

474,83

16

542,66

20

678,33

7

12

407,00

14

474,83

18

610,50

8

11 menys
1/4

364,60

12

407,00

16 menys
1/4?

534,18?

9

10 menys
1/4?

330,68?

12 menys
1/4?

388,34

15 menys
1/4?

500,27

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades quantitatives aportades per Pau Cateura, Els impostos
indirectes en el regne de Mallorca, Palma, El Tall, 2006, pàg. 38

La taula posa de manifest que, fins i tot durant les caresties, no es reduïa
qualitativament l’oferta de pa ni en desapareixia cap modalitat; palesa que la
pujada del preu del gra no col·lapsava la demanda de bon pa, solament en
disminuïa la magnitud; i demostra que la capacitat de consum al si de la jerarquitzada societat urbana, abans de 1280, ja era considerable. Només durant
les fams, quan els pans d’un diner esdevenien massa lleugers, les autoritats en
prohibien la fabricació. Al mateix temps, solien suspendre també la presència
en el mercat dels pans «d’alta gamma», de flor de farina de blat de qualitat.
L’observança de les disposicions relatives al pes del pa no es confiava a
la deontologia dels flequers. A Perpinyà, des de 1275, corria a càrrec de dos
prohoms, seleccionats pel batlle i el consistori.26 Coetàniament, el batlle i els
consellers de Barcelona ja elegien també cada any uns pesadors del pa, que van
ser ratificats per Pere el Gran en el Recognoverunt proceres (1284).27
Els controls quantitatius i qualitatius del pa implicaren contrapartides
fiscals, com la «lleuda de les fogaces», que ja es recaptava a Barcelona durant
el primer quart del segle xiii. El 1222, en el repartiment de la lleuda reial i de
Mediona, s’especifica que les flequeres barcelonines satisfeien setmanalment

26. ACP (Archives Communales de Perpignan), BB 7, f. 1r.
27. Antoni M. Aragó, Mercè Costa (ed.), Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, 1971, pàg. 16.
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una taxa d’una quantia molt reduïda, d’un diner.28 Aquest impost reial, durant
el segon quart del segle xiii, es degué estendre a les altres ciutats de la Corona
catalanoaragonesa.
El sistema de preus fixos, que ja havia estat preconitzat pels pensadors
escolàstics, va rebre el suport teòric més ferm de l’escola nominalista.29 Va
gaudir, durant tota la baixa edat mitjana, d’una amplia acceptació social.
Venedors i compradors es mostraven, excepte en les èpoques de fam, força satisfets. Amb uns salaris poc flexibles i una manca d’estalvis gairebé crònica, les
capes baixes de la menestralia trobaven en la taxació d’un aliment de primera
necessitat una seguretat, més il·lusòria que real, que alleujava emperò la seva
por al futur. Quant als forners pastadors i als flequers, havien adquirit prest
un tècnica suficient per dominar els difícils exercicis que els imposaven les
autoritats locals i per calibrar l’abast efectiu dels seus controls.
Barcelona, com la resta de les ciutats catalanes, no va aconseguir assegurar la cobertura íntegra de la demanda local de pa amb els seus propis
mitjans. Malgrat la convergència sistemàtica del comerç privat i les polítiques
públiques en el proveïment del mercat local amb gra de la terra i estranger, va
haver d’acceptar, fins i tot en les èpoques de normalitat, que flequers i veïns de
les poblacions circumdants acudissin diàriament a les seves portes amb petits
contingents de pa de fabricació pròpia. Les autoritats municipals els assignaven uns indrets, prop del mercat, on podien vendre lliurement les seves peces.
Es tractava d’una decisió política ben meditada, que tendia, en primer lloc, a
incrementar l’oferta d’un aliment bàsic i, en segon lloc, a contrarestar el quasi
monopoli que havien concedit als flequers i forners locals. Aquests sempre
consideraren perjudicials la concurrència d’un pa rural exempt de controls
quantitatius. Tan bon punt el consell detectava una caiguda en l’arribada de
gra, procurava incrementar l’oferta forana de pa. Afluïen cap a la ciutat sobretot fogasses de farina integral de blat comú.
Entre aquests venedors de pa forans hi havia una gran diversitat. Hi
preponderaven els agricultors benestants, que preferien comercialitzar els seus
excedents de gra en forma de pa que vendre’ls als mercaders urbans o directament en la plaça del Blat. Tampoc no hi faltaven els moliners. La majoria
devien ser, amb tot, flequers vilatans que destinaven una part de la seva producció al mercat ciutadà, sense desatendre els seus clients locals. Cap d’ells, pel
fet d’haver de retornar a la vila abans de la posta del sol, trigava gaire en oferir
preus avantatjosos; preferien desfer-se ràpidament i amb un profit modest de
tota la càrrega que emportar-se’n a casa una part, per manca de compradors.

28. Miguel Gual, Vocabulario del comercio medieval, Barcelona, El Albir, 1976, pàg. 62.
29. Desportes, Le pain au…, pàg. 149.
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Quins eren els destinataris preferents de les fogasses foranes? D’entrada, els
pobres urbans, que no podien adquirir diàriament els petits pans frescos als
forns de barri. També les adquirien un sector del poble menut, els dels menestrals menys qualificats.
Les autoritats locals, pressionades pels flequers, no trigaren tanmateix
a sotmetre el pa rural a un control quantitatiu estricte: a Perpinyà, des de
1304, el batlle, amb l’assessorament del consistori, elegia anualment un veí
d’honestedat provada i li confiava el control ponderal dels pans forans, recompensant-lo per la feina amb un salari de cent sous, que li pagaven els cònsols municipals, i una tercera part del pa que decomissés per manca de pes.30
Aquest inspector comptava amb la col·laboració d’un saig, que era gratificat
amb una tercera part de les dues romanents del pa confiscat. L’exemple de la
capital del Rosselló es va estendre prest a la resta de Catalunya.

30. ACP, Ordinacions, I, f. 20r.
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Vi i tavernes a la baixa edat mitjana
a través de les ordinacions1
Manuel Sánchez Martínez

Tal com ja avança el títol, per observar algunes qüestions referents a la producció i comercialització del vi a Barcelona, em remetré exclusivament a les
ordinacions emanades de la potestat normativa del municipi.2
A hores d’ara, no sembla que sigui necessari insistir en la riquesa
d’aquest tipus de font. En referència als statuti dels comune italians —germans bessons de les nostres ordinacions—, Vito Piergiovanni deia que poques fonts com aquestes són «capaces d’oferir un testimoni complet de la
vida d’una comunitat en un determinat moment».3 Ara bé, l’investigador
que s’enfronta a les ordinacions sol experimentar successivament un doble
sentiment: l’entusiasme inicial davant l’extraordinària riquesa de les seves
dades es converteix en un cert desànim a l’hora d’intentar extreure’n una
informació clara, precisa i, sobretot, coherent amb les qüestions que l’interessen. I és que tota precaució és poca quan es treballa amb les ordinacions.

1. Aquest estudi s’inscriu en el projecte de recerca «Financieros al servicio del poder en la Corona
de Aragón (siglos xiv-xv): métodos, agentes, redes» (HAR2011-24839) i s’ha realitzat també en el
marc del Grup de Recerca Consolidat «Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval» (2014
SGR 1154).
2. He emprat les ordinacions més antigues publicades per Francesc Carreras Candi, «Ordinacions
urbanes de bon govern a Catalunya (segles xiii al xviii)», Boletín de la Real Academia de las Buenas
Letras de Barcelona, XI (1923-1924), pàg. 303-314, així com les ordinacions provinents dels llibres
del consell continguts en la tesi doctoral inèdita de Francesca Roca, La regulación de la vida ciudadana por el municipio de Barcelona (1300-1350), Barcelona, 1975. Finalment, a l’Arxiu Històric de
la Ciutat de Barcelona (AHCB) s’han examinat els Registres d’ordinacions (1B.IV), les Ordinacions
especials (1B.V) i algunes ordinacions originals (1B.XXVI), i se n’han anotat les ordenances relatives
al vi que es van promulgar i pregonar entre mitjan segle xiv i principis del segle xvi. Algunes d’elles
apareixen recollides en el Llibre del mostassaf, de finals del segle xvi: Montserrat Bajet, El mostassaf de
Barcelona i les seves funcions en el segle xvi: Edició del «Llibre de les Ordinacions», Barcelona, Fundació
Noguera, 1994 (en endavant, Llibre del mostassaf). El context en què s’inscriu aquest tipus de fons
l’analitza Josep M. Font a «La potestat normativa del municipi català medieval», Estudis Universitaris
Catalans, XXX (1994), pàg. 131-164. Sobre el cas concret del vi, vegeu Manuel Sánchez, «Sobre la
viña y el vino en las “ordinacions” municipales de la Cataluña medieval», dins Mario da Passano,
Antonello Mattone, Franca Mele, Pinuccia F. Simbula (ed.), La vite e il vino. Storia e diritto (secoli
xi-xix), Roma, Carocci editore, 2000, pàg. 109-147. Disposem d’una excel·lent anàlisi general de les
ordinacions barcelonines dins Carles Vela, «Les ordinacions de mercaderies encamerades o falsificades. Evolució del control del mostassaf sobre la qualitat de les espècies i les drogues (segles xiv-xv)»,
Barcelona Quaderns d’Història, 5 (2001), pàg. 19-45 (esp. pàg. 19-32).
3. Ettore Dezza, «La vite e il vino nella legislazione statutaria. Note introduttive», dins Da Passano
et al., La vite e il vino…, pàg. 6.
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En primer lloc perquè, encara que és una font molt important per prendre
el pols d’una comunitat, no és la font per excel·lència, i d’aquí la perillositat, com recorda Ermanno Orlando, de certs recorreguts heurístics basats
exclusivament en aquest tipus de material.4 També cal tenir en compte que
les ordinacions són fruit d’uns «itineraris d’elaboració normativa» (Ettore
Dezza) que se solen prolongar durant molts anys, això quan no s’allarguen
tot un segle. Per això, moltes ordinacions, repetides literalment dècada rere
dècada en un clar procés de fossilització, poden estar lluny de reflectir la
realitat del moment que es vol estudiar. En aquest sentit, sembla del tot
necessari, a pesar de les dificultats que comporta, datar escrupolosament
cada ordinació per conèixer les circumstàncies precises que van portar el
municipi a promulgar-la. La conclusió de tot això és que cal completar
immediatament aquesta font tan rica amb un material documental alternatiu, amb la finalitat d’establir entre l’una i l’altre no només un diàleg
fructífer, sinó també un joc de relacions de legitimació recíproca (Ermanno
Orlando).
Un últim advertiment: una gran part, si no la majoria, de les ordinacions referents a la verema i al vi mantenen una relació molt estreta amb la
fiscalitat. Tot i que en aquest estudi pràcticament no em referiré a aquesta
qüestió, convé que quedi clar des de bon principi que, per exemple, moltes
de les prescripcions sobre la rectitud de les mesures o sobre les maneres de
reprimir el frau no tenien cap altre objectiu que garantir la correcta percepció dels diferents impostos sobre el vi.5
La vinya periurbana i la seva protecció
Les ordinacions que he consultat guarden un silenci gairebé absolut sobre la
procedència del vi consumit a Barcelona. Es cert que, entre altres fonts, la documentació fiscal fa al·lusió, per exemple, a l’arribada de vins de Montpeller,
de la Provença, de Calàbria, de Sicília, o conté referències a la malvasia, al vi
grec i als vins blancs de Síria, aquests últims molt apreciats.6 D’altra banda, el
1477, per finançar la construcció del moll de Barcelona, es va tornar a establir

4. Ermanno Orlando, «Coltura vitivinicola, consumo e commercio del vino: Il contributo deglo
statuti veneti», dins Da Passano et al., La vite e il vino…, pàg. 72.
5. La fiscalitat sobre el vi es materialitzava en un dels ingressos més importants de les finances urbanes,
no només a Barcelona, sinó a la resta de Catalunya i, en general, a gran part de l’Occident mediterrani;
vegeu Manuel Sánchez, «Vino y fiscalidad en la Edad Media: El caso de los municipios catalanes», dins
Javier Maldonado (ed.), Actas del I Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de
la Vid y el Vino, I, El Puerto de Santa María, Asociación Internacional de Historia y Civilización de la
Vid y el Vino y Ayuntamiento del Puerto de Santa María, 2001, pàg. 403-419.
6. Jean Broussolle, «Les impositions municipales de Barcelone de 1328 à 1462», Estudios de Historia
Moderna, V (1955), pàg. 37.
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un impost sobre les bótes de diversos tipus de vi, entre els quals «de malvasia
[…], de grech, surià, vin blanch de Mallorques e altra qualsevol natura de
vin blanch qui de Ultramar per vendre o mercadejar entre en aquesta ciutat
o sos tèrmens».7 Finalment, algunes ordinacions parlen també de les bótes
que venien a Barcelona «de les parts de Nàpols e d’altres parts ab vin blanch
e vermell» (1377) o «de les parts de Calàbria e d’altres parts del món axí del
senyor rey com d’altra senyoria».8
Ja fa molt de temps que Claude Carrère va afirmar que a Barcelona el
vi no alimentava un gran comerç, i que només algunes petites companyies
amb uns capitals modestos es dedicaven a aquest tràfic. En conseqüència,
concloïa que la producció vitícola local i regional era suficient per cobrir les
necessitats de la ciutat.9 Així doncs, hem de pensar que el vi consumit a Barcelona procedia, en una immensa majoria, del seu entorn immediat i de la
perifèria vitícola situada, com recorda Antoni Riera, a uns vint quilòmetres.
Tant aquest autor com Josep M. Salrach i Mercè Aventín, entre altres, han
estudiat l’extensió dels vinyars a la Catalunya medieval i han fet èmfasi en la
concentració creixent d’aquest cultiu al voltant de les grans ciutats, sobretot
a partir del segle xiii.10
Doncs bé, sobre aquest vi que provenia de les proximitats de Barcelona, les ordinacions són una mica més loquaces. Així, per exemple, el
1409 s’ordenava que tot mercader del vi havia de confessar al comprador
la procedència del producte, és a dir, si venia «de Ciges, d’Allella, de Teyà
o d’altra qualsevol loch, vulles sie del principat de Cathalunya o fora lo dit
principat».11 També amb la finalitat que el client sabés amb certesa l’origen

7. Joan F. Cabestany, Jaume Sobrequés, «La construcció del port de Barcelona al segle xv», Cua
dernos de Historia Económica de Cataluña, VII (1972), doc. 25, pàg. 87-88. Segons Antonio I.
Pini, el vi grec era el que es produïa en aquella zona de Calàbria que havia estat durant segles sota
dominació bizantina; des de Tropea, a Calàbria, el vi s’enviava a Nàpols i, des d’allà, als ports de
la Mediterrània occidental. Per la seva banda, la malvasia, que era un vi blanc, licorós i d’alta graduació, es produïa sobretot a l’illa de Creta, però el port on anaven a buscar-lo els venecians era
Monembasia, al Peloponès, i d’aquí en deriva el nom. Antonio I. Pini, «Il vino del ricco e il vino
del povero», dins Gabriele Archetti (ed.), La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole
dal Medioevo al Novecento, Bornato, Centro culturale artistico di Franciacorta del Sebino, 2003,
pàg. 589-593.
8. AHCB, Consell de Cent, Ordinacions especials, 1B.V-4, f. 96r i 1B.V-7, f. 42v.
9. Claude Carrère, Barcelone, centre économique à l’époque des difficultés, 1380-1462, I, París-L’Haia,
Mouton, 1967, pàg. 308.
10. Antoni Riera Melis, «“Os doy una parcela de tierra para que plantéis una viña de buenas vides
y la cultivéis”. El vino en Cataluña, siglos ix-xiii», dins Fermín Miranda, Vino y viñedo en la Europa
medieval, Pamplona, Asociación Cultural Alfonso López de Corella, 1996, pàg. 13-38; Mercè Aventín, Josep M. Salrach, «La explotación de la viña y el mercado de la tierra vitícola en la Cataluña
medieval», dins Da Passano et al., La vite e il vino…, pàg. 453-500.
11. AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-6, f. 66r.
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de la verema que es disposava a comprar, es van delimitar amb precisió els
llocs de Barcelona on s’havia de descarregar. Gràcies a aquesta ordinació del
1443, sabem que la verema podria provenir de «les parts de Santa Coloma»
(amb la menció concreta dels indrets de Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona, Premià, Tiana, Alella, Teià, Vilassar, Cabrera, de tot el terme de Mataró,
del territori d’Horta i del «pla» de Fornells); «de les parts de Sant Boy e
de Muntjuich fins a Sant Boy e fins a Castelldeffels, del camí reyal avall»;
i «de les parts del pla de Barcelona […] e del camí reyal qui va a Sant Boy
en amunt, prenent fins a Sant Climent e tot Lobregat e tots los térmens de
Terraça et tot Vallès».12
Algunes ordinacions mostren les mesures adoptades pel municipi
per protegir aquests vinyars periurbans. Sabem, per exemple, que el 1301
es prohibia arrencar ceps, com es deia en una ordinació genèrica referida als
arbres fruiters. També rebria càstig aquell que s’emportés sarments, aspres
o qualsevol altre element de la vinya.13 De la mateixa manera, no estava
permès caçar ni «ballestejar» a les vinyes, horts o camps de blat, i les penes
eren diferents segons si es caçava a cavall o sense i segons si la infracció es
cometia de nit o de dia.14 També estava prohibit esgotimar («araymar»,
«raymar», «reymar») fins passada la festivitat de Tots Sants, cosa que de manera indirecta ens dóna la data del final de la verema a Barcelona, moment
en què estava permès entrar al vinyar i recollir el que hi hagués quedat
després de la collita.15 I per evitar la comercialització del raïm abans de
la verema, es prohibia la compravenda d’«agràs de vinyes», és a dir, raïm
verd, encara per madurar.16 Ara bé, especialment es controlava, i amb molta
minúcia, l’entrada de bestiar gros i de bestiar menut als vinyars; com diu
Fernández Trabal per al cas de Barcelona, calia fer compatibles els interessos
de carnissers i proveïdors de les carnisseries, amb els dels propietaris de les
vinyes i els horts.17

12. AHCB, Registre d’ordinacions, 1B.IV-5, ff. 167r-v.; i Llibre del mostassaf, pàg. 300-301.
13. Carreras Candi, «Ordinacions urbanes…», pàg. 313.
14. Carreras Candi, «Ordinacions urbanes…», pàg. 312.
15. Roca, La regulación…, pàg. 757-758.
16. Roca, La regulación…, pàg. 760. Vegeu, respecte d’això, Antonio I. Pini, Vite e vino nel Medioevo,
Bolonya, Clueb, 1989, pàg. 105, 163; A Verona es prohibia el comerç de raïm ante vindemiam, llevat
que fos raïm de taula. Orlando, «Coltura vitivinícola…», pàg. 87.
17. Vegeu, per exemple, les ordinacions de 1371, 1372 i 1396, dins Josep Fernández Trabal, «Les
ordinacions municipals i la protecció de la viticultura en l’antic territori de Barcelona», dins Vinyes i
vins: mil anys d’història, III Col·loqui d’Història Agrària, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993,
pàg. 315-326.
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L’entrada i la comercialització del vi i de la verema a Barcelona
Un cop acabada la collita, una part de la verema entrava a Barcelona per
mar: per exemple, entre el 1327 i el 1330, una ordinació prescrivia que «tot
patró de gròndola ho d’altre vexell qui aport venema en Barcelona» havia
d’anunciar-ho immediatament als arrendataris de la imposició del vi.18 I un
segle i mig més tard, concretament el 1470, sabem que una part de la verema arribada per mar es descarregava «dins los esperons», amb la qual cosa es
defraudava l’impost; per evitar-ho, s’ordenava que tot aquell gènere entrés
exclusivament pels «portals» de la ciutat.19
Un cop se’n coneixia la procedència, la verema s’havia de col·locar
en indrets molt concrets de la ciutat (1443). Així doncs, la que provenia de
les comarques del Besòs i del Maresme es dipositaria als «trasts» col·locats
a aquest efecte a la Rambla, concretament al tram comprès entre la Portaferrissa i la Boqueria; la que venia de les zones occidentals (Castelldefels,
Sant Boi) es col·locaria entre la Portaferrissa i el carrer dit «d’en Ginjoler»,
i finalment la que procedia del pla de Barcelona i del Vallès es descarregaria
entre aquest últim carrer i el Portal de Santa Anna.20 D’aquesta manera, els
clients sabien on podien trobar, als trams superiors de la Rambla, la verema
que cadascú preferia segons la procedència.
També venia per mar una part, segurament important, del vi que es
consumia a la ciutat. Com en el cas de la verema, tot patró de lleny, de barca
o de qualsevol altre tipus d’embarcació havia de comunicar ràpidament als
arrendataris de la imposició la quantitat, la procedència i la propietat del vi
que portessin (1327-1330).21 Algunes de les ordinacions de principis del segle xiv feien al·lusió a les barraques que hi havia a la Ribera de Barcelona per
guardar i comercialitzar el vi.22
Una àmplia ordinació de l’abril del 1390 regula alguns aspectes de la
comercialització del vi al sector de la Ribera denominat plaça del Vi.23 D’entrada, aquella zona tenia uns límits molt precisos, però era tan a la vora del
mar que es prohibia als barquers i patrons de llagut que entressin les seves
embarcacions en aquell espai llevat que fos «per fet de la fortuna». D’altra
banda, es procurava mantenir en bones condicions la plaça del Vi: d’aquesta
18. Roca, La regulación…, pàg. 1537-1538.
19. AHCB, Registre d’ordinacions, 1B. IV-9, f. 170r. ¿Podria referir-se a alguna secció de l’esperó de
ponent, situat entre la Llotja i la «plaça del Vi»?; Cabestany, Sobrequés, «La construcció del port…»,
doc. 47, pàg. 106.
20. AHCB, Registre d’ordinacions, 1B.IV-5, f. 167r-v.; i Llibre del mostassaf, pàg. 300-301.
21. Roca, La regulación…, pàg. 1537.
22. Carreras Candi, «Ordinacions urbanes…», pàg. 309.
23. AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-6, f. 39r-41v.
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Retaule de Santa Justa i Rufina, Taller dels Vergós. Barcelona, segle xv. Fotografia: Ramon Manent

manera, així que una bóta de vi es buidava, el seu propietari havia d’afanyarse a retirar-la de la plaça i quedava obligat, a més, a reblar i cloure els clots
que aquell envàs havia fet a terra; igualment, els bastaixos havien de treure
les bótes de la plaça transportant-les amb una barra al coll («amb manuella
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al coll») i no fent-les rodar.24 Uns mesuradors o mesurers nomenats amb
aquesta finalitat s’encarregaven de mesurar el vi a la Ribera, a canvi d’una
retribució de 10 diners per cafís.
De l’última dècada del segle xiv daten algunes ordinacions sobre la
compravenda de vi a l’engròs que regulen, entre altres qüestions, la venda
del vi mitjançant tastos previs («a tast») o la forma concreta de fer les tran
saccions i de pagar el preu pactat.25
En relació amb tot això, un aspecte especialment regulat per les ordinacions era el que feia referència als envasos per al vi. Per exemple, cap
a l’últim quart del segle xiv, es va observar que les bótes «de mena», que
venien a Barcelona procedents de Nàpols i d’altres regions, arribaven minvades.26 Per tant, es van adoptar mesures per comprovar la capacitat d’aquelles bótes reduïdes «malvadament» i per «males persones engannadores de
la cosa pública». Com que a la Casa de la Ciutat els consellers tenien un
patró de la mesura utilitzada per «vergar» les bótes, es va ordenar que tota
persona que vengués o comprés vi amb aquells envasos permetés que es
mesuressin.27
Més enllà de les bótes «de mena», també hi ha nombroses ordinacions relatives a les bótes en general. A més d’obligar els boters a fabricar
aquests contenidors amb fusta de qualitat («fusta bona e fina»), estava rigorosament prohibit fer-ho amb fustes procedents de bótes que haguessin
contingut altres productes; es feia esment, en concret, de les «bótes formageres, arengaderes, tonyineres, olieres, alumeres, sagineres e formanteres ne
on hage stat brou».28

24. Més tard, el 1405, també es prohibia jeure a la plaça, així com jugar «a taules ne a algún joch de daus
ne a palet ne a la torengeta ne a altra natura de joch» (AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-6, f. 59v.).
25. AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-6, f. 41v.; Llibre del mostassaf, pàg. 429-431.
26. AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-4, f. 96r.-v. Recordem que les bótes que es feien servir habitualment en l’àmbit mediterrani eren les «botte d’anfora» de Venècia i, sobretot, les «botte di mena» de
Nàpols (Hannelore Zug Tucci, «Un aspetto trascurato del comercio medioevale del vino», dins Studi
in memoria di Federigo Melis, III, Nàpols, Giannini Editore, 1978, pàg. 311-348; i Antonio I. Pini, «I
“containers” medievali», dins Pini, Vite e vino…, 1989, pàg. 173-184); Joan Coromines, Diccionari
etimològic i complementari de la llengua catalana (s. v. mena), vol. V, pàg. 564 va corregir erròniament
la puntuació d’un text de Muntaner recollit al Diccionari català-valencià-balear (s. v. mena), de forma
que, en comptes de la frase «dues bótes de mena, una de blanc e altra de vermell», es llegeix: «dues
bótes, de mena, una, de blanc, e altra, de vermell»; així doncs, en aquesta última frase resulta que mena
significa més o menys el que vol dir en català actual, és a dir: espècie o classe d’una cosa. En canvi, tal
com hem vist, bóta de mena tenia un significat molt més precís.
27. AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-7, f. 42v-43v. (1380), 1B.V-6, f. 51v-52r. (1397); i Llibre del
mostassaf, pàg. 432-433 (any 1393). El patró per mesurar les bótes «de mena» procedia de Mallorca i,
de fet, alguns mallorquins experts van anar a Barcelona a comprovar les minves.
28. Llibre del mostassaf, pàg. 548-550; segueixen a continuació altres ordenances referents a l’ofici dels
boters.
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In taberna…
En principi, qualsevol persona que tingués vi, tant si era procedent dels seus
vinyars propis o de les seves rendes, o si l’havia comprat a l’engròs, el podia
vendre lliurement a casa seva o, dit en el llenguatge de l’època, podia «facere
tabernam». Per tant, el nom de taverna podia fer al·lusió tant al local per
excel·lència on es venia el vi, com a la casa de qualsevol persona que decidís
vendre els seus vins al detall «fent taverna».29
Dins de les abundoses ordinacions relatives a la comercialització del
vi, l’activitat regulada amb més precisió és la que es referia a la venda del vi
al detall. També és l’aspecte que es vincula més directament amb la fiscalitat,
per la qual cosa no és d’estranyar que els arrendataris de la imposició del vi
actuessin amb freqüència com a inspectors de les tavernes i receptors d’una
part de les multes.30 Recordem que, segons el que havien ordenat les corts
i parlaments del 1333, 1340 i 1353, el vi venut al detall pagava un impost
equivalent a la vuitena part.31 Aquesta taxa d’un vuitè, percebuda amb la
mesura minvada (quarter minve), s’abatia sobre els sectors més desfavorits de
la població urbana, que no posseïen vinyes ni tenien la capacitat econòmica
per comprar a l’engròs el vi que necessitaven per al consum familiar, mentre
que afectava en molt menor mesura els propietaris urbans que posseïen terres
a la perifèria de la ciutat.32
Hi havia una limitació pel que feia al nombre de locals que cada taverner podia tenir: el 1409 s’ordenava que calia vendre exclusivament a la plaça

29. Ja és un tòpic historiogràfic fer al·lusió a les tavernes de l’època identificant-les amb indrets on
es donaven cita tots els vicis. Si, com deia el poeta toscà Cecco Angiolieri, les úniques coses que estimava en aquesta vida eren «la donna, la taverna [= el vi] e il dado», totes tres coses es podien trobar
en aquells locals on, com és ben notori, a banda de fer-s’hi el consum de vi, hi anaven prostitutes,
s’hi jugava i, en general, era el punt de trobada de la delinqüència professional. Però aquests indrets
no només tenien mala fama per això; com adverteix Giovanni Cherubini molt oportunament en una
excel·lent síntesi sobre el tema, la taverna també era un centre important de socialització, on es podien
consolidar vincles solidaris entre els treballadors i on circulaven o es podien formar idees col·lectives
certament perilloses; Giovanni Cherubini, «La taberna nel basso medioevo», dins Simonetta Cavaciocchi (ed.), Il tempo libero: Economia e società (loisirs, leisure, tiempo libre, Freizeit), secc. xiii-xviii,
Florència, Le Monnier, 1995, pàg. 525-555.
30. Així, en unes ordinacions del 1359 llegim que «negun taverner ne tavernera ne neguna altra persona qui vena vi […] que no deja vedar als compradors de la […] imposició o a lurs faedors de entrar
en lurs cellers per regonèxer les bótes e quescuna d’aquelles per escadenyar, mesurar e sagellar aquelles»
(AHCB, Registre d’ordinacions, 1B.IV-1, f. 4r-v.).
31. Manuel Sánchez, Pere Orti, Corts, Parlaments i fiscalitat: Els capítols del donatiu (1288-1384),
Barcelona, Generalitat de Catalunya - Conselleria de Justícia, 1997, pàg. 57, 67, 110-111.
32. Pere Orti, «Les imposicions municipales catalanes au XIVe siècle», dins Denis Menjot, Manuel
Sánchez, La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen) 2: Les systèmes fiscaux, Toulouse,
Privat, 1999, pàg. 404-406 i 418-422; Giuliano Pinto, «Vino e fisco nelle città italiane dell’età comunale (secc. xiii-xiv): alcune considerazioni partendo dal caso fiorentino», dins Da Passano et al., La
vite e il vino…, pàg. 171-172; Sánchez, «Vino y fiscalidad…», pàg. 410-411.
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Procés de conservació i tractament del vi a l’època medieval. British Library

del Vi com a mínim la tercera part del vi que cada mercader portés a Barcelona per mar, mentre que, d’altra banda, no es podien tenir més de tres tavernes
per persona per comercialitzar les dues terceres parts restants.33 Més tard, el
novembre del 1501, es va celebrar una reunió dels consellers amb alguns
membres de l’ofici dels taverners, que es queixaven del dany que ocasionava
a l’abastiment de la ciutat la limitació del nombre de tavernes, que aquell

33. AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-6, f. 66r.

120

Manuel Sánchez Martínez

any agreujava, a més, la mala collita. Escoltant les queixes, els consellers van
ampliar el permís perquè es poguessin tenir fins a cinc locals, incloent-hi
l’habitatge del taverner.34
Sobretot, calia pregonar prèviament (fer la «crida del vi») el vi que
s’havia de vendre al detall en tavernes o en algun altre indret, indicant-ne la
qualitat, la procedència, on es vendria i a quin preu. Com que l’objectiu era
el control rigorós de la seva comercialització, amb la mirada sempre atenta
a garantir el cobrament de l’impost, un cop pregonat, només es podien vendre atuells d’aquell vi en concret, sense omplir-los amb cap altre vi, sense
canviar l’envàs i sense variar-ne el preu (1377).35 Per evitar els fraus que es
poguessin cometre respecte d’això, primer els «prohòmens ordonats sobre·l
fet del vi» (1322) i més endavant els arrendataris o recaptadors de la imposició havien de segellar el tap del forat (bonó) de la bóta de vi que el taverner
volia vendre al detall; i estava estrictament prohibit treure tant aquest segell
com el que es posava a la cadireta, o petita finestra oberta a la bóta. Un
cop pregonat el vi i regulat el control i el segellat dels envasos, els venedors
havien de fer visible amb un senyal el lloc on se’n faria la venda; com en
altres regions d’Occident, això es feia col·locant una branca, generalment
de pi (ram), o un ram de flors (toia) —com a Barcelona—, a la porta de la
taverna o casa en qüestió.36
Era opinió comuna que els taverners i venedors de vi al detall estaven obligats a subministrar un producte «bonum, purum, netum et ad
iustam mensuram».37 En primer lloc, el vi havia de ser pur, és a dir, lliure de
qualsevol tipus de mescla. Estava especialment prohibit aigualir-lo.38 Però

34. Els taverners deien «que, havent-hi poques tavernes, no pot ésser tant bé servida [la ciutat] ne
tant abundosa de vins com havent-hi moltes tavernes; per ço, haguda consideració a la disposició del
temps e a la sterilitat que l’any present és estada de vins en lo territori e terme de la dita ciutat; e per
que los dits taverners ab major seguretat puixen comprar vins strangers e vendra e exaugar aquells en
la dita ciutat», i demanaven l’ampliació del nombre d’establiments (AHCB, Registre d’ordinacions,
1B. IV-12, f. 74v-75r.).
35. AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-4, f. 96v.
36. El 1359: «[…] Tota persona qui vena vi en la ciutat a menut que tenga e haja a tenir, en lo loch
o celler hon lo vi a menut vendrà, toya, per tal que·ls compradors o collidors de la […] imposició
pusquen saber hon se ven vi…» (AHCB, Registre d’ordinacions, 1B.IV-1, f. 4v.); i el 1394, Llibre del
mostassaf, pàg. 436. Valgui recordar el vell refrany català: «on hi ha ram hi ha mam».
37. Així ho dictaven, per exemple, els estatuts de la ciutat italiana de Monza (Dezza, «La vite e il
vino…», pàg. 18, nota 46).
38. AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-8, f. 35r. El 1377 es prohibia que, un cop obert l’envàs de
vi, s’hi fes «altra mescla ne acunsar-lo ne metre aygua ne altra cosa» (AHCB, Ordinacions especials,
1B.V-5, f. 96v.). Respecte d’aquesta ordinació, fixem-nos en el detall següent: el verb català antic
acunsar o acunçar (‘disposar’, ‘condicionar’) està directament emparentat amb el verb italià acconciare;
ara bé, en el llenguatge vinícola de la regió toscana de Prato, el mot achonzare significava precisament
rejovenir el vi vell abocant-lo sobre les pellofes de raïm del vi nou (Pini, «Il vino del…», pàg. 597,
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molt particularment es prohibia afegir al vi substàncies que es consideraven perjudicials per a la salut: «encameraments enfeccionants lo vi e molt
dampnoses a la sanitat de les persones». El 1301, es tractava de mel, calç
(«caus») i guix; el 1319, la relació s’ampliava: «negun taverner […] no gos
fer mescla de guix, ne de calç, ne d’ous, ne de figues, ne de mel»; i una altra
vegada el 1322: «ne d’atzabib, ne de carn salada, ne d’ous, ne de mel, ne
d’aygua de mar».39 Com és ben sabut, molts d’aquests ingredients, aparentment del tot peregrins, no tenien cap altre objectiu que clarificar el vi, és a
dir, desenterbolir-lo, donar-li transparència i brillantor. Com diu Salvador
Rivero, aquelles i altres substàncies «eran capaces de flocular y coagular, de
manera que, al posarse, arrastraban consigo las partículas en suspensión y
los gérmenes patógenos existentes»40.
En segon lloc, el vi s’havia de vendre net. En termes generals, i abans
que arribés a la taverna, s’adoptaven determinades mesures higièniques per
evitar que el vi s’embrutés. Així, el 1381 es prohibia que els bastaixos i traginers mengessin i beguessin sobre el vi i sobre els envasos en què es venia.41
Ja dins de la taverna, el 1377 s’ordenava que, per evitar que entrés brutícia
al vi, els venedors havien de col·locar una estamenya o tela de sedàs al canó
de l’embut.42 I el 1426 s’exhortava els taverners que de bon matí netegessin
tots els recipients amb els quals havien de manipular el vi.43
I, finalment, el vi s’havia de vendre ad iustam mensuram. En termes
generals, una ordinació del 1369 prohibia utilitzar en la comercialització

nota 43). ¿No podríem atribuir al verb acunsar un significat similar en el nostre context, de manera
que faria referència no tant a mescles en general, sinó més concretament a la mescla del vi vell amb
el nou? Això estaria d’acord, com ens recorda Pini, amb la preferència dels consumidors medievals
pels vins joves.
39. Carreras Candi, «Ordinacions urbanes…», pàg. 308; i Roca, La regulación…, pàg. 763 i 766;
el 1453 s’insistia en la necessitat de vendre el vi negre «net de calç, guix, garroffes e altres qualsevol
encameraments» (AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-6, f. 66r i 94r.).
40. Salvador Rivero et al., «Tecnologías tradicionales y nuevos sistemas empleados para la clarificación de vinos», dins Maldonado, Actas del I Simposio…, pàg. 71-86. Sabem que els romans ja afegien
guix al raïm durant el trepig, amb la qual cosa aconseguien el clarificat natural del vi; la clara d’ou
també figurava entre els productes més utilitzats per clarificar el vi; en aquest sentit, es parlava de la
pràctica d’«ahuevar» el vi.
41. «[…] Com alguns bastays e traginers o altres qui tiren e porten vi […] mengen sobre·l vi o
sobre·l sester ab què·s liure e per açò ensutzen lo vi que menegen», els regidors prohibien que
es mengés damunt del vi «ne en tota la plaça en la qual stan les bótes del vi en la ribera de la
mar» (AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-7, f. 51v.); i el mateix el 1393: (Registre d’ordinacions,
1B.IV-5, f. 161v.).
42. AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-4, f. 96v-97r.
43. Els taverners estaven obligats «cascun dia de matí [a] rentar e ben denajar ab aygue neta los librells,
tramostera e mesures ab què venen los vins a menut» (AHCB, Registre d’ordinacions, 1B.IV-5, f. 30v.).
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del vi mesures falses, considerant com a tals les que fossin diferents de les
que recentment havia ordenat el rei; en conseqüència, els ollers, terrissaires,
calderers i ferrers quedaven obligats a fabricar aquelles mesures, i cap altra,
en els atuells destinats al vi.44

44. AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-2, f. 48r. Gairebé fregant l’anècdota, podem recordar una
ordinació del 1388 segons la qual els taverners estaven obligats a utilitzar en la venda de vi embuts
que fossin prou còncaus perquè el líquid corregués lliurement i no minvés la quantitat adquirida pel
comprador: AHCB, Ordinacions especials, 1B.V-7, f. 93r.

123

Abastar de carn la ciutat a finals de l’edat mitjana1
Ramón A. Banegas López

A la baixa edat mitjana, la carn era un aliment bàsic i de consum quotidià.
A diferència del pa, la seva escassetat no era sinònim de fam, però sí que
generava malestar, queixes i fins i tot aldarulls. La carn era considerada el
principal companatge, el producte més important de l’alimentació després del
pa; i només durant les èpoques d’abstinència era reemplaçada al plat per altres
productes, com el peix o el formatge. La carn més consumida a Barcelona,
i l’única que comercialitzaven els carnissers de la ciutat, era la carn fresca o
salada de quadrúpedes domèstics.2
Aquest capítol se centrarà en l’anàlisi del procés de comercialització
i consum d’aquests dos productes: la carn fresca i la carn salada de quadrúpedes domèstics. Dins d’aquest procés, els professionals de la carnisseria i
els espais d’escorxament i venda de carn van ser fonamentals a Barcelona,
ja que la pràctica totalitat de la carn fresca que es consumia a la ciutat era
adquirida al mercat. No passava el mateix amb la carn salada: la documentació demostra que a la ciutat era habitual la cria de porcs i la fabricació
d’embotits i cansalades per part de la població. Per exemple, el monestir de
Santa Anna criava un porc que acostumava a escorxar entre Nadal i Carnestoltes.3 A més, les ordinacions prohibien els porcs als carrers de la ciutat
i obligaven a mantenir-los dintre de les cases.4 La cria domèstica de porcs
sostreia una part del consum de cansalada i embotits i, fins i tot, de la carn
fresca de porc del mercat.

1. Aquest estudi s’inscriu dins del projecte de recerca: «Mercados alimenticios en la Edad Media: actores, mecanismos y dinámicas», dirigit per Pere Benito Monclús i reconegut i finançat pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat (HAR2012-31802).
2. A la baixa edat mitjana, la volateria (pollastres, gallines, capons, coloms, etc.) era considerada un
producte de luxe i només formava part del menú quotidià de les classes més riques i poderoses de la
ciutat. A més, no era comercialitzada pels carnissers sinó per revenedors o pagesos (vegeu el capítol
específic sobre aquest producte en aquest mateix volum). La carn de quadrúpedes salvatges tenia un
consum marginal i, per tant, no va generar gaire atenció ni entre les autoritats municipals ni entre els
carnissers mateixos.
3. Teresa Vinyoles, «El rebost, la taula i la cuina dels frares barcelonins al 1400», dins Alimentació i
societat a la Catalunya Medieval, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals (Anuario de Estudios
Medievales, Annex 20), 1988, pàg. 137-166; Josefina Mutgé, «L’abastament de peix i carn a Barcelona,
en el primer terç del segle xiv», dins Alimentació i societat…, pàg. 109-136.
4. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Consell de Cent, Llibre del Consell, XIII, f. 18v.
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La carn fresca que era objecte de més demanda i venda a Barcelona era la
carn de moltó (mascle de l’ovella, castrat, d’entre un i dos anys).5 Aquesta carn
era l’única amb una venda estable al llarg de tot l’any i amb un consum transversal des del punt de vista social. De fet, la documentació comptable mostra
que la carn de moltó era la carn habitual de les classes altes: apareix a la taula del
rei, de la noblesa i de la burgesia; però sorprenentment també és la carn diària
que consumien els pobres de la Pia Almoina de Barcelona.6 Per descomptat, ni
les quantitats ni la qualitat de les peces eren les mateixes, però precisament el
fet de ser un producte de consum tan ampli va fer que la seva venda estigués
sotmesa a un control estret de les autoritats municipals.
El moltó, tot i ser la carn més consumida i amb més demanda, no era
l’única carn comercialitzada a Barcelona. Hi havia certes carns que es consumien preferentment durant determinades èpoques de l’any. Per exemple, el
porc fresc adquiria importància al mercat durant els mesos d’hivern, mentre
que la carn de bou, vaca i vedella es feia present a les taules de carnisseria durant l’estiu, i el cabrit i el xai eren molt venuts durant els mesos de primavera.
Hi havia altres carns que només eren consumides pels grups socials de menor
capacitat econòmica perquè eren considerades de baixa qualitat, com la carn
d’ovella, cabra o boc.
El consum de carn tenia un reflex directe en l’estructuració de les carnisseries a la ciutat de Barcelona, que estaven organitzades en tres categories:
les carnisseries de primera, on es venia carn de moltó, porc, bou, vedell, cabrit
i xai; les carnisseries de segona, on es venia carn d’ovella, de boc, de cabra o
de truja que hagués tingut porcells; i, finalment, hi havia una taula a la qual
es podien vendre carns potencialment perilloses per a la salut, concretament
carn d’animals que estaven malalts abans de ser escorxats o que havien mort
per causes naturals, per atacs d’animals salvatges o ofegats.
Aquesta estructura va restar força estable durant els dos últims segles
de l’edat mitjana, i amb alguns canvis (com la desaparició de la taula de carns
perilloses) va continuar vigent a l’inici de l’edat moderna. Sota aquest paraigua
legislatiu es va organitzar tota una estructura d’espais d’escorxament de bestiar
i venda de carn. A principis del segle xiv, la ciutat comptava amb dues grans
carnisseries i altres de més petites. La carnisseria principal a Barcelona al llarg
d’aquells dos segles va ser la carnisseria Major, situada al costat de la plaça del

5. Claude Carrère, Barcelona centre econòmic a l’època de les dificultats, 1380-1462, Barcelona, Curial,
1967, pàg. 319-323.
6. Antoni Riera Melis, «Estructura social y sistemas alimentarios en la Cataluña bajomedieval», Acta
historica et archaeologica mediaevalia, 14-15, 1993-1994, pàg. 193-205; María Echániz, «La alimentación de los pobres asistidos por la Pía Almoina de la Catedral de Barcelona, según el libro de cuentas
de 1283-1284», dins Alimentació i societat…, pàg. 173-271.
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Blat, i l’altra gran carnisseria era la del Mar, situada prop de l’església de Santa
Maria del Mar. Totes dues eren espais tancats on s’organitzaven en fileres les
taules de carnisseria. La carnisseria Major, en el moment de màxima expansió,
a mitjan segle xiv, va tenir cinquanta-nou taules, vuit bastides per vendre cabrit i una latrina, mentre que la carnisseria del Mar estava formada per setze
taules, tres bancs per vendre els menuts de carns de primera a les portes de la
carnisseria i una bassa. Les altres carnisseries de Barcelona eren la del Pont de
Campderà, al barri de Sant Pere, que a finals del segle xiv comptava amb vuit
taules; la de la Boqueria, principal carnisseria de segona, que estava situada a
l’illa de Santa Maria del Pi i tenia nou taules més un banc a la Rambla, davant
la porta de la Boqueria, per a la venda dels menuts dels animals de segona.
Tampoc no es pot oblidar que fins al 1391 la comunitat jueva de Barcelona
va comptar amb escorxador i carnisseria propis, la carnisseria del Call.7 Dins
d’aquesta estructura de venda de carn amb tres nivells de qualitat, el nivell més
baix estava cobert per una taula de carns perilloses situada a la Rambla davant
de la Porta Ferrissa.
A partir de 1340 comença a proliferar un nou tipus de carnisseries a la
ciutat, carnisseries petites d’una o dues taules als baixos de les cases i on no es
podia escorxar. La concessió de permís per a la construcció de noves carnisse
ries a Barcelona li corresponia al rei, el qual, al llarg de la segona meitat del segle xiv i durant el segle xv, va fer un ampli ús d’aquesta prerrogativa per raons
econòmiques. Moltes vegades la voluntat del rei de construir una carnisseria
topava amb els interessos del municipi de Barcelona i dels carnissers ja instal·
lats; tot i els conflictes, a finals del segle xv hi havia al voltant de catorze noves
carnisseries repartides per tota la ciutat.8
Els carnissers
El treball dels carnissers de Barcelona al final de l’edat mitjana estava estructurat en cinc tasques clarament delimitades: la compra del bestiar, el seu
trasllat des dels mercats i fires ramaderes fins al centre de consum, la recuperació del bestiar a les pastures de l’entorn de la ciutat, l’escorxament i especejament i, finalment, la venda a la taula. Totes aquestes operacions estaven
controlades pels carnissers mateixos. És a dir, aquests professionals havien
aconseguit una gran integració vertical de la cadena comercial, la qual cosa
els permetia tenir un gran control del producte i dels marges de beneficis.

7. Pere Orti, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles xii-xiv, Barcelona, CSIC - Insti
tució Milà i Fontanals, 2000, pàg. 158-185.
8. Ramón A. Banegas, L’aprovisionament de carn a Barcelona durant els segles xiv i xv (tesi doctoral),
Universitat de Barcelona, 2008, pàg. 193-194.
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Theatrum Sanitatis, segle xiv, Biblioteca Casanatense

Com que tot aquest treball no el podia fer cap carnisser sol, d’una banda
s’organitzaven amb altres membres de l’ofici i formaven companyies per
reduir les despeses del negoci (sobretot la important inversió que suposava
la compra i el trasllat del bestiar fins a la ciutat), i de l’altra, contractaven
assalariats: pastors per al treball amb els animals i ajudants per a les tasques
de la carnisseria.
Un exemple de companyia de carnissers seria la que formaven en Pere
Rafael i en Gabriel Montcada, dos petits carnissers actius a finals del segle xv.
El 1481 en Pere Rafael té arrendada una taula a la carnisseria del Call, mentre
que en Gabriel Montcada en té arrendades dues: una a la Pica d’en Colom,
prop de l’Hospital de la Santa Creu, i una altra a la carnisseria d’en Sos, prop
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del convent dels framenors. Cada carnisser té contractat un pastor, i tots dos
pastors s’encarreguen conjuntament del bestiar de la companyia. A més dels
pastors, cada carnisser té un ajudant: en Pere Rafael té un treballador a sou
d’origen gascó i en Gabriel Montcada, un aprenent. El valuós testimoni
que van donar els dos carnissers en el procés per contraban que els va obrir
el clavari de la ciutat reflecteix el treball quotidià dels carnissers de Barcelona. Montcada explica que durant els dies de Setmana Santa reberen part
del bestiar que els dos socis havien comprat durant la quaresma als mercats
ramaders i que, en concret el dimarts de Setmana Santa, de matinada, van
rebre 48 moltons. El bestiar conduit pels pastors de la companyia arribà a
Montcada; allà el van rebre i el portaren a Sants on, en un corral conjunt,
el van guardar en espera de ser sacrificat. El treball d’escorxament, especejament i venda el feien diàriament. De fet en Gabriel Montcada explica al
clavari que el dimarts de Pasqua ell va sortir de casa «die clar per scorxar
bestiar d’ell mateix».9
Un altre exemple de companyia de carnissers és la formada per en Nicolau Gil, en Guillem Sant Pol i en Guillem Cabanyelles, de la qual s’ha conservat el protocol fundacional. La primera clàusula de la companyia estipula
que la societat estarà vigent durant tres anys a partir del 13 de març de 1400.
En el segon punt, cada un dels carnissers es compromet a pagar el cens de les
seves taules, concretant que les taules es troben a la carnisseria del Mar i a la
carnisseria del carrer Ample. En el següent punt, els tres socis estipulen que
entre tots llogaran un escorxador i que la despesa del lloguer serà compartida
a parts iguals. Aquesta serà l’única despesa que faran a parts iguals, perquè la
resta de despeses es repartiran en quatre parts, de les quals tres correspondran
als germans Nicolau Gil i Guillem Sant Pol, mentre que la part que resta li
correspondrà a en Guillem Cabanyelles. A l’hora de repartir els profits, també
es farà en aquesta proporció. Per controlar la comptabilitat del negoci, cada un
dels carnissers portarà un llibre de comptes on apuntaran les vendes de carn,
de menuts, de seu i de cuir. Com que els divendres no es ven carn, per ser dia
d’abstinència, aprofitaran la festa per reunir-se els tres socis i revisar els comptes. Per si de cas, també contrastaran els seus comptes privats amb el llibre que
porten els arrendadors de la imposició de la carn, on hi ha un registre de tota
la carn que es ven a la ciutat.10

9. Ramón A. Banegas; Celia Segovia, «Problemes en l’entrada de bestiar destinat a carn a la ciutat
de Barcelona durant la segona meitat del segle xv. Una qüestió fiscal i de salut pública», Acta historica
et archaeologica mediaevalia, 27-28, 2006-2007, pàg. 121-142.
10. AHCB, Arxiu Notarial, IX, 4, f. 4.
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Tot i que no ens han arribat més contractes d’aquest tipus, les pistes
que deixen altres documents semblen indicar que l’estructuració d’aquesta
companyia seria l’habitual a la ciutat de Barcelona. També la majoria de la documentació notarial indica que bona part de les societats de carnissers estaven
formades a partir d’una base familiar, ja que pràcticament a totes les socie
tats apareixen com a mínim dues persones de la mateixa família. S’ha pogut
comprovar que en Nicolau Gil i en Guillem Sant Pol, tot i no tenir el mateix
cognom, es defineixen com a germans. Un altre cas del qual tenim molta informació és el dels germans Joan i Rafael Citjar, membres d’una de les famílies
de carnissers més poderoses de la ciutat. Tots dos eren fills d’en Jaume Citjar,
carnisser establert a la carnisseria Major, i van treballar entre les dècades dels
trenta i dels seixanta del segle xv; els dos germans van continuar treballant a
la mateixa carnisseria i en una ocasió apareixen formant una societat.11 Un cas
similar va ser el dels germans Rabós, Pere i Guillem, que apareixen associats
el 1443 en la signatura de l’assegurança de la carn. Cal afegir a més, que en
Pere Rabós era cunyat dels germans Citjar i, el 1442, en Rafael Citjar apareix
associat amb els germans Rabós.12
Els carnissers, en el seu treball, van utilitzar instruments econòmics
força complexos: préstecs, comandes, societats, lletres de canvi, pagaments
diferits… però sota una base social molt vinculada a la família. De fet, aquesta organització del negoci al voltant del nucli familiar, les desigualtats internes en el si de l’ofici, la competència entre els diferents carnissers i l’hostilitat
de les autoritats municipals a qualsevol estructura organitzativa que pogués
agrupar el conjunt dels carnissers de la ciutat van impedir que es constituís
una corporació d’ofici forta a Barcelona. Tot i que al final del segle xv s’havia
consolidat una confraria i una corporació d’ofici dels carnissers, les seves
funcions i la seva representativitat sempre van ser molt limitades,13 ja que la
regulació i el control del mercat l’exercia el municipi a través del mostassaf,
i les relacions entre el govern municipal i els carnissers es van basar en les
relacions personals de cada carnisser o companyia de carnissers amb els consellers. De fet, les autoritats municipals van desincentivar la creació d’una
corporació d’ofici perquè els interessava un ofici dividit, ja que els donava
més capacitat de maniobra a l’hora de negociar els preus i les condicions de
venda de la carn.

11. AHCB, Consell de Cent, Lletres closes, VI, 23, f. 162v.
12. AHCB, Consell de Cent, Lletres closes, VI, 8, f. 175.
13. Manuel de Bofarull, Gremios y cofradías de la Antigua Corona de Aragón, Barcelona, Archivo de
la Corona de Aragón, 1876, XL, pàg. 178-187; AHCB, Consell de Cent, Ordinacions especials, V, 10,
f. 300v.
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Element escultòric que formava part de l’arquitectura de la capella de Sant Miquel i els deu mil
màrtirs del desaparegut convent del Carme de Barcelona, capella fundada per la confraria dels
carnissers de Barcelona. MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya)

El consumidor
A la baixa edat mitjana els consumidors de carn eren molt variats. Des del
rei o els grans nobles fins a les vídues o els pobres de la Pia Almoina, hi
podríem recórrer tot l’espectre social dels habitants de la ciutat. El tracte
dels carnissers amb els diferents clients no era igual, perquè la carn és un
producte molt perible i, una vegada escorxat l’animal, als carnissers els interessava vendre’n la carn el més ràpid possible, per la qual cosa preferien
vendre per encàrrec i en quantitats grans i evitar el petit comprador. Per
contra, les ordinacions municipals mostren que una de les preocupacions
dels consellers era que no arribés la carn als petits consumidors, ja que, per
tal d’evitar això, obliguen els carnissers a vendre als seus clients la peça de
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carn que desitgin i en la quantitat que vulguin, prohibint la reserva de carn
per els grans clients.14
Els testimonis més interessants de petits consumidors de carn corresponen a casos de contraban produïts al llarg del segle xv. Per exemple, el 1435
es perdonà una dona pobre que havia entrat a la ciutat amb tres diners de
carn d’ovella, aproximadament 367 g.15 Un altre cas era el d’un nen de dotze
anys, frare de la Mercè, que al mes de desembre de 1484 entrà a la ciutat amb
sis diners de carn de porc enganyat per un home que li havia promès que,
si portava el tros de carn a Barcelona, el compartiria amb ell.16 El 1480 el
defraudador era un capellà que portava quatre diners (aproximadament 272
g) de carn de moltó, per a una monja malalta.17 A més d’aquests casos, entre
els defraudadors apareixen dos «fadrins» o assalariats, un esclau, un altre nen,
diversos homes d’armes i uns pelegrins.18 En definitiva, una petita mostra de
les classes urbanes més pobres de la baixa edat mitjana.
A l’altre extrem de l’escala social es troben els grans clients dels carnissers, que pertanyien als grups més poderosos de la societat: la noblesa,
la burgesia i l’alt clergat. Un exemple d’aquesta clientela era en Joan de
Cabrera, comte de Mòdica i vescomte de Cabrera, el qual signà un contracte
el maig de 1439 amb en Guillem Rabós. Segons s’estipula al protocol, en
Guillem li vendria al comte la carn de moltó un diner més barata del que la
venia a la taula, i el comte, a més a més, diferiria el pagament de la carn de
tres en tres mesos. El mes d’agost d’aquell mateix any el comte de Mòdica
devia a en Guillem Rabós quaranta lliures per la carn consumida durant els
tres primers mesos de duració del contracte; per tant, a la casa s’havien consumit unes 687 lliures de carn de moltó, més o menys 839 kg. Poder servir
a un client com el comte de Mòdica era molt interessant econòmicament
per a un carnisser, però només estava a l’abast de carnissers amb una gran
capacitat de negoci i una solvència econòmica molt bona.19
Entre els dos extrems de l’espectre social barceloní es troben altres
clients dels quals s’han conservat documents comptables, normalment bons
clients, que solien pagar al comptat, però que no tenien el potencial econòmic dels Cabrera. Per exemple, a començaments del segle xv, el convent de
Santa Anna adquiria per als dies de festa entre 5 i 6 kg de moltó per a tota la

14. AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell, II, f. 7v.
15. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 6, f. 45v.
16. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, II, 27, f. 121v.
17. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, II, 25, f. 21v.
18. Banegas, L’aprovisionament de carn…, pàg. 176-177.
19. AHCB, Arxiu Notarial, IX, 2, f. 1.
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comunitat;20 la casa de la petita noble Sanxa Ximenis de Fox comprava entre
2 i 3 kg de moltó cada dia.21 Clients com aquests eren els que més interessaven
als carnissers, capaços de fer compres regulars de quantitats relativament importants de carn, però on els carnissers no havien d’assumir els riscos financers
que acceptaven els abastadors de les grans cases.
El control municipal de l’abastament de carn de la ciutat
Els consellers de Barcelona, als segles xiv i xv, van exercir una supervisió
directa de l’abastament de carn, tot i que sempre va estar en mans privades.
La política municipal de Barcelona tenia quatre objectius respecte al mercat
de la carn: aconseguir un bon abastament i a bon preu, donar fiabilitat als
clients pel que feia a la carn que compraven (el que avui anomenem correcta
traçabilitat del producte), evitar les males pràctiques en el procés de venda
(fiabilitat del sistema de pesat) i garantir una fluïdesa en la venda que assegurés els ingressos fiscals vinculats a la carn. Per assolir aquests objectius, al
llarg del segle xiv el Consell municipal va anar desenvolupant un corpus
legislatiu que cap a la fi d’aquell segle ja estava pràcticament complet i que,
amb petites modificacions, va sobreviure durant l’edat moderna.22 Un altre
element fonamental de la construcció institucional del municipi de Barcelona per controlar el mercat de la carn va ser l’establiment del mostassaf,
instaurat pel rei a la ciutat el 1339 a petició del municipi mateix de Barcelona, el qual va trobar en el nou oficial una bona eina per fer efectiva la regulació que les autoritats municipals estaven creant.23 Finalment, els consellers
de Barcelona van desenvolupar al llarg dels dos segles una activa política de
negociació amb els carnissers de la ciutat per aconseguir un abastament fluït
de carn a bon preu.
Durant tot el segle xv la negociació entre el govern municipal i els
carnissers sobre el preu de les carns culminava al final de la quaresma amb
la signatura per part dels carnissers d’un protocol notarial, anomenat assegurança. En aquest protocol els carnissers es comprometien a escorxar cada
dia un nombre determinat de moltons i a vendre’n la carn al preu estipulat

20. Vinyoles, «El rebost, la taula…», pàg. 137-166.
21. Jordi Andreu, Josep Canela, Mª Àngela Serra, El llibre de Comptes com a font per a l’estudi d’un
casal noble de mitjan segle xv. Primer memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Fox e de
Cabrera e de Navalles, 1440-1443, Barcelona, Fundació Noguera, 1992, pàg. 61-135.
22. Montserrat Bajet, El mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle xvi. Edició del «Llibre de
les Ordinations», Barcelona, Fundació Noguera, 1994.
23. Jordi Comellas, «El mercat barceloní a través de la mostassaferia a principis del segle xv», dins 1er
Col·loqui d’Història de l’alimentació a la Corona d’Aragó (Edat Mitjana), 2 vol., Lleida, Institut d’Estudis
Ilerdencs, 1995, pàg. 95-107.
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al contracte. La raó de l’adopció d’aquest mètode per fixar el preu de la carn
i assegurar-ne l’aprovisionament de la ciutat es troba en els greus problemes
d’abastament que aquesta havia patit en la segona meitat del segle xiv. La
pujada simultània del preu de la carn i de les imposicions que en gravaven
el consum durant els anys seixanta i setanta d’aquell segle va anar acompanyada d’una política restrictiva per part del consistori a l’hora d’establir els
preus màxims de la carn; això va fer que en nombroses ocasions, quan el
desequilibri entre els preus del mercat i els preus màxims legals era molt
gran, els carnissers deixessin d’escorxar bestiar i de vendre carn a la ciutat.
El desabastament periòdic de carn i la incapacitat del govern municipal de
controlar la situació va generar problemes socials i econòmics a Barcelona,
ja que d’una banda les queixes per una pujada del preu o per falta de carn
al mercat podien esdevenir violentes i, de l’altra, el desabastament generava
inseguretat als arrendadors de la imposició. Per evitar aquests conflictes, els
consellers van decidir negociar el preu de la carn abans de la Pasqua i fer
signar un protocol als carnissers on n’asseguressin l’abastament de la ciutat
al preu acordat.24
En la negociació del preu de la carn els consellers van jugar amb les
rivalitats entre els carnissers per aconseguir els seus objectius. Per trencar la
unitat de l’ofici el municipi va utilitzar una combinació de por i incentius econòmics; per una banda, amenaçaven els carnissers de Barcelona amb donar el
monopoli de la venda de carn a carnissers o ramaders forans i, per altra banda,
els hi oferien préstecs o subvencions si acceptaven les condicions proposades
pels consellers.
Un bon exemple d’aquesta estratègia de negociació es troba en l’assegurança de l’any 1400. En aquesta ocasió la principal reivindicació dels
carnissers era l’eliminació dels menuts del sistema impositiu de la carn. Les
entranyes eren un producte molt barat que fins aquest any es venia a ull i
sense imposició. A partir de 1399 al preu dels menuts se li havien de carregar
quatre diners d’imposició, cosa que augmentava enormement el seu preu. Això
va generar una important caiguda de les vendes, mentre que per al consistori va
suposar augmentar mil lliures els ingressos. Mentre el govern municipal oferia
als carnissers pujar el preu de totes les carns un diner, els carnissers s’enrocaven
en la seva demanda. El govern municipal decidí amenaçar els carnissers amb
perseguir-los per la via judicial i paral·lelament buscar carnissers fora de la
ciutat i construir unes taules municipals on hi poguessin tallar aquests forasters. L’amenaça atemorí una part dels carnissers, que decidiren acceptar la
proposta del municipi i renunciar a les seves demandes, mentre que la resta es
24. Banegas, L’aprovisionament de carn…, pàg. 315-328.
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van mantenir ferms en les seves reivindicacions. Però la por a quedar fora del
negoci durant un any feu que al llarg dels mesos següents s’anessin incorporant a l’assegurança la resta dels carnissers de la ciutat.25 Una estratègia similar
es va seguir l’any 1435. Aquest any les autoritats municipals van arribar a ficar
diversos carnissers a la presó per mirar de coaccionar-los. Finalment, carnissers
i autoritats municipals van arribar a un acord a canvi d’un préstec sense interès
per retornar en un any.26
Les negociacions eren més o menys dures segons l’evolució dels preus
al mercat: quan els preus als mercats ramaders pujaven, les tensions a la
ciutat augmentaven, ja que el govern municipal intentava evitar que aquesta
pujada es reflectís en la venda al menor a la ciutat i intentava carregar l’increment al compte dels carnissers. Alhora, la desconfiança entre el govern
municipal i els carnissers era molt gran; per als carnissers l’únic objectiu del
municipi era assegurar-se els ingressos fiscals, i consideraven que el consistori
no estava disposat a fer cap sacrifici en matèria fiscal per reduir els preus de
la carn; en canvi, els consellers creien que els carnissers aprofitaven la seva
posició dominant al mercat de la ciutat per inflar els preus i augmentar els
seus beneficis.
Conclusions
L’abastament de carn a Barcelona el portaven a terme els carnissers de la ciutat, menestrals i homes de negocis que tenien un control important de tota la
cadena de producció i distribució de la carn. Havien de fer front a una demanda social molt àmplia que exigia un mercat permanentment abastat de carn.
Precisament el gran consum de carn de la ciutat va ser una de les causes de la
incorporació d’aquest producte a l’estructura fiscal d’imposicions al consum.
Ambdós elements, la demanda i la importància fiscal de la carn, van esperonar el govern municipal a regular i supervisar el mercat de la carn amb molta
cura. Tota l’actuació municipal es va regir per tres factors. En primer lloc, el
consistori buscava protegir el consumidor contra els abusos dels carnissers.
De fet, l’objectiu de tota la legislació era que el consumidor pogués conèixer
clarament el tipus, el pes i el preu de la carn adquirida. Els altres dos elements
fonamentals van ser l’establiment del preu i el bon abastament de carn de la
ciutat. Els consellers consideraven que, per evitar abusos, els oficials municipals havien de regular-ne el preu i supervisar l’abastament. D’aquesta manera
es buscava establir el preu més baix possible, tenint en compte els preus de
mercat del producte, a través d’un procés de negociació amb els professionals

25. AHCB, Consell de Cent, Llibre del consell, XXVIII, f. 7v-12v.
26. Banegas, L’aprovisionament de carn…, pàg. 335-336.
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del sector. L’objectiu de la fixació dels preus tenia una doble vessant: d’una
banda hi havia un element moral, aconseguir la carn el més barata possible
perquè tothom pogués accedir-hi;27 de l’altra, tractava d’aconseguir un bon finançament per a la hisenda municipal a través de la recaptació de la imposició
lligada a la venda d’aquest producte.

27. James Davis, Medieval Market Morality. Life, Law and Ethics in the English Marketplace, 1200-1500,
Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pàg. 60.
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Pastures per als ramats de Barcelona
als segles xvi-xviii
Josep M. Bringué Portella

Són prou conegudes les discrepàncies historiogràfiques sobre el terme de la
ciutat de Barcelona.1 Als segles xvi-xvii el territori de Montgat a Castelldefels
s’identifica com a terme de Barcelona, territori de Barcelona, terme i territori
de Barcelona o termes i territori de Barcelona; la ciutat, per la seva banda, el
considera una universitat.
Barcelona interpreta com una concessió de terme el privilegi atorgat per
Jaume II el 1319 (inclòs en les Constitucions de Catalunya, volum segon de les
Pragmàtiques y altres drets de Cathalunya i recollit en l’índex com a Tèrmens de
Barcelona estan designats…)2 sobre ordinacions i bans en aquell territori. Unes
lletres closes dels anys 1541-1542 són prou clares: «Lo senyor rey Jacme Segon
per designar los tèrmens de la dita ciutat, qui són a Muntgat al coll de Finestrelles prop la Trinitat, al coll de Cerola, a Vallvidrera, e a la Gavarra e prop la vila
de Molins de Reig, e a castell de Feels, feu posar forques, ço és, en quiscun dels
dits tèrmens tres pilars de pedre e barres de fust dalt a través, en quiscun pilar
sculpits senyals, ço és, del senyor rey e de la ciutat».3 Uns anys després Francesc
Solsona recull la mateixa interpretació per als «tèrmens de Barcelona» en el seu
Stylus capibreviandi.4

1. Francesc Carreras Candi (dir.), Geografia General de Catalunya, La ciutat de Barcelona, III, Barce
lona, Alberto Martín, 1916; Gaspar Feliu, Antoni Riera Melis, «Activitats econòmiques», dins Jaume
Sobrequés (dir.), Història de Barcelona, La ciutat consolidada (segles xiv i xv), III, Barcelona, Ajuntament de Barcelona-Enciclopèdia Catalana, 1992, pàg. 138-272; Sebastià Solé, La Nova Planta i
l’organització política del Pla de Barcelona, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, 2001; Pau Vila,
Lluís Casassas, Barcelona i la seva rodalia al llarg del temps, Barcelona, Aedos, 1974; Pedro Bassegoda,
Huerto y viñedo de Barcelona, Barcelona, ETS Arquitectura, 1971; Pere Orti, «El municipi de Barcelona i les parròquies del seu entorn al segle xiv», Anuario de Estudios Medievales, 31/1, 2001, pàg. 31-48,
analitza l’origen, les bases documentals i l’exercici de les jurisdiccions per concloure que no existia el
territori de l’hort i vinyet i que la resta del territori no era sotmès a la jurisdicció «municipal» de la
Barcelona medieval.
2. Constitucions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del capítol de Cort LXXXII de las Corts per
la S.C. y R. Majestat del Rey Don Philip IV nostre senyor, celebrades en la ciutat de Barcelona, any mdccii,
II, llibre I, cap. 12, «De statuts i ordinacions», Barcelona, Departament de Justícia, 1995, pàg. 38.
3. Joan Rovira, La baronia i el castell de Sant Adrià de Besòs: aplec de documents inèdits per a la història
del poble, Sant Adrià de Besòs, 1974, pàg. 37, nota 111.
4. Francesc Solsona, Stylus capibreviandi cum quodam utili causularum tractatu per…, Barcelona, 1561.
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Universitat o batllia?
Aquesta interpretació és la defensada per la ciutat en els judicis de la segona
meitat del segle xvii. En tota aquesta rodalia, diuen, hi ha una única universitat i moltes parròquies «perquè les concessions dels térmens y territori és de
regalia de sa magestat y no està en mà de la universitat lo fersen y encara que
sia parròquia no de aquí se segueix que tingue propri terme, perquè una cosa és
parròquia y altre terme, antes bé dit lloch del Hospitalet y sas terras és el terme
y territori de la present ciutat de Barcelona, y en esta conformitat no té balle
sinó sacramental y lo balle y veguer de la present ciutat exerceixen jurisdictió en
dit lloch. Y així mateix los concellers de la present ciutat, clavari, obrers, mostasaf, administradors de les plasas y altres officials exerceixen en dita parròquia
en las cosas tocants a llurs officis la jurisdictió, així com en la present ciutat y
demés parts de son terme y territori. Y totas las ordinacions que fan se publican
en dit lloch del Hospitalet, com a part y membre del dit terme y territori».5
Així es mantindrà fins al 1718, quan la Nova Planta dona rang de
municipi a totes aquestes parròquies.6 A finals del segle xviii, però, el síndic
de Barcelona tornarà a replantejar la inclusió dels pobles dins «el territori de
Barcelona». Les vint-i-tres parròquies ho veuen d’una altra manera: cada una
té son terme i territori propi, «ab los límits y termes per los quals se separa
dels demés tèrmens circumvehins, y també del de la ciutat de Barcelona»,
tot equiparant el territori i terme de Barcelona a una batllia i aquell privilegi a l’exercici de jurisdiccions. En cas contrari, se suposa que «lo lloch del
Hospitalet, y altres, hauria de ser part o carrer de dita ciutat7 y los habitants
de aquell havian de gosar de totas las immunitats, exeptions, prerrogativas
y franquesas que gosan los ciutadans y habitants de Barcelona, lo que no
està en observança; sent axí que los del Hospitalet, y altres que estan en dits
confins, en los drets reals de lleuda y altres drets que es pagan en la present
ciutat no són franchs, ni altrament pagan aquells com a ciutadans, antes
al contrari són tractats com a forasters, pagant drets de lleuda y los demés
drets com a forasters».8 Introdueixen una diferenciació entre Sants i la resta:
la primera és «in omnibus propi territori y terme» de Barcelona i, per tant,
carrer de la ciutat, gaudint de les mateixes franqueses i privilegis que tenen
els ciutadans de l’urbs.
5. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Reial Audiència, Processos civils, 14702.
6. Solé, La Nova Planta…; Josep M. Torras, Els municipis catalans de l’Antic Règim (1453-1808),
Barcelona, Curial, 1983.
7. Hospitalet, terme de Barcelona a finals del segle xv: Jaume Codina, Els pagesos de Provençana
(984-1807): societat i economia a l’Hospitalet pre-industrial, 3 vol., Barcelona, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1987.
8. ACA, Reial Audiència, Processos civils, 14702.

Pastures per als ramats de Barcelona als segles xvi-xviii

137

Sorgeix així la qüestió de les relacions de Barcelona i els habitants dels
nuclis forans.9 La contradicció donarà lloc a una triple lluita social: contra
l’acaparament de terres i el seu tancament (bans); l’oposició als monopolis
públics de Barcelona (Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar,
1685);10 i els conflictes pel territori i les pastures (L’Hospitalet, des de 1657;
Sarrià, segle xviii). Aquí analitzarem les pastures.
Les pastures. L’organització
Segons la ciutat, en tot aquell territori reialenc les herbes nascudes als camps
de conreu eren pròpies dels terratinents i les de terres no cultivades eren de
la universitat.11 A més, com a universitat, al·legaven la superioritat de la utilitat pública: segons disposicions de dret és lícit a cada universitat pasturar a
les terres de particulars, doctrina avalada per una sentència de la Reial Audiència (1500).12 Els estudis relatius a les parròquies del delta del Llobregat13
i els decrets de bans14 permeten ampliar-ho a tot el territori, excepte a les terres
de baró, (Gavà, Viladecans i Sant Adrià), on les herbes eren del senyor.15
A cada parròquia, els terratinents decidien en consell la forma i el tipus
d’explotació.16 Acostumaven a cedir part del seu dret a la comunitat per formar les carnisseries comunals. A Gavà (1643), Viladecans (1642) i Sant Adrià
de Besòs (1438) són concessions senyorials.17
El cas de l’Hospitalet ens pot orientar. El 1391 la carnisseria era una
concessió feta a Guillem Tarragona; el 1527 la comunitat la comprà; i el 1537
9. Se’n pot fer un seguiment en els volums de les Rúbriques de Bruniquer.
10. Pro stabili iure inclytae civitati Barcinone competenti super indictione et exactione iurium et imposi
tionum, tam intus ipsam civitatem quam in eius territorio et terminis, Barcelona, 1685.
11. La ciutat ho fonamenta en diversos privilegis: concessió de pastures i aigües en franc alou per
Berenguer Ramon I; venda del bovatge, 1299; Recognoverunt proceres, etc.: ACA, Reial Audiència,
Processos civils, 14702. f. 88 i seg., 1661; f. 306 i seg., 1711.
12. ACA, Reial Audiència, Processos civils, 14702, f. 88, art. 2-5. Sentència sobre Esparreguera: el bestiar
de la universitat pot entrar a pasturar les terres de particulars una vegada trets els fruïts.
13. Codina, Els pagesos de…, I; Jaume Codina, El Delta del Llobregat i Barcelona. Gèneres i formes de
vida dels segles xvi al xx, Barcelona, Ariel, 1971, esp. apèndix documental 2 i 3.
14. 1503-1555: AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Veguer, X, 11-12; 1585-1713:
ACA, Reial Audiència, Batllia General, Classe 7, C, 3-13.
15. Josep Soler, Plet de termes i de pastures entre Gavà i Viladecans, Gavà, Museu Municipal, 1981;
Rovira, La baronia…
16. Concorda amb un predomini dels propietaris locals de terres. La trentena de masies i els que posseeixen terres a l’Hospitalet formen a principi del segle xvi les dues terceres parts de la societat. En lenta
davallada es passa a poble de menestrals i masovers a començament del xvii i de jornalers a finals del
xviii; Codina, Els pagesos de…; El Delta del Llobregat…, pàg. 380, 105-111, 250; Josep M. Bringué,
«Territori de Barcelona o terme de L’Hospitalet? els conflictes per a l’explotació de les pastures, segles
xv-xviii», Quaderns d’estudi, 21, 2009, pàg. 115-143.
17. Soler, Plet de termes…; Rovira, La baronia…
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Carrerades i rutes d’entrada de ramats a Barcelona. Font: Pau Vila, Lluís Casassas,
Barcelona i la seva rodalia al llarg del temps, Barcelona, Aedos, 1974

fou reconeguda per la Batllia General amb un nou establiment. El 1591, en
un acord comunal, els propietaris de masos i terres cediren l’explotació de les
seves pastures a la comunitat, atès que «convindrie llevarse la llibertat a cada
hu dels particulars de tenir cabres, moltons y ovelles per haver major preu de
la carnisceria y major arrendament de aquella». Uns vint-i-dos pobles tenien
carnisseria comunal l’any 1682.18
La persistència dels drets i usos comunals s’observa també en els decrets de bans que concedien el tancament, en les seves moltes repeticions
i en les denúncies reiterades i constants dels danys fets a les terres dels particulars per l’entrada de bestiar dels carnissers, pastors o veïns. És una lluita
social producte del lent predomini dels terratinents barcelonins a les parròquies foranes. També subsistiren els drets de reciprocitat de pastures entre
termes circumveïns.19

18. ACA, Reial Patrimoni, Processos antics 1682, 1K. Sobre la importància de les carnisseries: Jaume
Dantí, «Propietat reial i béns comunals al Vallès a l’època moderna», dins Ernest Belenguer,
Jaume Dantí, Valentí Gual, Els béns comunals a la Catalunya moderna (segles xvi-xviii), Barcelona,
Dalmau, 1998, pàg. 141-158.
19. 1503-1555: AHCB, Veguer, X, 11-12 (són 117 bans que afecten 388 propietaris); 1585-1713:
ACA, Reial Patrimoni, Batllia General, 7, C, 3-13: el 85 per cent dels més de 1.150 bans corresponen
al territori i terme de Barcelona. A consells: Badalona, 5; Sant Martí, 1; Sant Andreu, 6; Sarrià, 9;
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Recordem, a més, com es regulaven les relacions agricultura/ramaderia: bans (multes), tales, penyores i guàrdies reials de les penyores. Era un
marc legal refermat, en part, en les Corts de 1585; no per se conflictiu, però
susceptible de ser-ho (violent o judicial) si el pastor no acceptava els fets o
l’import de la multa o l’estimació dels danys (d’aquí les prohibicions d’armes
als pastors) o si s’usaven com a instruments d’una lluita reivindicativa sobre
termes, territoris o drets de pastures en disputa.20 És el mètode utilitzat contra
Barcelona per l’Hospitalet i Sarrià.
Queda per analitzar el model organitzatiu del tall del moltó de Barcelona. La ciutat comprava arreu els animals,21 els baixaven per les carrerades
i camins reials cap a Montcada-Finestrelles-Sant Andreu-Sant Martí fins als
corrals de llevant o bé pel pont/barca de Sant Boi-L’Hospitalet-Provençana
fins als corrals de Montjuïc. Només entraven a la ciutat camí de l’escorxador,
per la prohibició de tenir animals dins el nucli urbà.22
La ciutat necessitava contínuament entre 4.000 i 5.000 moltons, distribuïts en ramats de 500 a 900 caps, una reserva de carn per a uns quinze
dies, la qual cosa ens indica l’ingent tragí de ramats i l’elevat volum de compres de bestiar. Després del llarg camí calia engreixar-los, a fi de poder oferir
carn de qualitat. Feien servir les herbes del delta del Llobregat (més de 2.000
caps) i del Besòs (El Juncar), i els rostolls, els guarets i els erms de les parròquies (1.000 caps), valuosos quan faltava pastura a causa de l’extensió dels
conreus i per «ésser la mar tant per lo territori y tant estret».23
Les pastures. Els conflictes
1483-1549. Ordinacions i bans
Pastures, drets col·lectius i drets particulars, i usos del «terme i territori de
Barcelona» quedaren fixats de resultes de les lluites baixmedievals. Així fou
al delta del Llobregat, on els pagesos aconseguiren (1454) una confirmació

Horta, 7; Hospitalet, 6; Cornellà, 3; Prat, 7; Esplugues, 3; Vallvidrera, 2. Sobre els canvis socials,
vegeu la nota 16.
20. Sobre tots aquests aspectes, vegeu Josep M. Bringué, Ma Àngels Sanllehy, «Boscos, pastures i
ramaderia», dins Emili Giralt (dir.), Història Agrària dels Països Catalans, III, Edat Moderna, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca, 2008, pàg. 171-233.
21. Als Pirineus, Aragó, França, altres zones de Catalunya, segons els anys; Carreras Candi, La
ciutat de Barcelona…; Alberto Garcia Espuche, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña, 1550-1640,
Madrid, Alianza Editorial, 1998.
22. Rúbriques de Bruniquer, especialment volum IV, capítols sobre pastures i sobre la carn. Carreras
Candi, La ciutat de Barcelona…; Feliu, Riera Melis, «Activitats econòmiques…»; Vila, Casassas,
Barcelona i la seva rodalia…
23. ACA, Reial Patrimoni, Processos antics, 1682, 1K.
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Antoni Montfort, Plan de Barcelona: Dividido en cinco Quarteles de ocho barrios cada uno con expresion
de los nombres de las calles y plazas, iglesias, conventos, hospitales y otros establecimientos públicos,
1818, AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona). El requadre visualitza els pobles i el territori
entre la riera d’Horta i la riera de Sants.

de les clausures de les seves terres, i la ciutat de Barcelona, un territori fitat
(mollons amb l’escut de la ciutat) per pasturar.24
Però el marc modern no quedà definit fins l’any 1483 en unes ordinacions dels consellers fetes en un moment en què «lo dit territori a present és molt
bo e millor que no solia en lo passat sembrat, plantat e cultivat», amb l’objectiu

24. Josep Fernández Trabal, «Aprofitaments comunals, prats i pastures al delta del Llobregat (segles
xvi-xv). Conflictes per a la utilització de l’espai a la baixa edat mitjana», Acta historica et archaeologica
mediaevalia, 10, 1989, pàg. 189-220.
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de preservar els conreus de l’entrada de bestiars, furts i cacera. Aplegades sota el
títol De la guarda del territori, són una recopilació d’altres més antigues.25
Aquestes ordinacions promulguen la supremacia dels conreus i els
terratinents sobre el bestiar i enforteixen el procediment de guarda. El veguer
concedia el ban amb una simple requesta verbal. Es regulaven les denúncies
(verbal i acceptada); les penes per l’entrada del bestiar (multes de 60 sous
i corre la vila; si de nit, 120 sous i corre la ciutat; i, per als pastors: assots,
dies de presó com sous de ban i corre la vila o la ciutat); els cobraments de
bans i tales i les execucions, sense capacitat de recórrer davant la justícia. Les
pastures s’acotaven als guarets i pasturatges comuns acostumats. Es prohibia
als pastors portar armes ofensives (excepte un bastó i un ganivet).
Dins el territori Riera d’Horta-Riera de Sants-Collserola-Puig Aguilarmar no es podia metre ni tenir bestiar foraster, gros o menut, sots ban de 5
sous (doble de nit), ni donar empriu (dret d’ús); en cas contrari, s’empenyorava el bestiar. S’exceptua el bestiar en trànsit cap al tall de Barcelona, que
tenia el pas lliure pels camins, pagant la pena (ban) però no els danys (talla).
Els habitants d’aquell territori podien tenir llur bestiar propi als seus masos;
i el bestiar de conreu tenia llibertat de péixer pels camins i marges.
Aquest ordenament, en acotar el territori de pastures i afavorir els
terratinents i l’expansió dels conreus, impulsà les peticions de tancament
de terres-heretats contra l’entrada de bestiar, fetes per nobles, oficials reials
i pagesos, bans que veiem incrementar-se i perllongar-se des de 1503 fins
més enllà de 1555. Són les dates extretes del volum de crides del veguer que
recullen les concessions dels bans tal com es mostra en el quadre 1.26 Desconec si aquest moviment de tancament de terres perdurà fins al 1585, quan
la Batllia General inicià la concessió de bans.
A més, hi ha un ban al poble de L’Hospitalet, dos a Badalona i tres a
Sant Andreu. Ara bé, la reiteració de les denúncies dels danys i les nombroses
repeticions dels mateixos bans mostren la persistència del comunal.
1549-1632 Auge i control de les carnisseries foranes
El 1549 unes noves ordinacions dels consellers de Barcelona introduïren canvis: s’inhibia el veguer i es donava tota la jurisdicció als obrers de les obres
públiques de la «ciutat, tèrmens y territori». A més, es limitava a entre setanta i vuitanta els caps de bestiar de les «carnisseries foranes», és a dir les que

25. Són les referides als terratinents del quart de Sant Pere de l’agost de 1470, els de la guàrdia del
territori dels quarters del Pi i Sant Antoni d’octubre 1470, les de 1466 sobre verdures i vinyes, i les més
extenses de 1386: AHCB, Consell de Cent, IV, 11, f.. 40v.-43 i IV, 1386, 1466, 1470.
26. AHCB, Veguer, X, 11-12.

142

Josep M. Bringué Portella

Bans

Terratinents

L’Hospitalet de Llobregat

9

143

Cornellà

3

15

El Prat

2

11

Sant Boi

2

12

Sant Feliu

1

1

Sant Just Desvern

2

5

Esplugues

4

14

Pla de Barcelona- Montjuïc (Sants)

15

35

Sarrià

8

8

Vallvidrera

1

1

Sant Genís d’Horta-Horta

16

16

Sant Martí de Provençals

1

1

Badalona

25

64

Sant Andreu de Palomar

20

46

Tiana

6

12

Quadre 1. Bans destinats a acotar les pastures en favor dels conreus, 1503-1555.
Font: AHCB, Veguer X

«són dins los tèrmens y territori de la present ciutat, ço és de Mongat fins
a Castellfels», sota un ban de 25 lliures als infractors, en un intent de frenar
l’auge de les carnisseries foranes.
El mateix any l’increment de les pressions dels terratinents obligaren
a intervenir el lloctinent de Catalunya, el qual ratificà el model dissenyat el
1483. A més concedí la meitat del ban al terratinent, permetent a qualsevol
prendre penyores per les tales (pot matar el bestiar «sens tota pena»), i endurí
el tractament contra les armes dels pastors. No s’actuà sobre el bestiar que
pasturava les herbes pròpies.27
En un pas més, el 1553 una nova crida establia la llibertat de pastures
per al bestiar del tall de moltó destinat a la provisió de Barcelona, per qualsevol part i llocs del territori, horts i vinyes incloses, sotmès al ban en cas de
damnificar els fruïts.
27. AHCB, Veguer X, 11-12, crides 1496-1555.
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1560

Clot, Horta i Sants

Execució contra Jaume Soler,
carnisser del Clot

1567

Clot, Horta i Sants

Ordre de treure els moltons
en nombre superior als 70 caps

1571
i febrer 1572

Sant Andreu, Santa Coloma, Sarrià,
l’Hospitalet, Horta i el Prat

Manament de treure el bestiar
en nombre superior als 70 caps

1572
agost

Sarrià

Empenyorament al carnisser
per nombre excessiu de bestiar

1573

Badalona, Santa Coloma, Sant
Andreu, Sant Genís d’Horta, Sarrià,
Esplugues, Sant Just, Sant Joan, Sant
Boi, Massanera, l’Hospitalet i Sants

No superar els 70 caps

1584
setembre

Totes les parròquies foranes

Es donen tres dies a carnissers i
cabaners per treure l’excés de bestiar

1584
setembre

Sant Andreu, Santa Coloma,
l’Hospitalet, Sants

Ordre d’execució als carnissers si
no treuen excés de moltons i ovelles

1597, 1599, 1628,
1629 i 1632

Sant Andreu, Santa Coloma,
l’Hospitalet, Sants

Crides contra l’excés de bestiar
de les carnisseries foranes
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Quadre 2. Conflictes pel control de les carnisseries foranes, 1560-1632. Font: AHCB,
Consell de Cent, IV, 9; Veguer, X, 11-12

Barcelona denunciava els carnissers locals: «ésse vist que per aquells se
són fets tants excessos que, no contentant-se dels caps y bestiar necessari y com
està tatxat, han fet cabals o grangeria de tenir gran nombre de bestiar, tallant y
consumint ditas pasturas y donant molts danys als terratinents y en gran dany
del bestiar de dita ciutat». La ciutat tornà a clausurar (1573) el territori (riera
d’Horta-riera de Sants), mantingué el límit dels 70-80 caps, reduint ara el ban
a 10 lliures, i intensificà les represàlies sobre les parròquies foranes.28
Tanmateix, tenim constància de certa oposició: el 1561 l’Hospitalet
continuava amb la taba de 300-400 caps i el 1564 es confirmaven privilegis.29
Acceptar el model barceloní d’una reserva de carn per a unes dues setmanes (70-80 caps) implicava renunciar a una recria i intensificar les relacions
comercials per la compra continuada de moltons. Era perdre autonomia local front als «reponedors» dels moltons del tall de Barcelona, una imponent

28. AHCB, Consell de Cent, IV, 9; Veguer, X, 11-12 i ACA, Reial Audiència, Processos civils, 14702,
proves de 1661 i seg.; Rúbriques de Bruniquer, IV, pàg. 238.
29. Jaume Codina ho recull: «per real privilegis als terratinents en las parròchias de Santa Eulàlia de
Prohensana y de Sants y altres és permès tenir y pasturar tota mena de bestiar en les terres ermas y que
no són ni stan conreades, sens encórrer ni caure en ban». Codina, El pagesos de…, II, pàg. 26; AHCB,
Veguer, verbals, III-4 i ACA, Reial Càmera, 4303, f. 86.
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Consum i càrrega ramadera, 1682
Capacitat
ramadera
(moltons)

Consum anual
(moltons)

1.800

2.000

20

600

300

7,5

El Prat

3.000

1.000

16,7

Sant Boi

2.000

1.200

6

Viladecans

1.000

300

Gavà

1.000

400

Castelldefels

800

400

8

Sant Joan Despí

500

300

6

1.000

700

6,4

Santa Creu d’Olorda

500

200

4

Sant Just Desvern

600

300

3,8

Esplugues

400

200

6,7

8,3

Lloc
L’Hospitalet
Cornellà

Sant Feliu

(Sants)

1.000

Sarrià

2.000

1.500

Ràtio de
consum per foc

Sant Gervasi

200

A Sarrià

Sant Genís d’Horta

350

150

5

Horta

700

400

13,3

Sant Andreu de Palomar

1.400

1.000

8,3

Sant Martí de Provençals

900

400

10

Sant Adrià de Besos

400

200

10

1.600

800

8

500

200

6,7

22.250

11.950

8,4

Badalona
Santa Coloma de Gramenet

xarxa de contactes establerta per l’oligarquia barcelonina. Malgrat Barcelona,
aquests carnissers continuaren fent negoci amb les parceries i vendes de bestiar
i el consum de carn es disparà a les parròquies de més tragí i comerç.30
30. ACA, Reial Patrimoni, Processos antics, 1682, 1K.
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1636-1711. La disputa contra el domini de Barcelona
L’oposició contra Barcelona s’intensificà cap a 1620. La ciutat reaccionà nomenant una octava per conservar les pastures (Montgat-Castelldefels); inicià
un plet (1645) contra els terratinents de Sants pel dret (negat) a conrear les
terres de la marina del delta de Llobregat; arrendà carnisseries foranes (16471648); construí corrals a la Marina, Viladecans, Sant Boi, Sants i l’Hospitalet
i encetà nous conflictes amb les carnisseries foranes (des de 1651).31
Però l’Hospitalet desafià el límit dels 70 caps i apel·là a la Reial Audiència. El 1661 els jurats i el sacramental, representants d’una parròquia ja no
controlada pels terratinents locals, feren un pas insòlit: empenyoraren dos
ramats de 884 i 663 caps respectivament dels arrendataris del tall. La ciutat
empresonà els jurats, recuperà per la força les penyores i declarà represàlia contra els habitants de l’Hospitalet. Un decret de la Reial Audiència els va treure
de la presó i obligà la ciutat de Barcelona a comparèixer al plet.32
Des d’aleshores es fixaren les dues posicions. Es pledejà per les pastures
situades per damunt del camí de València (terres de conreu), per on, deien, la
ciutat sols tenia dret de trànsit, i no podia ni péixer, ni apletar ni pernoctar.
Per sota acceptaren els drets de Barcelona sobre les terres incultes dels joncars
de la marina, si bé no la seva propietat. Aquesta delimitació es va mantenir
invariable, i el segle xviii es va ampliar fins a Castelldefels. El plet rebrotà diverses vegades (1664, 1676-1678, 1681-1684, 1690-1691, 1696-1699, 17031713, 1725, 1737-1739, 1741-1743, 1752-1758 i 1764-1769), però la ciutat
de Barcelona continuava fent péixer els moltons, l’Hospitalet empenyorant,
i la Reial Audiència fent decrets.
Fins al 1690 es pledejà sobre el pasturatge als rostolls i els guarets.
A més es pretengué tancar tot el terme de l’Hospitalet (bans de 1664 i 1683).33
Des dels anys 1683 a 1690 l’argumentari incorpora la intensificació dels conreus com una nova dificultat al pasturatge dels rostolls: increment dels llaurons (fins a quatre o cinc per any) i dels conreus en petites parts dels camps en
l’any de vaga (ordi/civada o faves/favolins). I les vinyes obriren un nou front
de lluita. Ara s’acusava els ramats de Barcelona d’entrar a terres que encara
tenien fruïts, a terres guaretades, o sembrades, o bé preparades per sembrar,
dites «de pròxim».34
La ciutat demanava aclarir quan s’havien de considerar llevats els fruïts
del camp i precisar conceptes com prat, terra erma, terra de pròxim, rostoll,

31. Rúbriques de Bruniquer, IV, pàg. 239. Soler, Plet de termes… pàg. 60-61.
32. ACA, Reial Audiència, Processos civils, 14702. Tot el que segueix procedeix d’aquesta font.
33. ACA, Reial Patrimoni, Batllia General, C, 8 f. 16v i 9 f. 162v.
34. Sobre l’evolució dels conreus, vegeu Giralt, Història Agrària…
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L’Hospitalet de Llobregat. Evolució social, 1523-1800 (%)
80
Grups socials:
pag. prop.
masovers
comparets
menestrals
jornalers

70
60
50
40
30
20

1793/1807

1778/1792

1763/1777

1748/1762

1733/1747

1718/1732

1703/1717

1688/1702

1673/1687

1658/1672

1643/1657

1628/1642

1613/1627

1598/1612

1583/1597

1568/1582

1553/1567

1538/1552

1523/1537

10

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Jaume Codina, Els pagesos de Provençana (984-1807):
societat i economia a l’Hospitalet pre-industrial, 3 vol., Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1987. La lenta desaparició dels pagesos propietaris a causa de la irrupció de la burgesia
barcelonina alterà la composició social

terra guaretada, guaret… Incrementà la pressió (de 5.000 a més de 7.000 caps
de moltons) sobre les terres de l’Hospitalet i el 1703 empenyorava els ramats
contraris que passessin dels 70 caps.
1713-1808. L’extensió de l’oposició
La Nova Planta canvia la correlació de forces.35 La ciutat ja no podia empararse en una única universitat i en un únic terme per mantenir els drets sobre les
pastures: les pastures eren necessàries per mantenir el proveïment de la carn;
els pobles havien d’acceptar una servitud de pastures a canvi dels avantatges
comercials. Sarrià s’afegí a la lluita contra les aspiracions de la ciutat, oposició
que es va centrar en fer constants empenyoraments dels ramats barcelonins
acusant-los d’entrar a les terres amb fruits, especialment les vinyes.
Amb el plet estancat, la ciutat optà per la via governativa (1741-1743 i
1752-1758); després pressionà, tot incrementant el ramats. Però la resolució
del Real Acuerdo, delimitant —quan no prohibint— els empenyoraments, no
aconseguí res. Sembla, però, que l’Hospitalet acabà pactant; Sarrià continuà
35. Solé, La Nova Planta…
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Demarcacions del delta del Llobregat, segle xvi. Font: Jaume Codina, El Delta del Llobregat i Barcelona.
Gèneres i formes de vida dels segles xvi al xx, Barcelona, Ariel, 1971. Al delta hi pasturaven de 2.000
a 3.000 moltons i es recriaven mules i bous. La zona de conflictes entre Barcelona i L’Hospitalet se
situa justament al damunt, a la zona de conreus

amb els empenyoraments: 1768, 1778, 1781, 1786, 1790. La conflictivitat
no minvarà pas amb el canvi de model del tall (bestiar a parceria o «conlloc»,
com en diu el síndic de Barcelona, un Castellarnau de la Vallferrera): el 1791
Sant Boi s’oposava a les parceries, el 1803 era Sant Adrià i el 1806 Esplugues
feia empenyoraments.
Conclusions
El cas de Barcelona (articulació política, expansió territorial, acceptació i oposició posterior dels pobles) no és pas excepcional a la Catalunya moderna. Cal
contextualitzar-lo dins els estralls de la crisi dels segles xiv i xv i el creixement
del xvi, on una ciutat (o vila o vall) s’expandia per territoris no propis o vacants en busca de terres, bans, pastures, o boscos o partides de terme.
Amb tot, estranya no trobar una unió de tots els pobles contra la ciutat. Al segle xviii les autoritats barcelonines veien el perill: «que ha exemplo
de los de Hospitalet executaran lo mismo los otros bayles y regidores de los
términos de este territorio de Barcelona, siendo impossible assí el poderse
mantener el ganado para el abasto de esta ciudad».
Sorprèn, també, la persistència dels drets, usos i argumentacions comunals en tot aquest territori, a la vegada que els bans prenien embranzida.
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Si per a l’oligarquia podia ser una estratègia per justificar el control del territori, el comunal era ben present a les parròquies foranes, fins passat el segle
xviii. L’explotació de les pastures (una vegada aixecada la collita) o dels erms,
la carnisseria i la lluita pel terme van ser motors de cohesió i solidaritat. No
hem descuidat el comunal? No hem de reinterpretar-ho com una dialèctica
comunal/individualisme que travessa tota la Catalunya moderna?
Per últim, el cas de l’Hospitalet ens mostra com el pas de la tolerància a
l’oposició fou conseqüència dels canvis socials apareguts al si de les parròquies.
Els nous grups, però, no qüestionaven l’estructura de classes: ells mateixos
limitaren o prohibiren espigolar als jornalers i comparets més pobres.
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La pesca i el proveïment de peix fresc1
Mireia Comas Via i Teresa Vinyoles Vidal

El proveïment de peix era una qüestió indispensable a les ciutats medievals,
sobretot a causa de les imposicions del calendari litúrgic, que prohibia els
aliments carnis més de cent seixanta dies de l’any, com els divendres i les vigílies de les principals festivitats i durant l’advent i la quaresma. A Barcelona,
els consellers restringien la venda i el consum de carn durant la quaresma,
a la vegada que garantien l’abastament de peix, fins al punt que, tot i que
durant la resta de l’any els pescadors tenien prohibit pescar en diumenge,
durant aquest període sí que podien fer-ho.2
L’art de la pesca i els pescadors
A Barcelona i a les poblacions costaneres de la seva àrea d’influència hi vivia
un destacat col·lectiu de gent de mar, en part dedicat a la pesca. Els barris
barcelonins de la Ribera i dels Còdols reunien la majoria d’aquest sector de
població, que acostumava a ser molt pobre i tenia unes sòlides xarxes de solidaritat familiar i veïnal.3 Les formes de vida dels pescadors i de les seves
famílies eren ben diferents de les dels seus conveïns, a causa no només dels
perills del mar, sinó també de l’estacionalitat de la seva feina i de la mobilitat
a què alguns estaven sotmesos. Pel que fa a l’estacionalitat, cal assenyalar que a
l’estiu gairebé no es pescava, i que l’activitat no es començava a recuperar fins
a la tardor, per assolir la màxima esplendor a l’hivern i durant la quaresma,
i per debilitar-se de nou a partir del mes de maig. A més, no es podia dur a
terme cap activitat relacionada amb l’art de la pesca des de dissabte a mitjanit
fins diumenge a mitjanit, una prohibició que també incloïa el fet de varar
barques o llaüts, preparar l’esquer, i enllestir i eixugar la xarxa.4 Les arts o les

1. Aquest treball s’ha dut a terme en el marc del projecte «Los archivos privados: más documentos para
la historia. Edición de fuentes e investigaciones históricas» (HAR2012-33755), finançat pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat. Les investigadores pertanyen al MAHPA (Grup de Recerca Consolidat
en Estudis Medievals d’Art, Història, Paleografia i Arqueologia 2014-SGR-794).
2. Montserrat Bajet, El mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle xvi. Edició del «Llibre de les
ordinacions», Barcelona, Fundació Noguera, 1994, pàg. 372-373 (anys 1390-1485).
3. Teresa Vinyoles, «La vida quotidiana de la gent de mar a la baixa edat mitjana», dins Arqueologia
nàutica mediterrània, Girona, Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2009, pàg. 585-592.
4. El peix requisat a les persones que pesquessin durant les hores prohibides es repartia entre els pobres de l’Hospital de la Santa Creu i els pobres presos a la Cort del Veguer. Bajet, El mostassaf de…,
pàg. 372-373 (anys 1390-1485).
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Pesca amb nansa. Saltiri. MS. Douce 332, f. 132r., c. 1320-1330. Bodleian Library

tècniques de pesca variaven segons el tipus de captura. En l’art de la «xàvega»,5
una o dues barques calaven dins l’aigua, prop de la costa, un bolig gran amb
moltes cordes, els extrems del qual es fixaven a la ribera i, des d’allà, un grup
de xaveguers estiraven i recollien la xarxa amb el peix. Aquesta tècnica de pesca
requeria un nombre important de persones, entre les que anaven a les embarcacions i, sobretot, les que estiraven des de terra.
També es pescava amb l’art de palangre, és a dir, amb hams i esquer.6
En aquest cas, l’ormeig armat d’hams es fixava amb ploms o pedres a molta
profunditat. Passades unes hores, una barca retornava al lloc per recollir la
llença i els peixos que s’hi havien agafat. L’art del palangre es practicava amb
embarcacions petites i un nombre reduït de pescadors. La pesca amb nansa,
una tècnica semblant, consistia en llençar al mar un receptacle acampanat
fet de malla de jonc o de vímet, a l’interior del qual quedava atrapat el peix.
Aquest sistema era senzill i no requeria massa esforç físic, però no era gaire
productiu, ja que només es capturaven dos o tres peixos en cada nansa. La
5. Mot d’origen àrab que vol dir «xarxa».
6. Els palangrers podien comprar el peix a la Peixateria de la ciutat per fer-lo servir com a esquer, però
amb el compromís que l’utilitzarien amb aquest propòsit, ja que en aquell cas el peix estava exempt de
la imposició del peix. A més, no es podia treure peix de la ciutat per pescar a les Arenes, si després el peix
pescat no era venut a Barcelona. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 372-373 (anys 1390-1485).

La pesca i el proveïment de peix fresc

151

pesca tonyinaire, més complexa i no documentada fins ben entrat el segle xiv,
utilitzava xarxes d’encerclament i embarcacions més grans per pescar peixos
grans, com les tonyines i els dofins.7
Tot el peix que pescaven els pescadors o els xaveguers entre Montgat
i Castelldefels, i fins a dotze llegües mar endins, havia de ser venut a la Peixateria de Barcelona.8 L’espai de provisió de peix a la ciutat s’ampliava en el
cas de la pesca tonyinaire9 a qualsevol àrea del litoral català i en qualsevol
època de l’any.10 A més, els pescadors barcelonins que pesquessin a qualsevol altra part del Principat estaven obligats a portar almenys la meitat de la
captura a la Peixateria de la ciutat.11
La venda de peix fresc a la ciutat: la Peixateria
Quan parlem de la Peixateria ens referim a l’anomenada Peixateria Nova que
es va construir a mitjan segle xiii per substituir la vella, situada a l’arenal, en
un lloc proper.12 Era un espai estable amb taules fixes sota d’un porxo, que
podem localitzar perfectament prop de la platja, al carrer que anava dret a
mar entre l’església de Santa Maria, el carrer de l’Espaseria i el fossar de les
Moreres.13 En principi, aquest era l’únic espai on es podia vendre peix fresc a
la ciutat, i no se’n podia vendre a cap altre lloc, ni a cases ni a botigues,14 ni
al carrer.15 Fins i tot s’especifica clarament, l’any 1399, que n’està prohibida
la venda a la Boqueria, tot i que, més endavant trobem documentat un punt

7. Sobre les embarcacions més utilitzades a la costa catalana, vegeu l’article d’Antoni Riera Melis,
«La pesca en el Mediterráneo Noroccidental durante la Baja Edad Media», dins La pesca en la Edad
Media, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009, pàg. 127-129.
8. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 370 (any 1390).
9. Els pescadors de la ciutat que pesquessin amb tonyinaires des de Castelldefels i fins al Garraf havien de portar el peix a la Peixateria de Barcelona, com també ho havien de fer els qui pesquessin amb
tonyinaires des del cap de Vilassar fins a Caldes d’Estrac. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 371 (any 1399)
i pàg. 370. (any 1499), respectivament.
10. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 369-370 (any 1430).
11. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 371 (any 1399).
12. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Cancelleria, reg. 13, f. 202. Citat per Francesc Carreras
Candi, Geografia general de Catalunya. Ciutat de Barcelona, Reproducció facsímil de la primera edició,
Barcelona, Edicions Catalanes, 1980, pàg. 647, nota 1708.
13. Carme Batlle, Teresa Vinyoles, Mirada a la Barcelona medieval des de les finestres gòtiques, Barcelona, Rafael Dalmau, 2002, pàg. 40.
14. AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell, 1B.I-12, f. 36v-37v., 1332-1333. Citat per Josefina
Mutgé, «L’abastament de peix i carn a Barcelona, en el primer terç del segle xiv», dins Josefina Mutgé,
Política, urbanismo y vida ciudadana en la Barcelona del siglo xiv, Barcelona, CSIC - Institució Milà
i Fontanals, 2004 (1988), pàg. 256.
15. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 295 (any 1399).
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de venda de peix en aquesta plaça de la ciutat.16 La Peixateria va ser al mateix
indret fins a finals del segle xvi, quan fou traslladada a un nou edifici a la
Ribera.17
El dret de vendre peix fresc a la Peixateria l’havia concedit en monopoli,
l’any 1210, el rei Pere I, al ciutadà de Barcelona Guillem Durfort. Tanmateix,
uns anys després, el batlle de la ciutat va atorgar a Maria Salària permís per
tenir paners, bancs i taules per vendre aquest producte al costat del cementiri de Santa Maria del Mar i a la plaça situada just davant de la Peixateria
que Guillem Durfort tenia cedida en emfiteusi pel rei. A mitjan segle xiii, la
Peixateria va passar a mans dels Grony, i l’any 1282 Agnès Grony va aconseguir l’exclusivitat del dret de la venda del peix fresc, després de pagar 1.200
sous a Antigona, descendent de Maria Salària.18 Posteriorment, el comerç en
aquesta plaça es limità a la venda de verdures, de manera que la venda de peix
fresc quedà limitada exclusivament al recinte de la Peixateria.19 De la família
Grony, el dret de la Peixateria va passar posteriorment als Centelles i el 1333,
als Corbera.
El fet que el rei concedís a una família el privilegi de l’exclusivitat de la
venda del peix entrava en conflicte amb els interessos dels consellers de Barcelona, atès que el municipi volia fer-se amb el monopoli. No podem obviar que
tenir la concessió de la Peixateria representava un entrada important de rendes
que la ciutat no podia deixar escapar. Aquesta situació va generar més d’un
enfrontament entre ambdues parts. Josefina Mutgé ha estudiat l’episodi que
tingué lloc l’any 1333 entre Gelabert Corbera i els consellers de la ciutat, els
quals autoritzaren als peixaters la venda de peix a diversos indrets de Barcelona,
eximint-los del pagament del dret d’ús de la Peixateria, circumstància que va
posar en qüestió els privilegis de Gelabert de Corbera i, de retruc, els del rei.20
Els consellers van intentar establir altres espais per a la venda de peix
fresc a la ciutat, però van fracassar gairebé sempre. Per exemple, no va prosperar
la idea d’establir una altra peixateria al carrer Ample, al costat de les antigues
drassanes, perquè va topar amb la negativa dels burgesos que vivien en aquest
carrer.21 Per contra, tal com acabem d’assenyalar, va reeixir un espai de venda de
peix prop del portal de la Boqueria, del qual tenim notícia a través d’unes ordi-

16. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 374 (any 1399).
17. Mutgé, «L’abastament de…», pàg. 255.
18. Pere Orti, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles xii-xiv, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals, 2000, pàg. 119-120.
19. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 294 (1393, 29 abril).
20. Mutgé, «L’abastament de…», pàg. 255.
21. Carreras, Geografia general de…, pàg. 647.
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nacions municipals de 1443, segons les quals els pescaters i les pescateres podien
vendre peix fresc i peix sec als costats dels ponts i a la placeta que hi havia davant
aquest portal, sempre que les parades no estiguessin l’una davant de l’altra.22
La Peixateria era un lloc tancat, amb zones cobertes. A les zones de pas
no es podia vendre peix ni tampoc deixar entrebancs, com ara paners i bancs
buits.23A la nit, el recinte quedava tancat i els venedors i les venedores havien
de deixar l’espai lliure de taules, bancs i cistells, després d’haver netejat la taula
on havien tallat el peix.24 Tampoc no hi podien deixar el peix sobrer,25 s’ho havien d’emportar tot cap a casa al vespre.26 La neteja de tot el recinte tenia lloc
els dissabtes, en acabar la jornada, però la resta de dies l’espai havia de quedar net, sense escombraries, tal com especificaven les ordinacions municipals:
«Que algun pescater o pescatera o revenedora o altra persona no gosi llençar
dins la pescateria salmorra, escombraries, bèsties mortes, aigües pudents o
altres brutícies, ni fer-hi bruteses».27
Les ordinacions també prohibien que les peixateres s’apropiessin d’un
determinat lloc de venda dins de la Peixateria, de manera que havien de
canviar d’espai cada dia. Amb aquesta mesura s’intentava evitar que les més
riques es fessin amb els millors punts de venda. El mostassaf va reservar el
centre de la plaça per a les xavegueres, que havien de vendre el peix a l’engròs
i no al detall.28
Tot i que la Peixateria era de domini reial, aquest espai es regia d’acord
amb les ordinacions de les autoritats urbanes, les quals van dictar disposicions
molt minucioses que ens permeten definir el funcionament del mercat del
peix, les activitats que s’hi desenvolupaven i les relacions que s’hi establien.
Les normes estaven essencialment encaminades a garantir el subministrament,
sobretot durant la quaresma, i la qualitat, propiciant la venda de peix del dia i
al detall, el més directament possible al consumidor, o amb uns intermediaris
ben establerts. Els preus estaven regulats per tal d’evitar les alces, també espe
cialment durant la quaresma, quan augmentava la demanda, atesa la prohibició de menjar carn.

22. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 300 (any 1443).
23. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 299 (any 1376) i pàg. 295 (any 1399), respectivament.
24. Mutgé, «L’abastament de…», pàg. 256.
25. En aquest sentit, estava expressament prohibit tornar a llençar al mar les restes de peix, com ara de
tonyina o de dofí, sota pena de 2 sous. Mutgé, «L’abastament de…», pàg. 257.
26. Mutgé, «L’abastament de…», pàg. 256.
27. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 295 (any 1399).
28. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 296 (any 1399).

154

Mireia Comas Via i Teresa Vinyoles Vidal

De bon matí, a la sortida del sol, els pescadors portaven a la Peixateria
el peix que havien pescat el dia anterior, dins de coves i portadores. En primer
lloc, tot el peix que pesava més de mitja lliura29 havia de ser pesat a la romana
situada al costat de la taula on es llevava la imposició corresponent. Allà es
determinava la quantitat que calia pagar.30 Els pesadors o imposicioners no
podien pesar les tonyines fins que no se’ls traguessin les ales i els forcats de la
cua.31 En el cas del peix de bastina, o sigui sense escata, com ara els taurons,
les rajades o les mussoles, abans de ser portat a la Peixateria i pesat, havia de
ser esmocat, és a dir, s’havien de treure les entranyes, les boques i les cues.32
Les aranyes també havien de ser manipulades per treure les espines verinoses
de les ganyes i les aletes dorsals.33
Després de totes aquestes operacions, es portava el peix a les taules o
pedrissos, on es posava dins paners a disposició de la clientela.34 Els peixos
grans, els anomenats peixos de tall, es tallaven sobre els pilons.35 Era obligatori
posar tot el peix disponible sobre les taules, per tal d’impedir l’especulació
i evitar l’alça del preu que resultaria de fingir l’escassetat del producte. I quedava totalment prohibit, sota pena de 10 sous, deixar el peix a terra o al carrer.
Tampoc no podien esmolar els ganivets als pedrissos ni als pilars del porxo de
la Peixateria.
El peix fresc acabat de pescar no es podia barrejar amb el que ja tenia
uns dies, i s’havien de vendre a llocs diferents.36 Estaven totalment prohibides
les males pràctiques i els enganys per tal que el peix semblés més fresc, com per
exemple, posar-lo en salmorra o ruixar-lo amb aigua o sorra. El peix pudent o
podrit que trobessin el mostassaf o els seus delegats havia de ser eliminat.37 Per
determinar la frescor del peix, el mostassaf cridava dos o tres menestrals perquè opinessin sobre l’estat de conservació del producte, de la mateixa manera
com es feia amb l’aviram o la caça.38

29. Fa referència a la lliura carnissera que equival a 1.200 g.
30. El peix més menut estava exempt de pagar la imposició. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 388-389
(anys 1390-1485).
31. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 378 (any 1446).
32. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 383-384 (anys 1390-1485).
33. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 383 (anys 1390-1485).
34. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 381 (anys 1390-1485).
35. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 388 (anys 1390-1485).
36. Mutgé, «L’abastament de…», pàg. 256.
37. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 383 (anys 1390-1485).
38. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 398 (any 1397).
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En un espai femení com era la Peixateria, les dones intentaven portarhi el fus i la filosa per aprofitar el temps, però el mostassaf els prohibia que
filessin o fessin altres feines manuals en aquest indret.
L’afluència de gent feia de la Peixateria un lloc propens a l’organització
d’actes lúdics, com ara jocs i rifes, tot i que estaven totalment prohibits.39
També era un espai amb tendència als aldarulls i als conflictes d’interessos,
com les baralles entre venedores per aconseguir un bon lloc.
Volem fer referència a dos fets concrets que ajuden a entendre el funcionament de la venda de peix. L’abril de 1365, al vespre, s’inicià un gran
enrenou entre les xavegueres i la clientela que es trobava en aquell moment a
la Peixateria. Eren dies de quaresma i les xavegueres no havien posat tot el peix
a la venda, per especular-ne amb el preu, i havien provocat un sobrepreu. El
mostassaf, previngut de la situació, va entrar a la Peixateria dalt d’un mul i va
obligar a posar tot el peix a la venda.40
A finals de l’any 1375 va tenir lloc un conflicte relacionat amb un dofí
pescat davant de la costa del terme d’Eramprunyà. D’acord amb les ordina
cions municipals, el peix pescat en aquesta zona havia de dur-se a la Peixateria
barcelonina, però el senyor del lloc, Jaume Marc, va reclamar la seva part
del dofí, segons els costums d’Eramprunyà. Per la seva banda, el comprador del rei Pere el Cerimoniós va voler adquirir-lo tot sencer per a la taula
del sobirà. L’oposició de Jaume Marc va traslladar el conflicte al palau reial.
Finalment, i a desgrat dels servidors reials, els drets banals del senyor d’Eramprunyà es van haver de respectar i Jaume Marc va aconseguir la part que li
pertocava, que va pesar més de cinc lliures.41
Els oficis dins de la Peixateria
Dins de la Peixateria municipal convivien diversos tipus de professionals.
Els talladors o tonyiners eren els encarregats de tallar els peixos grans, com
ara la tonyina o el dofí. Cal assenyalar que estaven ben organitzats i el seu
treball, completament regulat: rebien una taula o piló per tallar i vendre el
peix, però en cap cas podien llogar-lo a d’altres. Tampoc no podien tenir una
altra persona que ocupés el seu lloc sense el consentiment del mostassaf i dels
quatre prohoms de l’ofici. Cada tallador havia de tenir la seva pròpia balança
en bon estat i correctament penjada, amb els pesos corresponents. D’entre

39. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 295 (any 1399).
40. Josep M. Madurell, «L’avalot del peix del 1365», Cuadernos de Historia Económica de Cataluña,
12, 1974, pàg. 25-34.
41. Elena Cantarell, Mireia Comas, Carme Muntaner (ed.) El llibre de la Baronia d’Eramprunyà,
Lleida, Pagès, 2011, pàg. 232.
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Tallador de peix. Saltiri, MS. Douce 6, f. 076v-077r, 034v-035r. Gant, Flandes, c. 1320-1330.
Bodleian Library

La pesca i el proveïment de peix fresc

157

ells, setmanalment s’escollien dos partidors que cada matí s’encarregaven de
distribuir el peix entre els talladors. El repartiment s’efectuava de tal manera
que, alternativament, una setmana els tocava tallar peix d’escata i, l’altra,
peix de bastina. Tanmateix, si un dia hi havia més quantitat de bastina o bé
més peix d’escata, els talladors de l’altre tipus havien d’ajudar a aquells que
en tenien més quantitat. Al final de la setmana, cadascun rebia el salari que li
pertocava per la feina realitzada. Si un d’ells no acudia al seu lloc, el peix que
se li havia assignat de bon matí era repartit entre els altres talladors, seguint
escrupolosament l’ordre preestablert. 42
Certament, existia una divisió sexual del treball: mentre que els talladors havien de ser homes, només les dones podien vendre el peix a la menuda
(al detall): «Que algun hom de qualsevol condició sia no gos vendre ne revendre
peix a menut, sinó fembres, sots ban de cinc sous».43 El peix que venien aquestes
dones acostumava a ser el que havia pescat el marit. El peix menut es venia en
«postetes» planes que havien d’estar en bon estat. Sembla que no es pesava sinó
que es venia a «dinades e mallades a tota persona que comprar ne vulla».44
El peix fresc acabat de pescar no podia ser venut a l’engròs de seguida
per a la revenda, encara que fos per a fora de la ciutat de Barcelona, sinó que
havia de passar més de mig dia a la Peixateria (per evitar que en faltés i pugés
el preu) i ho havia d’autoritzar, de manera expressa, el mostassaf. El peix que es
venia a l’engròs no es podia triar, s’havia de comprar tal com sortia de la xàvega, tot barrejat, sense triar gros o menut. En el cas de la revenda, a Barcelona,
només es podia fer dins de la Peixateria i de manera completament reglada.
Cal dir que la revenda no afectava en cap cas el peix de tall, ja que aquest havia
de ser tallat sempre per un tallador.45
A més de les venedores de peix i els talladors, hi havia altres treballadors
que exercien altres funcions dins de la Peixateria, com ara els imposicioners i
els seus oficials, els pesadors (que havien de tenir un joc de pesos a disposició
dels compradors per comprovar el pes exacte); un guarda, etc. En definitiva,
un grup de professionals que havien de garantir, sota l’atenta mirada del mostassaf de la ciutat, el bon funcionament del mercat del peix.
La venda de peix sec i salat
El peix és un producte que ràpidament entra en procés de descomposició, especialment durant l’estiu. Per allargar la seva conservació s’utilitzaven diversos

42. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 386-388 (anys 1390-1485).
43. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 296 (any 1399).
44. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 381 (anys 1390-1485).
45. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 382 (anys 1390-1485).
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sistemes, especialment l’assecat o les salaons, tot i que també es feien conserves de peix en oli o en vinagre. D’aquesta manera també es podien superar els
problemes de transport i d’emmagatzematge i fer arribar el producte a territoris allunyats de la costa.46 La venda del peix salat en bon estat era una de les
grans preocupacions de les autoritats, que van disposar diverses normatives en
relació amb aquesta qüestió.47
A Barcelona, el peix sec i salat podia ser venut a qualsevol lloc de la
ciutat, però no pas a la Peixateria, on només s’hi podia vendre el peix fresc.
Tanmateix, a finals del segle xiv es documenten dues ordinacions municipals en les quals s’entreveu que la venda de peix salat també es duia a terme
al mercat del peix fresc. Així, en El llibre del mostassaf s’especifica, per una
banda, que la venda al detall de la tonyina salada es podia dur a terme «en la
pescateria o en llurs taules de llur habitació pròpia».48 I, quan es parla de les
fites de la Peixateria, es diu que no es pot vendre peix fresc ni salat més enllà
dels seus límits,49 donant a entendre que s’hi podien vendre tots dos tipus de
peix, almenys en aquell moment.
El peix salat que es venia a la ciutat de Barcelona podia tenir diversos orígens, i el seu mercat era controlat. La transacció del peix salat
que procedia de fora, venut per mercaders estrangers, especialment castellans i portuguesos,50 s’havia de fer mitjançant els corredors de peix salat.51 Tanmateix, hi havia qui, per tal d’evitar la mediació dels corredors
de peix salat, duia a terme les negociacions en alta mar, lluny de la mirada
fiscalitzadora de les autoritats. Òbviament, aquesta era una pràctica que
estava totalment prohibida si no es comptava amb l’autorització expressa
del mostassaf.52
En el cas que aquest producte fos preparat a la ciutat, i per evitar que
es retirés de la venda peix fresc, i amb això en pugés el preu, s’estipulava
que el peix no es podia salar fins passats tres dies de la seva pesca.53 Tampoc
no podia ser tallat a la Peixateria, sinó que ho havien de fer els productors a

46. María Álvarez, «Abastecimiento y consumo de pescado en Oviedo a finales de la Edad Media»,
dins La pesca en la Edad Media, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009, pàg. 75-78.
47. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 395-397 (any 1438), pàg. 398 (any 1397) i pàg. 399 (any 1448).
48. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 394 (any 1395).
49. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 297 (any 1399).
50. Sobre el comerç de peix sec i salat procedent de l’Atlàntic, vegeu Roser Salicrú, «En torno al
comercio de pescado atlántico ibérico en el Mediterráneo catalanoaragonés del siglo xv», dins La pesca
en…, 2009, pàg. 167-180.
51. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 395 (anys 1449 i 1457) i pàg. 403-404 (anys 1457 i 1459).
52. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 397 (any 1468).
53. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 380 (anys 1390-1485).
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casa seva.54 Les dones dels pescadors salaven el peix a casa per al seu consum
i per a la venda.
La venda i la revenda55 de peix salat estaven regulades, especialment la
revenda fora de la ciutat. De fet, estava totalment prohibit treure qualsevol tipus de peix salat fora de Barcelona si no es tenia llicència de les autoritats corresponents.56 Es dedicava especial atenció al frau en la venda de peix remullat,
com el lluç o la tonyina, que es venia a pes, per tal d’evitar que s’incrementés
el preu amb l’excés d’aigua. Per evitar-ho, el peix havia de ser pesat en unes
balances de llautó o de ferro fondes i foradades del mig, amb un o més forats
de la mida d’un croat, amb l’objectiu que s’hi escolés l’aigua.57
Esment a part mereix la venda d’arengades. Els venedors les compraven
en bótes, generalment a mercaders castellans o gallecs, i les podien vendre al menut, per centenars o per milers, a 3 arengades per diner.58 Per tal d’evitar que les
bótes continguessin un nombre inferior d’arengades establertes en la venda, es
va instituir la figura del comptador d’arengades.59 Si bé l’any 1518 el nombre de
comptadors era de 12, cal dir que anteriorment n’havien estat 17. Els comptadors d’arengades exercien el control de les bótes abans que fossin comprades per
a la seva comercialització. Era també tasca seva triar les arengades bones de les
dolentes o podrides, per tal que els compradors poguessin adquirir el producte
en bon estat. Les que no eren aptes per a la venda havien de ser eliminades, però
podien ser restituïdes als compradors de les bótes, que se les podien menjar o
usar com a esquer, ja que no hi havia cap ordinació en contra d’això.60
Conclusions
El peix era un aliment habitual en la dieta dels homes i les dones en els temps
medievals, i a Barcelona se’n documenta un consum molt variat.61 Els peixos
grans es venien trossejats i eren més preuats. Entre aquests, cal fer esment a la
tonyina, l’anfós o mero, l’esturió, el corball, el dofí o l’emperador.

54. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 380 (anys 1390-1485).
55. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 398 (any 1397).
56. Trobem al llarg del segle xv tres ordinacions que fan referència expressa a aquesta ordinació: Bajet,
El mostassaf de…, pàg. 393 (any 1405), pàg. 393-394 (any 1428) i pàg. 393 (any 1495).
57. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 283 (any 1395) i pàg. 394 (any 1468).
58. Cada bóta contenia entre dotze i quinze mil unitats. Roser Salicrú, El tràfic de mercaderies
a Barcelona segons els comptes de la lleuda de Mediona: febrer de 1434, Barcelona, Consell Superior d’Investigacions Científiques, 1995, pàg. 62.
59. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 401 (any 1503).
60. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 404-405 (any 1514).
61. Antoni Riera ha calculat que, a Barcelona, el consum de peix fresc per persona oscil·lava entre els 5
i els 11 quilos a l’any. Riera Melis, «La pesca en el Mediterráneo…», pàg. 142-143.
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El peix petit, com ara la sardina o el seitó, era menys apreciat i propi
de les classes populars. Francesc Eiximenis ho confirma quan critica els qui,
nascuts de condició humil, en enriquir-se, poc o molt canviaven d’hàbits alimentaris, de manera que ja no volien «peix menut, sinó de tall».62
A més del peix fresc, també es consumia peix salat o sec, com ara la tonyina, el congre, les arengades o les sardines, sense comptar de peix remullat
com el lluç o el bonítol. El peix no era un producte valorat, ja que s’assimilava
als menjars penitencials, i mai no es consumia en els dies festius. De fet, no es
considerava que tingués massa valor gastronòmic. Les formes de cocció eren
diverses: fregit, bullit, a la graella, al caliu o en panada. Tanmateix, el més
habitual era fregir el peix amb oli. En la consueta del monestir de Santa Anna
de Barcelona trobem preparacions com ara congre fresc amb espinacs i alls
o bé arengades amb espinacs i porros amb una salsa de pinyons i avellanes.63
Si bé aquestes eren receptes senzilles, els receptaris medievals oferien receptes
amb productes del mar més elaborades, pensades per als dies d’abstinència de
les classes benestants.
El peix doncs, tot i no ser un dels productes més preuats de la dieta, no
en podia ser exclòs, atesa la seva condició d’aliment penitencial. Les autoritats
barcelonines es preocuparen de garantir-ne el proveïment, ja fos fresc o salat,
i que aquest producte arribés a la taula dels habitants de la ciutat en les millors
condicions possibles.

62. Francesc Eiximenis, Com usar bé de beure i menjar, Barcelona, Curial, 1977, cap. 20.
63. Teresa Vinyoles, «El rebost, la taula i la cuina dels frares barcelonins al 1400», dins Alimentació
i societat a la Catalunya Medieval, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals (Anuario de Estudios
Medievales, Annex 20), 1988, pàg. 154 i 155.
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L’interès del Consell de Cent per controlar els diferents col·lectius dedicats
a l’aprovisionament alimentari de la ciutat el va portar a exercir una pressió
notable sobre els proveïdors de peix fresc, especialment sobre els pescadors
de la ciutat. Si bé la lògica que dicta les actuacions del municipi és la de
garantir l’abastiment alimentari a preus assequibles, en el cas de la pesca
veurem com es poden intuir motivacions més complexes, les quals van conduir a una relació de vegades problemàtica entre el Consell de Cent i els
pescadors emmarcats en la confraria de Sant Pere.
El marc cronològic triat per a aquest estudi, entre finals del segle xvi
i els primers anys de la segona meitat del segle xvii, obeeix a les fites temporals de l’excavació arqueològica d’un conjunt de barraques de pescadors
situades al costat de l’actual estació de França. Amb tot, alguns dels processos descrits tenen arrels més antigues i d’altres, una consolidació posterior
a aquestes dates.
La capacitat normativa del Consell de Cent i l’exercici del seu poder
són palesos durant els primers segles de l’època moderna en tres àmbits concrets que abasten bona part de l’activitat pesquera i de la distribució de la
pesca i que, de retruc, permeten dibuixar el funcionament i els agents principals del mercat de peix fresc a Barcelona. En primer lloc, l’exacció fiscal i les
normatives sobre la venda, on tenen especial rellevància la Peixateria, l’estipulació de preus i les formes de vendre el peix. En segon lloc, i en un context
marcat per l’aparició de noves tècniques de pesca, la relació dialèctica entre els
pescadors i el Consell de Cent, que posa de relleu els intents dels primers de
limitar els nous arts. Per últim, el poder municipal, conscient de la dificultat
d’ordenar l’espai marítim, no tindrà escrúpols per condicionar la part del
treball pesquer realitzat a terra, en concret, ordenant periòdicament l’eliminació de les barraques situades a la platja.
Fiscalitat i control sobre la venda del peix fresc
El dret de la Peixateria
Com en el cas de la compra i venda d’altres mercaderies, el poder municipal aplicava un seguit d’imposicions sobre la venda de peix i, en concret,
del peix fresc. Per tal de garantir el seu cobrament se li presentaven dues
opcions: crear una complexa xarxa de cobradors o centralitzar les vendes
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Taula I. El dret del peix o de la pescateria el 1579
Ormeig

Espècies

Taxes

Xàvega o bolig

Tota sort de peix de pes inferior a dues lliures pescateres

1 sou / rova*

Xàvega o bolig
(peix de la costa)

Tota sort de peix de pes inferior a dues lliures pescateres

1 sou,
4 diners / rova

Peix de palangre,
batuda, encesa i
saltada

Pagells, aranyes, déntols, congres, morenes,
escórpores, corballs, llisses, sargs, morrudes,
salpes, garneus, lluernes, sabogues, llobarros,
palomides, verats, bisos, bonitolets, mòlleres,
rèmols i galls

1 sou,
6 diners / rova

Peix de nansa

Xucles, gerrets, sípies, llagostes, calets, bogues i reigs

1 sou / rova

Peix de nansa

Congres, morenes, corballs

1 sou,
6 diners / rova

En qualsevol
manera i part

Llampugues, verderols i veyrons

1 sou / rova

A l’andana

Rascasses i sorells

1 sou / rova

En qualsevol
manera

Bastina** plana i rodona de menys
de dues lliures pescateres

9 diners / rova

Font: Elaboració pròpia a partir d’AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), IV, Registre
 ’ordinacions, 20, f.117 r. – 120v. (24-I-1579). * La rova equivalia a 10,4 kg. ** Per bastina s’ha d’en
d
tendre tot el peix sense escata, normalment carnívor, de la família dels taurons i de les rajades

en uns punts determinats, i aquesta va ser l’opció triada ja des de l’època
medieval. En el cas del peix fresc capturat a la rodalia de la ciutat, aquest
punt de venda centralitzada fou la Pescateria, i el dret del peix, també dit de
la Peixateria, l’impost que el gravava.1
Per a l’època que ens ocupa disposem d’un llistat de l’any 15792 que
recull les taxes per pagar, les quals, vist que no es modificaren en el anys
posteriors, cal suposar que van estar en vigor durant tot el període analitzat. En aquesta ordinació s’estableixen les quantitats per pagar en funció de
l’espècie pescada i l’art utilitzat, amb dós factors en clara relació. En primer

1. A partir del 1353 la Peixateria passà a mans de la ciutat, i el dret associat s’arrendava a diferents
particulars; Pere Orti, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles xii-xiv, Barcelona,
CSIC - Institució Milà i Fontanals, 2000, pàg. 489-491. Per al període que ens ocupa apareixen
diversos arrendataris d’aquest dret, com el corredor de bèsties Rafel Pinyana, que l’any 1587 pagà
1.201 lliures per l’arrendament; Bernat Nonell l’any 1616; o l’assaonador Pau Camper el 1625.
AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Consell de Cent, Registre de deliberacions, II,
96, 125 i 135.
2. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 20, f. 117r-120v. (24-I-1579).
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lloc es defineixen dos grans grups de peixos. D’una banda aquells que pesen més de dues lliures pescateres,3 sigui quina sigui l’espècie, que s’han
de vendre a tall; de l’altra, tota la resta de peix, de pes inferior a les dues
lliures, que s’ha de vendre a ull. També es diferencia el peix capturat entre
Castelldefels i Roca de Xeix (Masnou)4 i el pescat fora d’aquests límits,
vulgarment dit «de la costa».
El mateix document presenta la relació de l’ormeig emprat, les espècies
pescades i les taxes aplicables, les quals apareixen resumides a la taula I.
A aquestes espècies se n’afegiren d’altres: tonyina, palomida, mero, cèrvia, bonítol, emperador, espasa, mussola, solraig, àngel, agullat i llunada,5 que
sempre que fossin inferiors a dues lliures pescateres s’havien d’incloure en les
opcions anteriors i, en cas contrari, com devia ser més habitual, s’havien de
vendre a tall. També tot el peix venut per a esquer —probablement destinat
sobretot als pescadors de palangre —, havia de ser denunciat als oficials del
dret i pesat, encara que estava lliure de pagar cap dret. Amb aquesta mesura
es volia evitar que els possibles compradors el poguessin revendre com a peix
per menjar, ja fos fresc o salat, sota pena de cent sous.
La regulació de la recaptació del dret del peix fresc es complementava amb algunes mesures, que podríem dir de tradició, ja que de vegades
provenien d’ordinacions medievals que s’anaren repetint durant tota l’edat
moderna, com ara l’obligació de portar el peix a la Peixateria per ésser pesat
i taxat. A més, era obligat a tot pescater o pescatera pagar el dret tot seguit
que hagués venut el peix i sempre abans de sortir de la Peixateria. I, per tal
d’evitar fraus en el compte del peix que entrava a la Peixateria, es fa menció
explícita que no es pot portar el peix amagat a les faldes, sinó ben a la vista.
Aquesta darrera norma deixa clar qui s’ocupava de la venda del peix en la
unitat econòmica i familiar dels pescadors. En les ordinacions també queda recollit el caràcter revoltós i contestatari dels pescadors i les pescateres,

3. La lliura pescatera formada per 30 unces equival a 0,9 kg. La lliura carnissera era una mica més
gran, 1,2 kg, i estava composta de 36 unces.
4. Els que es considerava que eren els límits de la ciutat en matèria fiscal i pesquera van canviar
lleugerament des de l’època medieval fins a la moderna. Tot i que a grans trets sempre es van situar
entre el Garraf i el baix Maresme i a dotze llegües mar endins, els límits septentrionals van variar
de Montgat a Masnou, o de vegades fins al cap de Vilassar i Caldes d’Estrac, i puntualment de
Sitges a Mataró. Pel que fa als límits del peix barceloní a la baixa edat mitjana: Montserrat Bajet,
Aspectes del comerç a Catalunya en el segle xvi segons el llibres dels mostassàs. Transcripció del llibre
de la mostassafia de Barcelona de 1560 (tesi doctoral), Servei de Publicacions de la Universitat de
Lleida, 1993.
5. La mussola, el solraig, l’àngel, l’agullat i la llunada entrarien en les espècies més grans de peix bastinal, peix sense escata de la família dels taurons i les rajades. Vegeu un bon recull de noms d’espècies
pescades a: Jordi Lleonart, Josep Maria Camarasa, La pesca a Catalunya el 1722 segons un manuscrit
de Joan Salvador i Riera, Barcelona, Museu Marítim, 1987.
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en aquest cas per protegir els oficials dedicats al cobrament del dret de les
possibles protestes.6
La Peixateria
La Peixateria tindrà la funció d’aglutinar tota la venda de peix fresc de la
ciutat. En el marc cronològic proposat, hom va donar aquesta funció a dos
edificis diferents. La més vella, d’origen baixmedieval, va ser dotada el 1579
de dues romanes per poder pesar i registrar el peix més ràpidament.7 L’estat
ruïnós en què es trobava aquest edifici i les seves limitacions van portar
el Consell de Cent a considerar la possibilitat de construir-ne un de nou,
prop de la Torre Nova. Com que la seva situació era propera a les fortificacions i podia afectar-les, també va entrar en els debats la vuitena de guerra
(la comissió assessora encarregada dels afers militars). Després d’algunes
discussions, el 7 de novembre de 1598 s’inicià l’enderroc de la Peixateria
vella,8 i durant aquesta transició, les pescateres foren traslladades a indrets
propers: a les voltes dels encants, al rastre, i al cos de guàrdia, possiblement
el del portal de Mar o el del baluard de Migdia.
L’indret triat per ubicar la nova peixateria implicava la destrucció
parcial de l’antiga muralla medieval, ja que la nova edificació se situava a
tocar de les cases de Nostra Senyora de Montserrat fins al portalet del carrer
d’en Caldes. El resultat fou un edifici tres vegades més gran que l’antic, amb
40 canes de longitud per 7 d’amplada, coincidint aquesta mesura amb l’amplada de la Torre Nova, a la qual s’adossà. Vers l’abril de 1600 l’edifici estava
pràcticament acabat, encara que restaven per fer alguns pedrissos.9 Aquesta

6. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 20. f. 59v- 60v. (16-2-1577). «Item que tot
pescater e pescatera e altre qualsevol persona de continent que haurà venut lo dit peix ques ven a tall
o a pes o haurà pesat l’altre peix ques ven a ull haie a contar abans que hysca dela pescateria si request
ne serà ab los comtadors o cullidors dela dita impositió e pagar aquella sots ban de LX sous. Item
que algun pescater o pescatera o altre persona qui vena peix en la pescateria no gos portar lo peix que
vendrà en les faldes amagadament ans tot aquell peix que portarà per vendre haie de portar en covens
o en paners sots ban de X sous. Item que alguns pescater o pescatera o altre qualsevol persona no gos
avalotar, injuriar, manarar o moure bregues als comptadors o cullidors dela dita impositió de fet ne de
paraula sots ban de L sous».
7. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 20, f. 117v.: «E per que ab millor comoditat
dels qui aportan lo peix se posaran dues romanes, ço es la huna alli ahont per abuy esta lo portalet qui
mira ala Lotja e l’altra davant l’altre portalet qui mira ala duana».
8. El mestre de cases Magí Miró va prendre l’obra a escarada per valor de 589 lliures durant dos mesos
i el fuster Esteve Pons, l’obra de la teulada per valor de 200 lliures; AHCB, Consell de Cent, Registre
de deliberacions, II, 107, f. 214r-222v.
9. Si bé sembla que no es va complir amb el temps pactat de dos mesos, la documentació esmenta
algunes millores i canvis que va afegir el mestre Magí Miró. L’octubre de 1610 es van traslladar nou pilars per tal de separar la Peixateria de la façana de la capella de Nostra Senyora de Montserrat; AHCB,
Consell de Cent, Registre de deliberacions, II, 109, f. 70v. i 119, f. 168r.
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Detall de l’arribada de Sant Ramon de Penyafort a Barcelona, de Giovanni Ricci da Novara, c. 1600.
Es pot veure la peixateria al costat de la Torre Nova, el baluard de Migdia i les barraques de pescadors
a la platja. Fotografia: Emili Revilla

seria la peixateria que, a banda d’algunes reparacions puntuals en alguns
pedrissos, paviments i la teulada,10 concentraria la venda de peix durant el
període estudiat, fins que va ser enderrocada després de 1714.
La venda del peix fresc
És prou coneguda la relació entre el consum de peix i les diferents festivitats
del calendari litúrgic cristià, entre les quals destaca la quaresma i l’advent, a
més del gran nombre de dies de l’any en què el consum de carn estava restringit. Tots ells afavorien de retruc la demanda de peix fresc o salat. Amb
tot, el recurs al peix també obeeix a altres factors, com ara que era un aliment barat, apropiat per a l’alimentació de les classes menys afavorides. En
paraules dels mateixos consellers: «[…] donar la provisió de peix necessària
no sols en la quaresma, dies de dijuni, divendres y dissaptes, sinó també en
tot lo discurs del any per·al sustento de tantes religions que no menyen carn
10. Per exemple, el gener de 1632 es feu pública una crida per trobar qui havia robat uns puntals de
l’estacada del baluard del vi, en obres en aquell moment, i els havia fet servir per trencar dos pedrissos
de la Pescateria. Els anys 1633 i 1642 es feren reparacions a la teulada. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 141, f. 96r., 142, f. 49v. i 152, f. 28.
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Barcelonne, capital de Catalogne, c. 1659, ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

[!] y dels pobres que no tenint de que comprar·la se socorren ab peix…».11
Es tracta doncs d’un menjar de pobres, independentment del fet que algunes espècies fossin relativament força apreciades.
Com apuntàvem abans, el poder municipal va tenir un interès clar
en concentrar la venda, i això el duia a fer crides contínues exigint que la
pesca es portés a la Peixateria i prohibint que es vengués en altres llocs.
Sembla així que el Consell es va moure en aquest aspecte principalment
per defensar els seus interessos fiscals i no només per garantir el proveïment
alimentari, ja que, ni que fos de manera irregular, el proveïment semblaria assegurat fins a un cert punt mitjançant la venda amagada. A banda
dels precedents medievals, entre finals del segle xvi i mitjan segle xvii es
11. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 27, f. 169v. (4-2-1627).
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comptabilitzen un mínim de set referències a l’obligatorietat de portar tot
el peix fresc a la Peixateria. Les multes establertes van variant durant aquesta forquilla temporal. Així, el 1579, la pena era de 60 sous, i deu anys
després havia pujat a 10 lliures a més de la confiscació del peix. Fins a la
dècada dels quaranta del segle xvii aquesta multa es mantingué estable, el
1649 va baixar a 20 sous sense confiscació i en la dècada següent va arribar
al punt més elevat de severitat des de 1589: el 1653 el càstig pujà a 5 lliures
més confiscació i el febrer de l’any següent, tot «pescater i pescatera» que
vengués fora de la Peixateria havia de pagar 3 lliures, perdre el peix i, com
a novetat, si reincidia més de tres vegades, se li prohibia vendre durant tot
un any.12
Per tant, resta clar que, malgrat les penes imposades, els venedors de
peix —les pescateres especialment— buscaven llocs alternatius de venda
per evitar el pagament de drets municipals i el control de preus, fet que,
si bé no és en absolut privatiu d’aquest col·lectiu,13 en el cas dels professionals de la pesca presenta alguns elements originals. Com assenyalen les
diferents ordinacions, algunes vendes fraudulentes es realitzaven a cases
pròpies o alienes, comptant en aquest darrer cas amb la connivència d’altres persones que sovint també eren pescadors, i que també es veien afectats
pels mateixos bans. Només es permet guardar a les cases el peix que hagués
arribat a deshora («del sol post avant fins al sol èxit») a condició que al dia
següent es porti a vendre a la Peixateria.14 A diferència d’altres grups, els
pescadors s’aprofitaven del fet que bona part de la seva activitat es desenvolupava fora muralles. Així, la platja i les mateixes barques es convertien
en llocs de venda, i entre aquests espais destaquen clarament les barraques
situades davant del baluard de Migdia.15 La intensitat de l’intercanvi al
voltant de les barraques de la platja es veu refermada per la troballa d’un

12. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 20, f. 117v., 21, f. 178v., 24, f. 74v., 27, f. 32,
f. 116v., 33, f. 68r.; Registre de deliberacions, II, 162, f. 20r.
13. A tall d’exemple comparatiu, els venedors de vi que disposen de barraques fora el portal de mar
seran una font contínua de maldecaps per a la ciutat, en introduir-hi el vi sense declarar. La nit del 10
d’abril de 1629, la gosadia d’uns «fills de perdició» arribarà al punt d’utilitzar una grua i una corriola
per sobrepassar la muralla amb un grapat de bótes de vi; AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 28, f. 70v.
14. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 32, f. 116v. (Ordinacions de la confraria dels
pescadors, 18-VI-1649).
15. «Que molts pescadors y pescateres y altres persones fan y causan en lo salar y vendrer molta diversitat de peix en les barraques y barques fora del portal de mar y en lo port y vora del mar»; AHCB, Consell
de Cent, Registre d’ordinacions, 24, f. 74v. (7-V-1605). Això es torna a constatar en termes semblants a
finals del període examinat; AHCB, Registre de deliberacions, II, 162, f. 20r. (16-IV-1653).
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nombre excepcional de monedes durant l’excavació arqueològica d’un grup
d’aquests edificis.
A més de l’interès purament fiscal, el Consell de Cent es preocupà
per abastir la ciutat de pesca, assegurant que les captures es portessin a la
ciutat. Cal tenir present a més que la principal eina de pressió per part dels
pescadors davant l’autoritat municipal era justament la facilitat per portar
el peix a vendre a un altre lloc, de manera que aquestes ordenances es poden
entendre dins del context de pugna entre pescadors i Consell.16
A diferència de les ordinacions anteriors, les referides a garantir l’abastiment de peix es limiten a quatre, de les quals tres es refereixen a la pesca
salada17 que es venia fora de la Peixateria,18 ja que es prestava més fàcilment
al joc dels acaparadors. Sobre el peix fresc, únicament el 1649 s’inclou, en
condicions semblants a la pesca salada, la restricció de treure’l abans del
migdia i sense llicència del mostassaf.19
En aquest procés de proveir de peix la ciutat tenien un lloc destacat els
traginers, revenedors i pescaters forans, amb un paper ambivalent en relació
amb els pescadors de la ciutat. D’una banda, les ordinacions esmentades que
limitaven la sortida de peix de la ciutat els convertia en els principals agents
de l’agabellament i de les possibles manques de producte. Aquest col·lectiu
prestava als pescadors la possibilitat de vendre a un preu més alt que el dictat
pel mostassaf. Amb aquest sentit es poden interpretar bona part de les prohibicions de vendre per sobre del preu aforat.20 D’altra banda i en sentit contrari,
el conjunt de traginers i pescadors forans va acabar entrant en competència

16. El 1405 s’obliga tots els pescadors de Barcelona a portar almenys la meitat de les captures a la
ciutat. Bajet, Aspectes del comerç…, pàg. 255-256. Per al període estudiat només hem localitzat una
normativa semblant referida als que pescaven amb xàvega, a qui es diu que, si capturen amb la xarxa
algun dofí, tonyina, rosada o espasa, ho hauran de vendre a la ciutat sots pena de vint sous i la confiscació del peix; AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 32, f. 118r. (18-VI-1649).
17. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 24, f., 148v. (15-I-1614), 27, f. 115v. (28-I-1625),
31, f. 151r. (17-I-1646).
18. Si més no, des del febrer de 1596 es prohibeix la venda de peix salat, sec o remullat, dins la Peixateria AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 23, f. 135v. Almenys a partir de 1649 es
ven «de la claveguera en avall en vers lo escorxador»; AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions,
IV, 32, f. 119r.
19. «Item que alguna persona estranya o privada no gos comprar peix per portalo per revendrer sens
llicentia del mostassaff e tro migdia haja tocat»; AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV,
32, f. 118r. (18-VI-1649).
20. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 25, f. 148v. (15-I-1614), 27, f. 114v, 116r.
(7-V-1625), 31, f. 151v. (17-I-1646), 32, f. 119v-120r. (18-VI-1649). Juntament amb les prohibicions de portar i tenir el peix amagat, les ordinacions referides a no vendre per sobre del preu fixat,
especialment el de tall, són força freqüents. Destaca el fet que les pescateres, quan rebien el peix foraster per vendre’l, en diferien uns dies la venda per fer pujar el preu; AHCB, Consell de Cent, Registre
d’ordinacions, 29, s. f. (6-II-1638).
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directa amb els pescadors locals. El 1627, en el context del debat sobre les
barraques dels pescadors, el Consell de Cent aprofità per fer un primer intent
d’introduir la venda lliure de peix fresc foraster dins la ciutat.21 Aquesta primera temptativa d’acabar amb el control de la venda per part de la confraria de
pescadors no va estar lliure de conflictes22 i molt possiblement no es va aplicar,
atès que el febrer de 1638 els consellers posaven de relleu que la situació no
havia canviat gaire.23 La reacció final del poder municipal va tenir com a resultat la derrota de la confraria, ja que el març del mateix any s’establí de nou que
els forasters poguessin vendre el peix; això sí, ara per evitar aldarulls el lloc
que se’ls destinava estava lluny de la Peixateria, en un dels porxos de la plaça
del Blat vella.24 La pèrdua del monopoli de la confraria es va confirmar definitivament el 1653, quan els forasters acabaren instal·lats dintre la Peixateria,
a les taules de la part del carrer d’en Caldes.25
Un altre motiu de conflicte entre la confraria de pescadors i el Consell
era el preu de venda, el qual juntament amb l’exacció fiscal, va ser la principal motivació dels pescadors per recórrer al comerç irregular. El preu era
estipulat pel mostassaf segons l’abundància i la qualitat de pesca en el mercat, venent-se a tall els més grans, i a ull o dotzenes la resta.26 L’abril de 1653
el municipi va canviar aquesta situació establint que tot el peix es vengués
a pes.27 La nova mesura, lluny de ser acceptada de bon grat, va ser tan mal

21. Aquest primer intent apareix com a contrapès a l’autorització de construir noves barraques a la
platja. «Item que qualsevol foraster puga vendre en la pescateria de la present Ciutat lo peix que ell
aportara lliberament sense pagar cosa ninguna a la confraria de pescadors de la present Ciutat y que
per dits pescadors foresters sien aseenyalats sis pilars en la pescateria»; AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 27, f. 86r. (10-IV-1627) i AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions,
136, f. 34r. (2-III-1627): «Que los confrares dela Confraria de dits pescadors no pugan pendrer lo peix
dels forasters com han fet fins assí».
22. Ja el mateix abril de 1627, en l’ordinació abans citada, s’afegia «que ninguna dona no puga donar
inquietut ni causarla als forasters que han de venrer conforme dita ordinatio».
23. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, II, 147, f. 69v. (23-II-1638) »[que els traginers
i forasters] no puguen vendrer ells matexos lo quen aportan y l’hagen de acomodar a pescateres dela
present ciutat moltes vegades dites persones non tenen la satisfactió que es volràn y per dita rahó moltes vegades dexan de aportarne [peix]».
24. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, II, 147, f. 77r-v. I també AHCB, Consell de
Cent, Registre d’ordinacions, 29 (6-II-1638). El dia 11 de març del mateix any es recull el pagament
de vint lliures per fer unes taules a la plaça del Blat per a la venda el peix; AHCB, Consell de Cent,
Registre de deliberacions, 1B.II, 147, f. 82r. En el procés de negociació que s’intueix, la confraria de
pescadors obté algunes ordenances modestes favorables al seu finançament; AHCB, Consell de Cent,
Registre d’ordinacions, 29, s. f. (23-II-1638).
25. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, II, 162, f. 19v. (16-IV-1653).
26. Fins al febrer de 1614 els peixos de tall eren els de dues lliures pescateres en amunt. A partir
d’aquesta data, el punt de divisió va ser tres lliures carnisseres (equivalent a uns 3,6 kg).
27. Per decisió d’una comissió de quatre membres, s’instaurà la venda a pes i l’obligació que els pescadors i les pescateres fessin unes taules de fusta, sense posts al davant ni als costats, i disposessin d’unes
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Taula II. Preus del peix entre febrer i maig de 1654
Espècies

Preu

Congres, castanyoles, morenes, tonyina fresca, déntols,
molls [<3 unces], llagostins, pagells [<2 unces], vayrons,
lluernes [<4 unces], tords, llobarros, reigs, verderols, rascasses, pàgueres,
llampugues, bonítols, llenguados, esturions, escórpores, palomides.

6 sous /
lliura carnissera*

Llagostes, verats grossos, garneus, lluços, llisses, serrans, rates, aranyes.

4 sous /
lliura carnissera

Calets, agulles, anguiles, seitons, galls, sardines, xucles, sípies, bestines,
mussoles, cabres, raps, sorells, àngels, mòlleres.

3 sous /
lliura carnissera

Barbs, alatxes, gerrets, amploies.

2 sous /
lliura carnissera

Font: Elaboració pròpia a partir d’AHCB, IV, Registre d’ordinacions, 20, f.117 r. – 120v.
(24-I-1579). * La lliura carnissera equivalia a 1,2 kg

rebuda que poc després, el gener de 1654, el Consell va revocar l’ordinació,
tornant a la venda a ull.28 No havia passat ni un mes quan els suposats excessos en el preu comesos per les pescateres va fer que es tornés a la venda a pes,
estipulant en aquesta ocasió els preus concrets de cadascuna de les espècies
i nomenant tres persones per assegurar-ne la correcta aplicació.29 L’ajust i la
fixació estricta dels preus, que figuren a la taula II, va dur la confraria, un
cop passada la quaresma de 1654, a elevar una súplica al Consell perquè
«era impossible poder·se sustentar venent·se lo peix al preu que vuy aquell
se ven».30
El resultat de la súplica fou el nomenament d’una comissió de quatre
persones que, juntament amb els confrares pescadors, arbitressin el preu de
la lliura de peix segons l’estació i l’abundància de pesca. Aquesta conclusió
es pot entendre com una petita victòria per part dels pescadors.

romanes per pesar el peix. A més s’afegiren unes orientacions del mostassaf en matèria del preu per
fixar, dividint tot el peix en quatre categories; AHCB, II. Consell de Cent, Registre de deliberacions,
162 f. 19r-v. (16-IV-1653).
28. «[…] los grans inconvenients que han resultat de vendrer·se lo peix a pes en esta Ciutat los tumultos
y avalots succehits per dita rahó perque se ha experimentat no sol lo vendre·lo mes car que es venia
antes … per vendrer aquell en les cases pròpies dels pescadors amagadament». AHCB, Consell de Cent,
Registre de deliberacions, II, 163, f. 55r.
29. AHCB, II. Consell de Cent, Registre de deliberacions, 163, f. 93r-94v. (13-II-1654).
30. AHCB, II, Consell de Cent, Registre de deliberacions, 163, f. 203r. (13-V-1654).
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Per acabar aquest apartat, caldria afegir algunes línies sobre la normativa
més concreta referida a la venda del peix. De la lectura de la documentació
es desprèn —i ja s’ha apuntat abans— que són fonamentalment les dones
les encarregades de la venda i per tant les principals destinatàries d’algunes
d’aquestes normes. A més de la prohibició de tenir el peix amagat o vendre’l
fora de la Peixateria, s’afegeixen algunes mesures higièniques i d’ordre com: no
rentar el peix a la Peixateria, treure les parts perilloses d’algunes espècies, no tenir candeles sense canelobre a prop del peix, no llençar sutzures dintre ni fora,
no vendre peix en mal estat, no esmolar ganivets a les pedres de la peixateria,
o escombrar cada tarda de dissabte, a més de tractar amb la correcció deguda
tots el clients, l’obligatorietat de vendre dinals —quantitat de peix pel preu
d’un diner— si se’ls demanava i de disposar de pesos per a la venda del peix de
tall i la prohibició a les dones de tallar el peix.31
Els nous sistemes de pesca
A finals del segle xvi apareix, procedent del sud de França, un nou art que
provocaria moltes disputes arreu de Catalunya: el sardinal.32 A diferència
dels altres sistemes, el sardinal és un art de deriva que es cala directament
al mar i que competeix pel mateix peix que l’encesa o la xàvega, i es vincula
estretament amb la industria conservera. Com en altres llocs, els pescadors
de Barcelona també es van oposar a la utilització d’aquest ormeig què, a
causa de la seva major rendibilitat, acaparava tot el peix. Així, el 1602 la
confraria obtingué la prohibició de la pesca amb sardinal des de la torre del
Llobregat fins a Montgat.33
La sort dels pescadors barcelonins va canviar en el cas de la segona
innovació tècnica: el gànguil, que a finals de segle derivà en el bou. Es tracta
del primer art d’arrossegament que aconseguia més captures que el sardinal
i que de bon començament va ser posat en qüestió. Si bé hi ha autors que
en situen l’aparició ja a finals del xvi,34 a Barcelona no el trobem fins al

31. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 20, f. 119r., 23, f. 135v., 25, f. 148v., 27, f.
115r., 32, 117v., 118v., 119r., 120r.
32. Alfons Garrido, Juan L. Alegret, «Evoluzione delle technique di pesca e dell’uso del territorio:
una panoramica a lungo termine», dins Ruthy Gertwagen, Saša Raicevich (ed.), Atti del II workshop
Internazionale HMAP del Mediterraneo e Mar Nero. Chioggia, ICRAM, 2006, pàg. 116-126.
33. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV, 23, f. 243r.-v. També es va prohibir a Tarragona el 1607, Josep Maria Recasens, «Notícies sobre la pesca i els pescadors de Tarragona. Segles xvi
i xvii.» Quaderns d’Història Tarraconense, XV, 1997, pàg. 100. Com a mínim el 1626 estava prohibit a
Cotlliure; ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Consell d’Aragó, leg. 260, núm 16.
34. Lleonart, Camarasa, La pesca a Catalunya…
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Les barraques de pescadors localitzades al carrer del Doctor Aiguader. Les formes rodones
corresponen a restes de l’estació de ferrocarril. Fotografia: Mikel Soberón
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1658.35 Sembla que els intents de prohibició no va reeixir, ja que el 1680
els pescadors optaren per l’acció directa cremant dos gànguils ancorats al
port de Barcelona.36
Els enderrocs de les barraques
La qüestió de les barraques del sorral fou un punt de fricció quasi constant
entre els pescadors i el Consell, i va generar un conflicte al llarg i fins i tot
més enllà de tota la forquilla temporal considerada en aquest estudi. Es
tractava de barraques edificades amb materials peribles com fusta, palla i
fang i amb unes dimensions reduïdes, destinades a guardar els timons, les
veles i els arts de pesca, i que també servien de lloc de recolliment als pescadors que treballaven de nit.
Sota l’acusació insistent que es cometien grans danys i diversos «pecats», el poder municipal va ordenar l’enderroc de les barraques en diverses
ocasions els anys 1586, 1615, 1627.37 De vegades fins i tot s’adduiran
privilegis medievals per tal d’obstaculitzar la construcció de barraques. 38
A partir de l’excavació arqueològica d’un grup d’aquestes barraques s’obté una imatge que relativitza les asseveracions del Consell. Els elements
«pecaminosos» —com ara els relacionats amb el joc— estan pràcticament
absents; en canvi, són clarament predominants les restes relacionades amb
el treball: ploms de xarxa, hams, eines, claus i articles relacionats amb la reparació, calafatament i construcció d’embarcacions. Per contra, el Consell
devia tenir raó quan assenyalava la venda il·legal de peix que es produïa a
les barraques, de la qual en són testimoni més de quatre-centes monedes.
Conclusions
El control municipal sobre el sector pesquer de Barcelona es desenvolupà
en un seguit d’ordinacions tendents a limitar el control que sobre aquesta
activitat exercia la confraria de pescadors, en favor de la protecció dels drets
fiscals i l’abastiment alimentari. En aquesta pugna, els pescadors resultaren
clarament derrotats. Si bé mantingueren lluny alguns arts perjudicials, com

35. Glaudis Artiga i Jerònim Perramon recorren la prohibició de la pesca amb gànguil dictada per la
confraria; ACA, Reial Audiència, Plets civils, 30802.
36. ACA, Consell d’Aragó, leg. 210, núm. 1. El 1683 se’n cremaren altres tres al port de Tarragona,
un d’ells del conegut holandès Johan Kies; Recasens, «Notícies sobre la pesca…».
37. AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, II, 95, f. 111v-112r., 124, 71v-73r., 136,
f. 16v-17r. L’expressió «diversos pecats mortals en gran deservey de nostre senyor deu» es repeteix a
totes les ordres d’enderroc.
38. En concret, el 1616 s’esgrimeixen els privilegis de Jaume I de 1243 i els de Pere III sobre murs
i valls de la ciutat.
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el sardinal, no ho van aconseguir amb el gànguil. També sembla que, en
la confraria mateixa, a mitjan segle xvii van augmentar els xaveguers, més
propers a la figura de l’armador o del pescador-empresari. A finals de la
dècada dels anys trenta del segle xvii els pescadors de Barcelona van perdre
el monopoli de la venda del peix fresc i, a mitjan segle, l’exclusivitat a la
Peixateria en favor dels forasters. Fins i tot en un espai com la platja foren
relativament desplaçats per altres oficis, la qual cosa va desvirtuar totalment
el caràcter pesquer de les barraques.
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El comerç atlàntic i el proveïment de bacallà1
Francesc Valls-Junyent

El protagonista: característiques i zones de cria del bacallà
Quan parlem del bacallà ens referim a l’espècie coneguda amb el nom científic
de Gadus morhua. En castellà, català i portuguès rep una designació similar:
bacallà, bacalao, bacalhau, encara que en portuguès també se n’hi diu peije i
en alguns llocs d’Espanya, abadejo, nom d’un peix molt similar. En francès la
denominació més habitual és la de morue i en anglès es fa servir la paraula cod.
La mesura més habitual del bacallà sol ser vers un metre de llargada, encara
que alguns exemplars poden arribar a fer fins a dos metres.
Entre les característiques ictiològiques del bacallà destaca la seva gran
capacitat reproductiva. Cada femella posa milers d’ous, de tal manera que es
diu que, si tots arribessin a ser fecundats, el mar quedaria envaït en pocs anys
per aquesta espècie. Però això es veu contrarestat pel fet que en certa mesura
el bacallà s’autoregula, atès que els bacallans mateixos es mengen part dels
ous postos per les femelles i també peixos minúsculs de la seva pròpia espècie
acabats de néixer.2
Amb tot, es tracta d’una espècie que només cria en llocs on es donen unes
condicions ambientals (climàtiques i morfològiques) determinades, distribuïts
per tot l’Atlàntic nord, en la franja marítima que aniria des del golf de Biscaia,
el mar d’Irlanda i el mar del Nord entre la Gran Bretanya i Dinamarca i entre
Escòcia i Islàndia; el sector dels fiords noruecs, el mar de Barentsz, la zona
d’Islàndia, la costa de Groenlàndia i, sobretot, tota la costa nord d’Amèrica:
Labrador, Terranova, Nova Escòcia i Nova Anglaterra (actual costa nord-est
dels Estats Units). Aquesta geografia de les grans àrees bacallaneres s’explica
per dos tipus de raons: unes que tenen a veure amb la dinàmica dels principals
corrents marítims atlàntics i unes altres derivades de la morfologia costanera de
tots aquests indrets.3
Pel que fa al clima, les millors zones per a la cria del bacallà (figura 1)
es troben als punts de confluència dels corrents marítims freds, provinents de

1. Aquest text és resultat de la recerca que l’autor desenvolupa en el marc dels projectes de recerca finançats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (HAR2012-38920-C02-02 i HAR2012-33298) i del
Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya 2014-SGR-1345. Vull fer constar la meva
gratitud a Lluís Castañeda i Pere Pascual pels materials, comentaris i suggeriments rebuts.
2. George A. Rose, Cod. The Ecological History of the North Atlantic Fisheries, St. John’s, Breakwater
Books, 2007, pàg. 67-84.
3. Rose, Cod. The Ecological History …, pàg. 43-45.
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Figura 1. Circulació marítima atlàntica i zones de cria del bacallà

l’Àrtic (corrent del Labrador), amb corrents més càlids d’origen tropical que
constitueixen ramificacions del corrent principal conegut amb el nom de corrent
del Golf. Per aquesta raó, històricament els bancs bacallaners més abundants
foren els situats davant la costa d‘Amèrica del Nord i molt especialment enfront
de Terranova.
En relació amb la morfologia, tota la franja costanera abans esmentada
es caracteritza per l’existència d’una àmplia graonera submarina, una extensa
planura submergida que separa la costa de la profunda fossa marítima atlàntica.
És sobre aquesta plataforma on es produeix l’aiguabarreig de corrents marins
abans esmentat i on el bacallà troba a una profunditat mai superior als 250 m la
temperatura òptima per a la seva reproducció i creixement.4
La carn blanca del bacallà es caracteritza pel seu baix contingut en greix i,
a la vegada, per la seva elevada proporció de proteïnes. Un cop descobert el procediment de l’assecat o de la salaó com a tècniques de conserva, va convertir-se
4. Rose, Cod. The Ecological History …, pàg. 43-45.
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en un producte fàcilment transportable a llarga distància. Sectors de consumidors molt amplis, fins i tot d’indrets molt allunyats de les zones de cria, van
poder disposar d’aquesta manera d’un aliment d’un poder nutritiu elevat a un
preu relativament assequible. A més, per als consumidors dels països catòlics
tenia la virtut addicional de facilitar el compliment del precepte eclesiàstic de
l’abstinència de menjar carn en moments determinats de l’any.5
En definitiva, ens trobem davant d’un producte alimentari de procedència molt llunyana en termes geogràfics, però del qual es va arribar a fer, sense
que la distància fos un obstacle, un consum important a força indrets de la
conca d’una mar gens bacallanera com la Mediterrània. Per això, les primeres
preguntes que cal fer-se al voltant de la història del bacallà a Barcelona són les
de quan i com se’l va arribar a conèixer, i encara podríem afegir-hi la de quines
raons van fer possible que arribés a tenir un paper tan destacat en la dieta sobretot de les classes populars durant el segles xviii, xix i fins bona part del xx.
El bacallà en els orígens del procés de mundialització de l’economia
europea dels segles xvi i xvii
Pel que fa al quan, sembla ser que els primers europeus que van fer un consum
més intensiu del bacallà foren lògicament els pobles propers a les grans zones de
cria d’aquesta espècie, que des de temps remots haurien consumit aquest peix
a la vegada que també haurien començat a desenvolupar tècniques, en general
força simples, per a la seva conservació. Foren aquests pobles de l’Europa nordatlàntica els que haurien anat a la recerca de bancs bacallaners cada cop més
llunyans alhora que s’encarregaven d’introduir-lo en altres àmbits territorials
on era desconegut, i així van expandir un tràfic comercial que durant l’edat
moderna esdevingué un dels més emblemàtics del procés de globalització que
tot just començava a emergir.
S’atribueix als escandinaus i als bascos un paper molt important en el
descobriment dels grans bancs bacallaners d’Amèrica del Nord, els de la zona
enfront de Terranova. Es diu que haurien arribat al continent americà, fins i tot
molt abans que Colom, sempre a la recerca del cobejat bacallà. De totes maneres, la integració definitiva de les pesqueries de l’Atlàntic nord en els circuits del
comerç internacional s’hauria produït al llarg del segle xvi de la mà dels francesos i dels anglesos, després de les diverses expedicions de normands i bretons
i, sobretot, de la del navegant genovès Giovanni Caboto, qui el 1497, tot complint l’encàrrec del rei anglès de cercar un pas cap a l’Orient més al nord del que
se suposava que havia trobat Colom, va arribar davant les costes de Terranova.

5. Mark Kurlansky, Cod. A Biography of the Fish that Changed the World, Londres, Jonathan Cape,
1997, pàg. 34-35.
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En aquest punt Caboto va escriure en el seu diari que al vaixell li costava obrirse pas a través d’uns bancs de bacallà extraordinàriament densos.6
En relació amb la península Ibèrica, una hipòtesi plausible seria suposar
que l’arribada més o menys massiva de bacallà va estar determinada pel desenvolupament de les tècniques de conservació que utilitzaven grans quantitats de
sal. Com és ben sabut, a la Península —tant a Portugal com a diversos indrets
de la costa sud i sud-est d’Espanya— es donen unes condicions climàtiques
idònies per a la producció massiva de sal marina. No ens equivocarem gaire
si suposem que l’arribada dels primers carregaments importants de bacallà va
poder produir-se de la mà d’aquells vaixells que venien per carregar la sal necessària per a la conservació del bacallà. Encara en dates molt avançades del segle
xix es farà reiteradament referència als vincles existents entre aquests dos tràfics.
Esmentem a tall d’exemple la sol·licitud presentada per diversos comerciants de
Cadis el 1839 perquè es permetés en aquell port els transbordaments de bacallà
des de vaixells estrangers provinents de Terranova sense haver d’abonar drets, si
carreguen «nuestras sales» en el viatge de retorn.7
És possible que aquest flux comercial agafés consistència i adquirís rellevància a partir de finals del segle xvi i, sobretot, al llarg del xvii, a mesura que
les flotes pesqueres de països com França i la Gran Bretanya anaven creixent,
al mateix temps que ho feien el ritme de captures i la indústria pesquera de les
costes més properes dels grans bancs a Terranova, però també a Nova Escòcia o
Nova Anglaterra, on els primers colonitzadors haurien trobat en la pesca i en la
indústria associada una de les seves principals formes de subsistència.8
Tanmateix, com més avançava el segle xvii, malgrat la importància indiscutible de la flota francesa, van ser els anglesos els qui van prendre el control
del gruix d’activitats lligades a la pesca i preparació del bacallà que després era
venut als dinàmics mercats de la conca mediterrània. Aquesta primacia britànica va rebre un impuls important després que en el tractat d’Utrecht de 1713 els
francesos fossin arraconats a l’anomenat French Shore de Terranova i expulsats
de les seves possessions (excepte de Saint-Pierre-et-Miquelon) a l’Amèrica septentrional. Durant el segle xviii, els francesos es veieren abocats a cercar bancs
de pesca alternatius, que van trobar a la mar del Nord, als sectors del Dogger
Bank, les illes Féroe i sobretot Islàndia.9
6. Kurlansky, Cod. A Biography…, pàg. 26-29; Joaquín de Castro, Breve historia de la pesca del bacalao,
Madrid, Instituto Español de Oceanografía, 1955, pàg. 204-205.
7. Gaceta de Madrid (18/8/1839).
8. Jonathan Hugues, Louis P. Cian. American Economic History, Nova York, Harper Collins, 1993,
pàg. 30-32.
9. Jacqueline Hersart de la Villemarqué, La pêche mourutière française de 1500 à 1950 : statistiques,
climat et société, Plouzané, Éditions Ifremer, 1995, pàg. 22-23.

El comerç atlàntic i el proveïment de bacallà

179

En definitiva, al llarg dels segles xvi i xvii el bacallà no només s’havia
convertit en un producte econòmicament rellevant, sinó que, per a una potència marítima emergent com Anglaterra, havia adquirit valor estratègic, ja
no sols pel fet que podia servir d’aliment de les tripulacions en les travessies llargues, sinó també perquè la duresa de la pesca del bacallà constituïa un
entrenament excel·lent per als marins que després podien servir en l’armada
britànica. Kurlansky ens parla del bacallà com del peix que va canviar el món.
Potser aquesta afirmació és una mica exagerada, però és innegable que el bacallà
va contribuir decisivament a la construcció del que en alguna ocasió se n’ha dit
una economia-món i que, des de fa uns anys, definim com a globalització. El
comerç de bacallà va constituir una transferència massiva de proteïnes des dels
rics bancs de l’Atlàntic Nord cap a l’Europa mediterrània o cap a les plantacions
del Carib, on s’utilitzava com a aliment per als esclaus. D’aquesta forma també
podem interpretar el comerç de bacallà com un fenomen que anava eixamplant
la petjada ecològica que deixava el progrés material associat al triomf del capitalisme primer comercial i després industrial de determinades parts del món.
El bacallà a Barcelona. Dels primers contactes a la importació massiva
(segles xvi a xviii)
La presència de bacallà a Catalunya es constata de molt antic. Ara bé, el que interessa és assenyalar a partir de quan aquesta presència es va fer regular. Gaspar
Feliu no comença a trobar cotitzacions per al bacallà fins l’any 1574, a través
de les compres que en feien alguns convents de la ciutat, però, de fet, no pot
oferir preus de manera regular fins començada la dècada de 1620. Per tant, tot
fa pensar que aquest producte no degué adquirir una certa importància en el
consum de la ciutat fins ben entrat el segle xvii.10 Apunta també en aquesta
mateixa direcció el fet que el 1659 s’havia constituït a Barcelona una companyia
per importar bacallà de Terranova, que era transportat des d’un dels principals
ports bacallaners francesos, Saint-Malo.11
Però, si bé es fa difícil precisar la data en què el bacallà esdevingué un
article de consum corrent, sí que en canvi em sembla força més segur que el que
va fer possible l’arribada massiva de bacallà a Catalunya va ser la vinculació de
la importació d’aquest producte al tràfic exportador vitivinícola cap a l’Europa
nord-atlàntica (l’Europa que podríem designar com a pròpiament bacallanera),

10. Gaspar Feliu, «Precios y salarios en la Cataluña moderna. Vol. I: Alimentos», Estudios de Historia
Económica, 21 i 22 (1991), pàg. 120-121 i 134-137.
11. Elisa Badosa, La Barcelona del barroc a través d’una familia de comerciants: els Amat, Barcelona,
Fundació Noguera, 2012, pàg. 211.
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el qual va anar adquirint una magnitud creixent durant les tres darreres dècades
del segle xvii. La complementarietat d’ambdós circuits va obrir les portes a la
presència abundant i constant d’aquest aliment a la Barcelona i a la Catalunya
del set-cents, en els anys posteriors a la Guerra de Successió.12
En aquest sentit són molt reveladores les troballes que en el seu moment
va fer Pierre Vilar, segons les quals la vinculació entre exportació d’aiguardent
i les importacions de bacallà hauria estat fonamental per a la recuperació de
l’exportació aiguardentera després de la Guerra de Successió. Segons Vilar, les
importacions de bacallà serviren per assegurar la disponibilitats de nolis per als
exportadors d’aiguardents.
La simplicitat amb què ben sovint es realitzaven aquestes operacions es posa
de manifest en el fet que ni tan sols existia intercanvi de diner físic. Es feien «a la
truca», és a dir, s’entregava una determinada quantitat de bacallà i els compradors
en contrapartida oferien una determinada quantitat de bótes d’aiguardent.13
Aquest tràfic va anar adoptant un caràcter cada cop més sofisticat a mesura
que creixia tant l’exportació d’aiguardents com la importació de bacallà. En aquest
canvi d’escala hi tingueren un paper destacat els anglesos pel control aconseguit de
Terranova, el banc pesquer més abundant i ric del món en aquells moments.
L’associació virtuosa entre exportació aiguardentera i importació de bacallà
tingué dues conseqüències que cal subratllar. En primer lloc, feu que el bacallà esdevingués ben aviat un dels principals productes importats a Barcelona. Les xifres
recopilades per Pierre Vilar mateix mostren que ocupava la segona posició de les
importacions de Barcelona l’any 1804, només per darrere del blat i altres grans.14
Tal com reiteraren nombroses veus molt autoritzades en aquella època, el bacallà
havia esdevingut substitut d’una carn que el país produïa en quantitat insuficient
per al seu autoabastament i per assegurar el proveïment de la qual també calia recórrer a les importacions.15 En conseqüència, personatges com ara Ustariz, Ulloa
o Campomanes es planyien de la sortida massiva de numerari que provocaven
les copioses importacions de bacallà. Lamentaven l’escàs desenvolupament de
la flota pesquera autòctona (ja fos catalana o espanyola), i acabaven proposant
fórmules per mirar de trencar la dependència del mercat internacional.16

12. Jaume Torras, «Productes vitícoles i integració mercantil a Europa, ss. xvi-xviii», dins Jornades sobre
la viticultura de la conca mediterrània, Tarragona, Diputació de Tarragona, 1995, pàg. 527-535.
13. Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya Moderna, Barcelona, Edicions 62, 1964-1968, IV, pàg. 451-458.
14. Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, IV, pàg. 149. Els grans importats són valorats en 50,6 milions de
rals, mentre que el bacallà s’acosta als 16 milions.
15. Laureà Figuerola, Estadística de Barcelona en 1849, Barcelona, Altafulla, 1993, pàg. 242.
16. Carlos Martínez Shaw, «La pesca en los economistas españoles del siglo xviii», dins José A. Armillas
(coord.), VII Congreso Internacional de Historia de América, III, Saragossa, Diputación General de Aragón,
1998, pàg. 1675-1690.
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En segon lloc, el fet que el bacallà esdevingués un dels principals objectes de comerç, tant a Barcelona com als ports de la costa de ponent (Salou,
principalment), on els vaixells que havien portat el peix a Catalunya carregaven
aiguardent com a retorn, va fer possible l’articulació del que Pierre Vilar en va
dir un «circuit interior» en el tràfic bacallà-aiguardent, que funcionava d’una
manera similar al «circuit exterior». Segons Vilar, com que els traginers que
havien dut l’aiguardent cap a Reus-Salou des dels pobles de les comarques properes «també havien de proveir-se de llur noli de retorn […] els venia molt bé si
podien endur-se’n peix salat» en el viatge de tornada.17 Foren els primers passos
que havien de conduir amb el temps a l’articulació d’una densa xarxa de redistribució interior, una versió força acabada de la qual ens mostra la informació
continguda en la Balanza mercantil de Barcelona de 1848.18
Segons les dades de 1848, només aproximadament la meitat del bacallà
arribat a Barcelona era consumit a la ciutat. L’altra meitat era reexpedit, ja fos
per terra o per cabotatge, cap a altres indrets principalment del Principat, però
també de la resta de l’Estat. La minuciositat amb què aquest document ens descriu els destins d’aquestes reexportacions barcelonines ens ha permès dibuixar
els mapes de la figura 2.
A la vista d’aquets mapes, l’única àrea que quedava fora de l’abast de l’acció redistribuïdora de Barcelona el 1848 sembla ser la de les comarques meri
dionals, possiblement perquè encara rebien el bacallà directament de l’exterior
a través dels ports de la zona, com al segle xviii. La resta del país, fins i tot les
comarques menys poblades del Pirineu, es proveïen en una xarxa que, partint de
Barcelona, arribava fins a l’interior de les actuals províncies d’Osca i Saragossa.
Barcelona, els circuits del contraban britànic i el comerç
triangular atlàntic del bacallà durant el segle xviii
Al segle xviii, cap a les dècades centrals, fruit del control aconseguit pels britànics
del tràfic bacallaner nord-atlàntic, l’aprovisionament del mercat català va quedar
lligat als circuits del comerç de contraban britànic per mitjà dels quals s’introduïa
l’aiguardent en un mercat cada cop més blindat per uns drets duaners prohibitius
i per l’elevada taxació a què havia quedat sotmès el consum legal d’alcohols.
El comerç fraudulent d’aiguardents cap a la Gran Bretanya va passar per
diverses etapes en funció de quina era en cada moment la base principal de les
operacions. Es tractava sempre de trobar indrets relativament propers a l’illa
que mantinguessin un règim duaner obert i on, per tant, es pogués descarregar

17. Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, IV, pàg. 456-457.
18. Junta de Comercio de Barcelona, Balanza mercantil de la importación y esportación verificada por
el Puerto y aduana de Barcelona en el año de 1848, Barcelona, Imprenta de Oliveres Hermanos, 1849.
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Figura 2. Destinacions de les sortides de bacallà de Barcelona per terra i per cabotatge el 1848 (roves).
Font: Balanza mercantil de la importación y esportación verificada por el Puerto y aduana de Barcelona en
el año de 1848, Barcelona, Imprenta de Oliveres Hermanos, 1849
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els destil·lats sense haver d’abonar drets per després, per mitjà d’una munió de
petites barquetes i normalment de nit, transportar-los cap a les platges més amagades de la trencada costa de la Gran Bretanya. En aquestes platges ja hi havia
algú a punt per rebre la mercaderia per introduir-la després en la densa xarxa de
distribució que s’encarregava de fer-la arribar als consumidors potencials.
Les bases del comerç de contraban britànic al llarg del segle xviii foren
tres: l’illa de Man a la mar d’Irlanda; Dunkerque, port franc francès situat al
peu del canal de la Mànega; i les illes Anglonormandes, Guernsey i Jersey, pertanyents a la corona britànica però situades fora de les duanes d’Anglaterra. Tant
l’illa de Man com les illes del Canal desenvoluparen durant el segle xviii una
activitat molt important en el tràfic de bacallà des de les factories d’Amèrica del
Nord cap als grans mercats consumidors del sud d’Europa. En el cas de Catalunya es produí una associació molt forta entre les exportacions aiguardenteres cap
a aquestes illes i les importacions de bacallà transportat en vaixells de diverses
cases de comerç que hi estaven radicades.
La forma com s’articulaven els diferents circuits comercials implicats es pot
veure clarament resseguint el trajecte que van fer en diverses ocasions, durant els
primers anys de la dècada de 1750, dos vaixells, Peggy i Lilly, pertanyents a George
Moore, de l’illa de Man. Els seus periples es troben esquematitzats a la figura 3.
Sintèticament, els trajectes que realitzaven tenien tres etapes. La primera començava en algun port de la costa escocesa on carregaven manufactures amb destinació
a Boston, on residia un dels corresponsals de Moore i copropietari dels vaixells. La
segona etapa s’iniciava a la costa de Nova Anglaterra, on el vaixell carregava bacallà
amb destí a alguna de les principals places mediterrànies espanyoles (Alacant i Barcelona). A Barcelona, Moore operava amb dues societats d’origen inequívocament
britànic: la casa Green, Stanton & Ford i la Harris, Crisp & Co. Elles s’encarregaven de vendre el peix i de preparar, per mitjà dels seus agents a Reus-Salou, els
carregaments corresponents d’aiguardent que, en la darrera etapa del viatge, era
transportat cap a l’illa de Man. Un cop a l’illa, era revenut als contrabandistes que
l’havien d’introduir per la via del comerç fraudulent a la Gran Bretanya.
S’ha assenyalat una variant d’aquest esquema que inclou un tràfic que va
anar guanyant rellevància en aquesta època, fruit del desenvolupament assolit
per l’agricultura de plantació a certes illes del Carib. En aquesta variant (en
discontínua en el mapa), el bacallà no venia cap a la Mediterrània, sinó que
es destinava a l’alimentació de la mà d’obra esclava de les plantacions sucreres
de Barbados, illes on es carregava de retorn rom (aiguardent de canya), el qual
també tenia bona sortida a Man entre els contrabandistes que s’encarregaven
d’introduir-lo de contraban a la Gran Bretanya.
El tancament de l’illa de Man com a base de les operacions del contraban
britànic el 1765 no va significar cap gran canvi pel que fa al funcionament dels
circuits comercials que hem descrit, més enllà d’haver de cercar d’altres indrets
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Figura 3. El comerç triangular de bacallà a mitjan segle xviii, segons els viatges de les corbetes
Peggy i Lilly, propietat de George Moore, de l’illa de Man. Font: Frances Wilkins, George Moore and
Friends. Letters from a Manx Merchant (1750-1760), Worcestershire, Wyre Forest Press, 1994

des d’on practicar-lo i també d’alguns canvis en els protagonistes d’aquestes
operacions. A partir d’aquell moment van agafar el relleu el port franc francès
de Dunkerque (les duanes estaven situades més a l’interior) i les illes Anglonormandes, Guernsey i Jersey.
Deixem de banda Dunkerque, que, malgrat tenir molta importància en
l’activitat bacallanera i com a gran comprador d’aiguardents catalans, sembla
que en tingué poca com a proveïdor de bacallà de Barcelona. Centrem-nos
en canvi en el tràfic amb les illes de Guernsey i Jersey, també molt actives en
la importació d’aiguardents catalans per alimentar els circuits del contraban
britànic, sobretot durant les darreres dècades del segle xviii. La dedicació de
la seva flota mercant al comerç amb Terranova, Nova Escòcia i Gaspé ens és
ben coneguda també en la construcció d’una xarxa d’intercanvis triangular de
l’estil de la que hem vist que havia bastit Moore des de l’illa de Man (figura 4).
Un dels vèrtexs del triangle es trobava a Catalunya, on van arribar a establir-se
diversos comerciants originaris tant de Jersey com encara més de Guernsey,
com ara N. Reserson (a Barcelona ja el 1771), W. de Vic Tupper (associat amb
l’anterior des de 1775 a través de la companyia Reserson & Tupper i membre
d’una família molt activa en el comerç de bacallà de Terranova),19 J. Carey,

19. Rosemary Ommer, «The Cod Trade in the New World», dins Alan G. Jamieson (ed.), A People of
the Sea: The Maritime History of the Channel Islands, Londres i Nova York, Methuen, 1986, pàg. 246.
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Figura 4. El comerç triangular de bacallà controlat des de les illes de Guernsey i Jersey a finals del segle
xviii. Font: Dibuixat a partir de R. Ommer, «The Cod Trade in the New World», dins Alan G. Jamieson, A People
of the Sea. The Maritime History of the Channel Islands, Londres i Nova York, Metheun, 1986, pàg. 245-268 i
Gregory S. Cox, The Guernsey Merchants and their World, Guernsey, Toucan Press, 2009, pàg. 74-80

D. V. Kennet, els P. B. Dobrée i, especialment, Nicholas Guille. Guille arribà
a Barcelona el 1769 (quan tot just feia quatre anys de la incorporació de l’illa
de Man a les duanes britàniques amb el consegüent enfonsament del tràfic
fraudulent). Associat amb Mark Gregory —germà de John Gregory, resident
al Canadà—, van establir-se a Barcelona sota la raó de Gregory & Guille i es
convertiren en una de les cases de comerç més significatives de la ciutat de
finals del segle xviii i dels primers anys del xix.20
Nicholas Guille es mostrà molt actiu en l’exportació d’aiguardent i en la
importació de bacallà, producte del qual, encara el 1817, el seu fill John Guille era un dels principals venedors a la llotja barcelonina, acaparant fins al 47
per cent de les vendes intervingudes per corredor. Venia bacallà de Terranova,
enfront del d’origen noruec, que en aquest mateix any comercialitzava la casa
Almgren y Westzynthius.21 Tot plegat era ben significatiu dels canvis que ja
havien començat a produir-se en les importacions catalanes de bacallà des de les
darreries del segle xviii, canvis que havien de consolidar-se acabada la Guerra
del Francès, en el marc de la profunda crisi que afectà per complet el model de
relacions externes de l’economia catalana que havia estat vigent fins aleshores.

20. Gregory S. Cox, The Guernsey Merchants and their World, Guernsey, Toucan Press, 2009, pàg. 63.
21. Segons les dades que amablement m’ha facilitat Lluís Castañeda obtingudes del buidatge dels llibres
dels corredors actius l’any 1817 dipositats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
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L’esfondrament de l’exportació aiguardentera i els seus efectes sobre
el proveïment de bacallà
Entre finals de la dècada de 1790 i finals de la de 1820 es produí una reducció
dramàtica de les importacions de bacallà tant en l’àmbit agregat espanyol, com
específicament a Catalunya. El 1827 s’importà només una tercera part del bacallà que s’havia importat el 1792.22 Un daltabaix d’aquesta magnitud forçosament havia de provocar un empobriment de la dieta de les classes populars, que
tenien en aquest peix una de les fonts més importants de proteïnes.
En el cas català, sens dubte cal relacionar la caiguda de les importacions
de bacallà amb l’esfondrament de l’exportació aiguardentera, a causa de raons
diverses entre les quals una gens menor fou l’acció repressiva contundent i
persistent del govern britànic contra el contraban practicat des de les illes del
Canal. La persecució d’aquesta activitat va desarticular els circuits comercials
que havien afavorit la complementarietat entre l’exportació aiguardentera i
la importació bacallanera. Trencat el cercle virtuós que havia fet possible un
abastament abundant i força regular de bacallà a Barcelona, el proveïment
d’aquest aliment es trobava amenaçat.
Ara bé, tal com en el seu moment ja va assenyalar Josep M. Fradera,
les importacions de bacallà eren difícils de substituir a curt termini;23 i això
malgrat els esforços que en aquest sentit es van fer amb la importació de sardines salades des de les costes de Galícia, produïdes per una indústria incipient
de la salaó impulsada per empresaris catalans.24 Per tant, calia reorganitzar el
tràfic de bacallà sobre unes bases molt diferents respecte a les que n’havien fet
possible el desenvolupament al llarg del segle xviii.
La recuperació de les exportacions es produí al voltant de 1830, de
manera que cap a finals dels anys trenta ja s’haurien superat els millors nivells
de les darreries del segle xviii.25 Aquesta represa importadora en el cas català
es feu a partir de dos canvis significatius respecte al que havia estat el patró
importador setcentista.

22. Balanza del Comercio de España con las potencias extrangeras en el año 1792, Madrid, Imp. Real, 1803;
Balanza del comercio exterior de España con nuestras Américas y las potencias extrangeras en el año de 1827,
Madrid, Miguel de Burgos, 1831. En el cas de Catalunya, les dades publicades per Pierre Vilar de 1793
consignen una importació de 93.383 quintars; Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, IV, pàg. 131. Entre
1817 i 1819 se n’importà una mitjana de 47.342 quintars; Josep M. Fradera, Indústria i mercat. Les bases
comercials de la industria catalana moderna (1814-1845), Barcelona, Editorial Crítica, 1987, pàg. 265.
23. Fradera, Indústria i mercat …, pàg. 266.
24. Xoán Carmona, Jordi Nadal, El empeño industrial de Galicia: 250 años de historia, 1750-2000,
La Corunya, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2005, pàg. 40-43 i 81-90.
25. Leandro Prados de la Escosura, «Comercio exterior y cambio económico en España (17921849)», dins Josep Fontana, La economía española al final del Antiguo Régimen. III. Comercio y Colo
nias, Madrid, Alianza Editorial, pàg. 246.
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Figura 5. Procedència i bandera conductora del bacallà descarregat a Barcelona el 1848 (roves).
Font: Balanza mercantil de la importación y esportación verificada por el Puerto y aduana de Barcelona
en el año de 1848, Barcelona, Imprenta de Oliveres Hermanos, 1849

En primer lloc, es produí un canvi indubtable dels punts d’aprovisionament. La desaparició del tràfic de contraban amb la Gran Bretanya i la pèrdua
consegüent del control del proveïment de bacallà per part de la marina anglesa
va anar acompanyada de la reducció de la presència del bacallà de Terranova al
mercat barceloní. Els seus substituts foren els bacallans noruec i danès (tenint
sempre en compte que, generalment, quan es parla de Dinamarca, en realitat, es
fa referència a Islàndia, illa voltada de rics bancs bacallaners i que en aquesta època
formava part del reialme de Dinamarca). Tant segons la informació de les vendes
intervingudes per corredors a la llotja de Barcelona el 1840, com d’acord amb les
dades més sistemàtiques de la Balanza barcelonina de 1848, el domini del bacallà
noruec era aclaparador, restant en un discret segon terme el bacallà d’Islàndia.26

26. Segons la informació subministrada per Lluís Castañeda sobre les operacions intervingudes pels
corredors l’any 1840, el 54 % del bacallà provenia de Noruega contra un 22 % d’Islàndia. La Balanza
mercantil … de 1848 dóna un 88 % a favor de Noruega contra un 12 % per a Islàndia.
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En segon lloc, si bé el domini d’aquest tràfic que tenien les marines dels
països d’origen era molt important, el que sembla una novetat incontestable és
l’increment de la presència de la marina nacional (figura 5). Aquesta és força
significativa per al bacallà que ve del port noruec de Kristiansund i en conjunt
representa fins al 45 per cent de totes les arribades a Barcelona. En aquest sentit,
l’«emancipació» del tràfic importador de bacallà respecte de l’exportació aiguardentera hauria afavorit la penetració de la marina espanyola en el transport
d’aquest producte.
En tercer lloc només ens queda platejar-nos una darrera qüestió al voltant
dels canvis del comerç de bacallà d’aquells anys: ens referim als mecanismes
compensatoris d’aquestes importacions. Desaparegut d’escena l’aiguardent,
quines podien ser les mercaderies de retorn?
Malauradament no tenim massa informació concreta respecte a això. La
nòmina de compradors de bacallà a la llotja de Barcelona del 1840 tampoc no
ajuda gaire. La majoria eren grans comerciants que no tenien una especialització
clara, sinó que més aviat tocaven tots els articles i rams mercantils que consideraven lucratius. Per mirar de trobar una resposta cal acudir al terreny relliscós de
les hipòtesis. I en aquest cas la que sembla més plausible és que aquestes copioses
compres de bacallà eren compensades per un mecanisme força similar a l’utilitzat
amb el comerç d’importació de la zona bàltica, molt ben conegut a partir dels
detallats informes redactats pel cònsol espanyol d’Elseneur (Dinamarca), Enrique Belman.27
Segons Belman, el comerç amb el Bàltic sorprenentment no era deficitari
per a Espanya, sinó tot el contrari. És veritat que les voluminoses i valuoses
importacions espanyoles del Bàltic de fusta, arboradura i lli no podien ser compensades sinó molt parcialment per petites trameses d’oli, vi, i sobretot «otro
renglón de bastante importancia» com era la sal. Però també és cert que la tramesa massiva de sucre cubà cap als diferents ports del Bàltic permetia no sols fer
les paus, sinó fins i tot obtenir un saldo positiu per a Espanya.
No em sembla massa arriscat extrapolar aquest patró al cas que ens
interessa aquí, el del bacallà provinent de Noruega i Islàndia-Dinamarca: us
semblaria massa agosarat suposar que també en aquest cas es pagava a través
d’exportacions d’algunes quantitats de vi, oli i sal (pel que fa als productes
peninsulars) i de, sobretot, sucre cubà?

27. Enrique L. Belman, Balanza del Comercio y Navegación de España y sus colonias con los puertos del Báltico
en el año de 1845, Copenhaguen, Imp. de S. Trier, 1846; Gaceta de Madrid, 23-7-1847 i 6-4-1849.
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Les pageses i els pagesos de la rodalia de Barcelona entraven a la ciutat així
que se n’obrien les portes, a punta de dia, i s’instal·laven als llocs assenyalats,
sempre perfectament separats dels revenedors i les revenedores. Els documents
parlen de venedors i venedores, revenedors i revenedores, així com de pagesos
i pageses, hortolans i hortolanes de l’entorn que venien directament els seus
productes als mercats urbans; i en parlen d’aquests professionals com ho hem
fet nosaltres, en masculí i en femení, si bé és cert que la venda de fruites i hortalisses, volateria, caça, ous, formatges i altres queviures estava essencialment
en mans femenines.
A les places habilitades com a mercat cada cosa s’havia de vendre al lloc
establert, i s’insistia sobretot en què es diferenciessin perfectament els qui venien els seus propis productes dels qui es dedicaven a la revenda, fins al punt
que algunes places tenien unes fites per separar uns dels altres.2
Les places on es celebraven els mercats eren espais dinàmics, plens de
vida, concorreguts i sorollosos. Les venedores pregonaven els seus productes
i els preus, i de vegades ho feien enfilades als taulells. Així mateix, eren llocs
de trobada on s’aplegava gent diversa, on es podien crear relacions socials positives, però també es podien produir baralles i discussions, especialment per
ocupar els llocs considerats més bons de les places. Podia haver-hi conflictes
pels preus, la qualitat o l’escassetat dels productes, i de vegades hi havien d’intervenir les autoritats.
En aquest estudi veurem com s’organitzava a Barcelona el subministrament de les hortalisses i les fruites, i també de la volateria i la caça, que es
venia al mateix espai que els ous i els formatges, atès que els proveïdors eren
majoritàriament camperols de les rodalies o els seus intermediaris.
Els horts urbans
El creixement urbà—que a Barcelona fou espectacular i continuat des del segle
xi— va plantejar el problema de l’abastament d’aliments per a una població

1. Aquest treball s’ha dut a terme en el marc del projecte «Los archivos privados: más documentos para
la Historia. Edición de fuentes e investigaciones históricas» (HAR2012-33755), finançat pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat. Les investigadores pertanyen al MAHPA (Grup de Recerca Consolidat
en Estudis Medievals d’Art, Història, Paleografia i Arqueologia 2014-SGR-794).
2. Montserrat Bajet, El mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle xvi. Edició del «Llibre de les ordinacions», Barcelona, Fundació Noguera, 1994, pàg. 290 (any 1372), 294 (any 1393) i 296 (any 1399).
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que majoritàriament no vivia de l’agricultura, és a dir, que s’havia de proveir
des de fora. Una excepció eren els productes d’horta, complement alimentari
indispensable, especialment per a les classes populars, ja que es conreaven
als horts propers, i sobretot als qui havien quedat dins el recinte emmurallat
quan es va construir la muralla del Raval, a la part baixa del qual hi havia les
anomenades Hortes de Sant Pau. Alguns ciutadans tenien propietats al que s’ha
dit Hort i Vinyet, que ocupava el pla de Barcelona fins ben a prop de la ronda
de les muralles.
Els conreus d’horta requerien sistemes de regadiu, que podien ser naturals o antròpics, i que s’havien implantat tant al pla de Barcelona com dins del
recinte emmurallat. Bona part dels seus productes s’explotaven per al consum
propi però, si en quedaven excedents, es venien al mercat. A més, als horts s’hi
conreaven plantes aromàtiques que servien per condimentar els menjars i eren
més assequibles que les espècies d’importació, i també s’hi plantaven herbes
medicinals. D’altra banda, les hortes proporcionaven un espai de lleure als
habitants de la ciutat.3
Tenim una magnífica imatge d’un hort urbà i de la joia que sentia el
ciutadà pel seu hort, en una carta privada, escrita a Barcelona a les darreries
del segle xiv: «Ha en lo dit hort, un gran camp de faves fort belles, e altra
camp de bells alls, e altra camp de pèsols, e tot l’hort és ple de juyvert […] he
plantades en l’hort moltes cols, e carabasses, melons e cogombres […] trobaries en lo dit hort deu somades de sàlvia e més de vint somades de menta
e molt marduix […]».4
El ritme del temps marcava l’estacionalitat dels productes agraris. Els
primers productes hortícoles que es collien eren les faves i els alls tendres, a
l’abril; pel maig, els pèsols, que era el llegum més apreciat; des del juny fins al
setembre, les carabasses, que eren la principal producció dels nostres horts i el
plat bàsic de l’àpat quotidià (es podien menjar condimentades amb canyella i
llet d’ametlles, per exemple). També hi havia bledes, albergínies, cogombres,
espinacs i cebes. A partir d’octubre, es collien naps, cols, brotons i porros. Les
verdures es combinaven amb llegums (llenties, fesols i cigrons), amb una mena
de farinetes d’ordi que en deien ordiat o bé amb arròs o fideus.5

3. Teresa Vinyoles, «‘Se n’anaven a deportar de fora la vila a vinyes e camps’: el lleure a les ciutats medievals», dins Espai i temps d’oci a la història. XI Jornades d’Estudis Històrics Locals, Palma de Mallorca,
Govern Balear, 1993, pàg. 589-597.
4. Elies Serra, «Cinc lletres privades catalanes del segle xiv», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis
Històrics, I, 1952, pàg. 30-31.
5. Teresa Vinyoles, «Alimentació i ritme del temps a Catalunya a la baixa Edat Mitjana», dins Actes
Ier Col·loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995,
pàg. 115-151.
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Quant a les fruites, en destacaven les fresques. A finals d’abril arribaven
les primeres cireres. En certa manera, començava aleshores l’horari d’estiu, que
s’allargava fins a finals de setembre, quan s’acabaven les darreres figues i raïms.
A partir del juny la fruita es diversificava: encara hi havia cireres, apareixien les
sarmenyes (peres petites), les prunes, les primeres figues, els albercocs. Pel juliol
s’hi afegien les peres i els moscatells que acompanyaven les prunes i les figues;
a l’agost apareixien els préssecs i els melons; al setembre, amb les pomes, ja
només quedaven figues, préssecs i raïms. Després, els horts i els mercats es quedaven sense fruita.
Els arbres fruiters es plantaven a les hortes i es protegien contra els robatoris.6 El consum de fruita, quan n’hi havia, era habitual i ben apreciat. Quan
no n’hi havia, en tot l’hivern, es podia menjar fruita seca: figues, panses, nous,
avellanes i ametlles, i també castanyes.
Els mercats de fruites i verdures
La producció de les hortes urbanes resultava insuficient per cobrir les necessitats
de la població, per la qual cosa els pagesos que vivien a les viles i masos del pla
portaven al mercat urbà fruites i hortalisses per vendre’ls als mercats d’abastament, que en garantien la distribució. Hi havia una gran demanda d’aquests
productes, ja que la part més bàsica de l’àpat quotidià era un potatge de productes vegetals amb petites quantitats de carn.A la ciutat hi havia diverses places
i indrets on es comercialitzaven fruites i verdures: la plaça de les Cols, la plaça
Nova, la del Born, davant de la Pescateria, i davant de les carnisseries, al portal de la Boqueria.7 Però, a més, els pagesos i pageses que portaven a la ciutat
productes de la seva collita els podien vendre a qualsevol lloc: «Les persones de
fora de la ciutat que tenien de llurs collites cols, espinacs, naps, xirivies e altra
hortalissa, que no fossin revenedors, podien vendre les dites coses a les places
o carrers que volguessin». Això donava una clara prioritat a la venda directa de
productes dels hortolans, en detriment dels revenedors.8 De manera que tot
Barcelona esdevenia una gran fruiteria.
Hi havia unes normes generals, repetides al llarg dels anys. S’insistia en
la separació entre les venedores i les revenedores. Segons una ordenança de

6. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Consell de Cent, Registre d’ordinacions, IV,
f. 53r., 1394. Així mateix, es prohibia entrar a propietat aliena «per herbejar o prendre faves»; vegeu
Consell de Cent, Registre d’ordinacions, I, f. 7, 1326.
7. Per exemple, es diu que «cap hortolà ni hortolana estigui al portal de santa Eulàlia o de la Boqueria
ni gosi tenir la hortalissa ni altres coses en el pont, ni al portal, ni davant del portal, sinó fora del dit
portal, a la Riera» (o sigui a la Rambla). Bajet, El mostassaf de…, pàg. 300, (any 1443).
8. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 427, (any 1394).
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Il·lustració sobre el codony, que aviva la gana. Còdex C-67 de Granada amb fragment del manual
medieval sobre salut i benestar basat en el tractat Taqwin al-sihha (Tables de Salut) del segle xi de
Ibn Butlan, Biblioteca Universitària de Granada

1418,9 revenedores i revenedors de fruita fresca o seca només podien comprarla a les places de la ciutat després de migdia, i ho havien de fer públicament,
i només la podien vendre a les seves taules o botigues, no per les cases i carrers;
tampoc no podien prendre en comanda fruita dels pagesos, i no podien sortir
a comprar-la pels camins. En canvi, podien vendre productes comprats directament de la collita dels ciutadans barcelonins, és a dir les fruites i hortalisses
provinents dels horts urbans o de les propietats que tenien els ciutadans de
Barcelona a l’Hort i Vinyet que envoltava la ciutat.
Trobem ordinacions concretes que fan referència als fruits secs: castanyes, nous, avellanes, ametlles i altres.10 I també es vigilava la venda del llegum
remullat, com queda prou clar en una ordinació de l’any 1403 que tenia com
a finalitat evitar el frau en el pes: «Tot revenedor o revenedora o altra persona
qui vena dins la dita ciutat o sos termes o territori llegums remullats a pes, haie
aquelles vendre amb balances de llautó o de ferre pregones, foradades al sol, en
tal manera que aigua no s’hi pusque aturar»11

9. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 422-425, (any 1418).
10. AHCB, Ordinacions especials, IX, f. 45r., 1448.
11. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, V, f. 31r-v.
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Tot seguit veurem les diverses places habilitades per a la venda de productes de l’horta.
La plaça de les Cols
Sembla que era el lloc antic reservat a la venda de fruites i verdures, però era
una plaça petita, i va quedar afectada per les obres de la seu gòtica i després
per les reformes realitzades l’any 1402, per tal d’obrir la plaça del Rei. S’hi
venien hortalisses i hi sovintejaven les discussions i algunes baralles pels punts
de venda, que no es podien guardar, baralles que acabaven amb el llançament de cols i cogombres entre les venedores.12 Molt a prop hi havia hagut
l’anomenada plaça de les Cireres, que va desaparèixer els anys setanta del segle
xiv, a causa de les darreres obres de la catedral gòtica.13 De fet, el mostassaf
afirmava que ja l’any 1376 la venda de fruites i verdures s’havia diversificat
i portat a altres llocs de la ciutat. De manera que, en copiar les ordinacions
de la plaça de les Cols, escrivia: «avui en dia no fa al cas ja que les venedores
i revenedores de cols, naps xereviesse sien transportades en altres places i sobretot davant de les carnisseries»,14 i també davant de la Pescateria. De tota
manera, es copien les ordinacions dites de la plaça de les Cols, que també calia observar als nous llocs de mercat. Havien de quedar visiblement separades
les venedores de les revenedores, i cap d’elles no podia apropiar-se d’un lloc
fix, sinó que, si un dia tenia la parada en un lloc, l’endemà havia de situar-la
en un altre. Elles mateixes havien de netejar l’espai cada dissabte.
La plaça de la Pescateria
A la plaça que era davant de la Pescateria només s’hi podia vendre fruita i
verdura, però cap altre producte. Hi havia posades unes fites que separaven
les pageses venedores de les revenedores, i no podien seure ni tenir paneres ni
coves de verdura fora de les fites. La insistència en les ordinacions fa pensar
que sovintejaven les infraccions: que cap hortolana o revenedora «no gosen
posar covens, ortalissa, fruyta, legums ne altres revendures ultra les fites en
el pati de la plaça davant la Pescateria de la mar».15Aquesta plaça, ocupada
per les verdulaires, havia de ser netejada per elles mateixes cada dissabte, com
també era costum en altres indrets.
12. Carme Batlle, Teresa Vinyoles, Mirada a la Barcelona medieval des de les finestres gòtiques, Barcelona, Rafael Dalmau, 2002, pàg. 37. La plaça va acabar desapareixent del tot amb la reforma urbanística de 1816; Francesc Carreras Candi (dir.), Geografia General de Catalunya. Ciutat de Barcelona,
Reproducció facsímil de la primera edició, Barcelona, Edicions Catalanes, 1980, pàg. 850.
13. Carreras Candi, Geografia General de…, pàg. 372.
14. Bajet El mostassaf de…, pàg. 298, (any 1376).
15. Bajet, El mostassaf de …, pàg. 294 (any 1392), pàg. 296 (any 1399).
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La plaça del Born
Era un espai destacat, on hi havia, entre altres coses, un dels mercats diaris de
queviures, sobretot de fruites i verdures: «que cascun jorn està acompanyada
de molta honorable gent, e en la qual són portades diverses fruytes de menjar
e altres vitualles per vendre».16 Els consellers miraven de posar-hi ordre, ja que,
per exemple, els matalassers i flassaders, que tenien els seus obradors en un
carreró estret de ben a prop, o els fusters del carrer de la Fusteria, aprofitaven
l’espai ampli de la plaça per treballar en llurs oficis, destorbant el mercat, unes
activitats que se’ls prohibiren expressament. Aquesta plaça, com els altres mercats, tenia fites per separar productors de revenedors. Una ordinació tardana,
de 1460, insistia en la separació: «e així la dita plaça estarà en degut ordre e
cadascú sabrà si comprarà de pagesos o de revenedors».17
Altres punts de venda de fruites i verdures
El mercat de la plaça Nova tenia productes molt diversos, com la volateria, de
la qual parlarem després, juntament amb fruites i verdures. També s’hi asse
nyalaven els llocs de la venda dels productes d’horta: «Tota venedora de cols y
altra ortaliça, çò és enciams, espinachs e altres herbes hagen estar en los pedrissos de dita plaça en açò destinats…»; i s’hi afegia que s’havien de tenir nets.18
El mercat situat fora el portal de la Boqueria va esdevenir cada vegada
més complex. Hi ha unes disposicions específiques sobre la plaça «davant el
portal de Santa Eulàlia avui nomenat de la Bocaria», on hi havia parades de
carn i de peix, i també de fruites i verdures. Els hortolans i hortolanes que hi
venien fruita verda o seca s’havien de situar a la riera de fora del portal (és a
dir, a la Rambla), ja que les fruites i les hortalisses no es podien tenir ni davant
del portal, ni al pont.
La Rambla era, a més, l’espai reservat per a la venda de la verema, una
venda estacional però realment important. L’anomenada plaça de la Verema era
davant la Porta Ferrissa, tot i que la venda d’aquest producte s’estenia tot al
llarg de la Rambla, des de la Boqueria fins a Santa Anna. D’altra banda, la verema havia d’estar separada per sectors, segons el lloc d’on procedia la collita:19
«perquè el comprador sàpiga de quin territori és i no sia decebut en comprar
una verema per altra en la dita plaça». Es considerava important, doncs, a
mitjan segle xv, saber el lloc d’origen del raïm amb el qual els ciutadans elaboraven el vi a l’entrada de les cases i el guardaven als cellers per al seu consum.

16. AHCB, Ordinacions especials, XIII, f. 59r, s. d.
17. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 291 (any 1460).
18. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 294 (any 1375).
19. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 300 (any 1443).
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Galls dins d’una gàbia de vímet, remei per als que pateixen còlics, Theatrum Sanitatis,
Biblioteca Casanetense

El mercat de l’aviram
A Barcelona aquests productes només es podien vendre a la plaça de l’Oli, que
estava reservada als revenedors, i a la plaça Nova o al Born, reservades als pagesos. Els mercats de l’aviram tenien una clientela una mica diferent dels mercats
d’hortalisses. El consum de volateria era més general entre les classes benestants
que entre la resta de la població, que el reservava per als àpats festius i les celebracions importants, així com per fer brous per als malalts o les parteres.20

20. Antoni Riera Melis, «Estructura social y sistemas alimentarios en la Cataluña bajomedieval»,
Acta historica et archaeologica mediaevalia, 14-15, 1993, pàg. 193-217; «Jerarquía social y desigualdad
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Es manava que els pagesos que entraven a la ciutat per vendre aquests
productes els havien de portar visiblement: «Que tot home e tota fembra, de
qualsevol estament, si es vol sia pagès o home de fora ciutat, que entrarà a la
ciutat i portarà a coll o amb bèstia, per vendre: perdius, todons, conills o alta
volateria o caça, ous o formatges, els ha de portar de forma visible.»
Així mateix, tot revenedor i revenedora que tingués gallines, perdius,
capons, tudons, conills o altra volateria o caça, com també ous o formatges,
havia de mostrar palesament i públicament els seus productes, des del matí fins
al vespre, a les places o llocs públics de la ciutat on s’acostumaven a vendre.21
La plaça de l’Oli
Estava situada en una recolzada que feia el Merdançà a prop de la Bòria, en
un espai que va quedar totalment canviat amb l’obertura de la Via Laietana.
Allà, des del segle xiii, s’hi venia oli. Sabem que va ser pavimentada l’any 1343
i que hi havia un porxo per descarregar l’oli.22 La plaça tenia altres funcions,
ja que també era el lloc de revenda de volateria i hi havia taules de forners per
vendre pa.
Era un espai reservat a la revenda, de manera que no hi podien ni entrar, ni passar, ni aturar-se els pagesos ni cap altra persona de fora que portés
a la ciutat cap mena de volateria, caça, ous o formatges. De fet, ni tan sols
podien entrar als hostals ni a les cases situades en aquell indret, sota ban de
vint sous i de perdre els queviures que hi portessin.23
Un pregó sobre la plaça de l’Oli de Barcelona, de l’any 1399, ens ofereix
una interessant imatge del mercat: «Que algun revenedor d’oli, ni revenedora,
ni mesurer, ni algun traginer, ni alguna altra persona, no gosi posar alguna
odre d’oli sobre les taules on venen lo pa els forners en la plaça de l’Oli […].
Que algun revenedor de gallines ni alguna altra persona no gosi posar sobre les
dites taules gallines, gàbies ni banastes de gallines, d’oques, d’ànecs ni d’altra
volateria […]. Que algun home ni alguna fembra no gosi seure ni pujar sobre
les dites taules qui sien en la plaça de l’Oli, en les quals el dit pa es ven, mentre
que en les dites taules se vendrà el pa […]; però en aquest ban no son enteses
los dits forners ni llurs missatgers».24

alimentaria en el Mediterráneo Nor-occidental en la Baja Edad Media: la cocina y la mesa de los estamentos populares», Anuario de Estudios Medievales, 24, 1994, pàg. 857-885.
21. Bajet, El mostassaf de…, pàg.. 412 (any 1393).
22. Era l’únic lloc de la ciutat on es podia vendre oli. El porxo es va desmuntar l’any 1652. Carreras
Candi, Geografia General de…, pàg. 370, 379 i 645; Bajet, El mostassaf de…, pàg. 302 (any 1397).
23. AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, V, f. 131r-v.,1394.
24. Teresa Vinyoles, La vida quotidiana a Barcelona vers 1400, Barcelona, Fundació Vives i Casajuana,
1986, pàg. 47-48; AHCB, Consell de Cent, Registre d’ordinacions, 2, f. 45r,
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Devia ser habitual que, per tal d’especular, les persones dedicades a la
revenda no posessin a l’abast dels compradors tots els productes que tenien,
ja que la carestia justificava l’alça del preu; i també es devia donar el cas que
reservessin peces per a clients determinats. Per això les ordinacions manaven
que tots els productes estiguessin a la vista i que es venguessin a tothom qui
en volgués comprar.25
En aquesta plaça també hi havia mercat de formatges, i estava ordenat
que els qui venien els formatges de Mallorca els havien de tenir, mostrar i vendre
a part dels altres, que eren fins, de llet d’ovella, amb la qual cosa es pot entendre
que no consideraven tan fins els formatges de Mallorca, de llet de cabra.26
La plaça Nova
El mercat situat a la plaça Nova era molt més complex. S’hi venia la palla, a
més de volateria, fruites i hortalisses i pa. També, de vegades, s’hi feien encants, és a dir, subhastes de mobles i estris de segona mà. Era un lloc propici
als entrebancs i a la brutícia, especialment entre la palla. Es prohibia tirar
escombraries pels carrers de la ciutat, però s’insistia especialment en no llençar
«sutzures» a la plaça de la Palla.27 Els carrers que anaven a la plaça Nova havien
d’estar desembarassats, sense objectes al mig del pas; no s’hi podien aturar
bèsties carregades de llenya, carbó ni altres coses, sinó que havien de passar
de llarg. Però algunes mercaderies, les que s’havien de vendre justament en
aquesta plaça, es descarregaven allà, i la descàrrega s’havia de fer ràpidament,
i s’especificava que no es podien llençar a la plaça les pedres que sovint portaven a les sàrries les bèsties de bast per fer contrapès.28
A la plaça hi havia el punt de venda i el pes de la palla, fins que el van traslladar a la Rambla l’any 1437.29 Mantenir la palla neta era una preocupació, i la
venda d’aviram a la mateixa plaça ho dificultava; per això, l’aviram havia d’estar
en gàbies en un lloc concret de la plaça, sota ban de perdre els animals i pagar
cinc sous. Cada setmana s’havia d’escombrar la plaça almenys dues vegades.30

25. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 412 (any 1393).
26. AHCB, Ordinacions especials, 9, 1431; Teresa Vinyoles, «Notes sobre el formatge de Mallorca»,
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 47, 1991, pàg. 75-88.
27. L’ordre de mantenir neta la palla es repeteix després, tot i que el pes de la palla està situat a la
Rambla. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 304-305 i 465 (anys 1398 i 1458).
28. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 294 (any 1375).
29. L’any 1437 els consellers, per diverses raons (especialment pel perill d’incendi) transportaren el
pes de la palla de la plaça Nova a la Rambla, al portal de Sant Sever; després, per l’edificació de les
Escoles, fou portat a un punt entre el portal de Porta Ferrissa i el de Santa Anna, davant del Ginjoler,
que feia cantó amb l’església de Betlem.
30. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 290 (any 1372).
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Segons les disposicions de 1375,31 les gàbies de les gallines havien d’estar arrambades a les portes del revenedors i revenedores, que només podien
tenir a la plaça una gàbia de gallines i una altra de polls. Els pagesos i pageses
havien d’estar a la part del palau del Bisbe, limitada per fites, si bé podien passar a l’altre costat per vendre porcells. És a dir que, a més de l’aviram, també
s’hi venien garrins, que els ciutadans deurien engreixar a casa. Les taules de
pa estaven a la part de baix de la plaça. Revenedors i revenedores no podien
passar les fites per vendre fruita ni altres coses, sinó que tenien per a això uns
pedrissos que havien de mantenir nets.
Neteja i ordre públic a les places i mercats
S’havien de tenir nets els llocs públics de la ciutat, especialment les places dels
mercats. Les ordenances del mostassaf de Barcelona insistien en el fet que tots
els dissabtes calia escombrar la plaça de les Cols, la de la Pescateria, la plaça
Nova i la de l’Oli.
Es prohibia la venda de productes en mal estat, o que fessin pudor; especialment s’insistia en la carn morta i el peix que pudia, però també en altres
queviures: no es podia vendre «cap volateria, ni caça que puda, ni ous àvols»,
deia l’ordinació.32 Per establir fins a quin punt un producte feia pudor —una
sensació subjectiva— i no era apte per al mercat, el mostassaf podia fer jutjar
la pudor a dos o tres menestrals, «açò per tal com aquelles persones que venen
les dites coses són plenes de la odor e no ho senten».33
L’afluència de gent a les places on se celebraven els mercats donava peu
al fet que s’hi realitzessin actes lúdics, alguns d’ells prohibits, com ara el joc i
les rifes. Es va prohibir que es rifés res a les places dels mercats,34 i no es podia
jugar a cap joc a la plaça Nova, ni dins el cobert de la Pescateria.35 Cap revenedor o revenedora no podia permetre que la caça o volateria fos rifada o jugada
en llurs taules; i una ordinació molt més tardana continuava insistint que cap
venedor o revenedor de formatges frescos, que es venien a la plaça de l’Oli, no
gosés rifar ni jugar els dits formatges.36 Tot això ens fa pensar que el costum de
rifar certs productes a les places dels mercats estava prou arrelat.
Una disposició molt generalitzada era que calia exposar visiblement tots
els productes. Com s’ha dit abans, no es podia tenir gènere apartat, amagat o

31. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 292-293 (any 1375).
32. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 412 (any 1393).
33. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 339 (any 1397).
34. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 290 (any 1396).
35. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 292 (any 1375) i pàg. 295 (any 1399).
36. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 414 (any 1393), pàg. 420 (any 1460).
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tapat de tal manera que els compradors i compradores pensessin que n’hi havia
poc i la possible escassetat fes que la clientela ho comprés a un preu més elevat.
Conclusions
Podem concloure que la ciutat es convertia en un mercat diari, on matí i
tarda s’hi venien queviures i on les dones urbanes del poble menut anaven a
comprar petites quantitats per cobrir les necessitats alimentàries del moment.
Sobre una testimoni en un procés, vídua i veïna de Barcelona, però oriünda
del Castell de Peratallada, es deia: «[…] la testimoni fou tornada de plaça e
hac comprat un diner de peres ab que sopàs lo fill d’ella […].37 Podem pensar
que tornava de la plaça Nova i passant pel carrer Comtal es va parar a parlar
amb una veïna sobre un incident. De passada ens explicava la seva anada al
mercat on havia fet una compra molt minsa, un diner de peres per donar-les
al seu fill per sopar.
Queda molt clar que cada cosa s’havia de vendre al seu lloc, separant
ben bé productes semblants que poguessin portar a confusió: formatges d’ovella de formatges de cabra, verema procedent del Vallès de verema procedent
del Maresme, entre altres distincions.
La separació entre productors i revenedors també és una de les referèn
cies constants en les ordinacions municipals, com demostraven les fites presents a les places. Hi havia moltes dones en les parades, especialment venedores
i revenedores de fruites i verdures, citades molt sovint només en femení; però
també venedores de carbó, d’aviram o caça.38 Una altra disposició repetida
per organitzar els diferents mercats urbans era la prohibició que els venedors i
venedores reservessin un punt determinat per posar-hi la parada. Així mateix
s’insistia en què havien d’exposar tota la mercaderia, visiblement, i vendre-la a
qui la demanés, sense poder-ne reservar.
Als mercat i a les taules barcelonines medievals hi havia fruites, verdures, llegums, volateria, ous i formatges. Certament, les verdures formaven part
de la dieta quotidiana de les classes populars, con mostra un escrit d’Eiximenis
en el qual critica la persona de condició humil que es torna tan delicada «que
no menjaria menjars grossos, ne carns, sinó volateria…, ne s’ofreria que alls, ne
cebes ne porros li posàs davant».39
El consum d’aquests productes també queda reflectit en els llibres de
comptabilitat privats i institucionals. Podem extreure, per exemple, alguns

37. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), procés 131/15, 1378.
38. Bajet, El mostassaf de…, pàg. 299 (any 1376), pàg. 457 (any 1358), pàg. 443 (any 1468).
39. Francesc Eiximenis, Com usar bé de beure i menjar. Normes morals contingudes en el «Terç del Crestià»,
Barcelona, Curial, 1977, cap. 20.
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plats amb ingredients vegetals registrat a la comptabilitat de 1401, i a les consuetes del monestir de Santa Anna de Barcelona de l’any 1452:40 Napifarda,
brouet amb herbes o ceba, brotons o cols amb llenties, potatge de cols, espinacs
i alls amb ametlles, o bé espinacs i faves, carabasses amb canyella… Pel que fa a
l’aviram i la caça, se servia només en les grans festivitats, com ara al Nadal, on
es donava mig capó o una gallina a cada frare; el dijous gras es cuinava conill
amb almadroc; per Sant Joan, una oca farcida per cada quatre frares, per la
Mare de Déu d’agost, un pollastre per cada frare. La gent també consumia
volateria en un entorn festiu, com per exemple els banquets nupcials.
Les disposicions municipals establien l’ordenació de l’espai del mercat per tal d’evitar qualsevol frau o confusió, uns espais que omplien cada
indret de la ciutat medieval d’un cúmul de sensacions, olors, sons i colors
característics.41

40. AHCB,Varia-30; Teresa Vinyoles,«El rebost, la taula i la cuina dels frares barcelonins al 1400», dins
Alimentació i societat a la Catalunya Medieval, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals (Anuario
de Estudios Medievales, Annex 20), 1988, pàg. 137-166.
41. Teresa Vinyoles, Veus i sensacions dels mercats medievals (en premsa).
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El proveïment del pa a Barcelona sota el règim
de Nova Planta
Marina López Guallar

L’aplicació de la Nova Planta municipal a la capital catalana, 1714-17261
El Consell de Cent va tenir un protagonisme destacat al llarg de la Guerra
de Successió, sobretot en el moment final de resistència a ultrança. Considerat pels vencedors com un dels «tres comunes ruidosos» responsables de la
rebel·lió, la institució municipal tradicional fou dissolta i els seus béns confiscats l’endemà de l’ocupació de la ciutat. Immediatament, una administració
provisional la va substituir, mentre que els altres governs locals del Principat
continuaren en exercici fins l’any 1719. Entre els béns apropiats per la hisenda reial hi havia el magatzem municipal de cereals, o pallol, que garantia un
proveïment mínim de seguretat.
El decret de Nova Planta, publicat al Principat el 16 de gener de 1716,
reorganitzà el govern de Catalunya. Al cim s’hi va situar el Reial Acord, la
diarquia formada pel capità general i el tribunal de l’Audiència. Com que el
militar ocupava el lloc de l’antic virrei, el primer capità general del Principat,
marquès de Castel-Rodrigo, en va voler assumir les prerrogatives i relegà el
tribunal a la condició de consell consultiu pel que feia al govern del país. Per
aquesta raó, es distingeix entre els períodes de «govern absolut», o sigui el dels
capitans generals, i els de «govern ordinari», de 1775 en endavant, durant els
quals l’Audiència assumí polítiques específiques amb el suport del rei.2
En l’àmbit territorial, la novetat fou la divisió en corregiments i la concessió als corregidors de la presidència dels ajuntaments de les capitals respectives, entre les quals estava Barcelona. En el consistori municipal el corregidor
era el «símbol, [amb] la seva ineludible presència, de l’acatament del comú a
l’absolutisme sobirà».3
L’aplicació del nou model municipal va començar pel nomenament
d’aquests oficials, i, entre la segona meitat de 1717 i la primera de 1718, totes

1. Vegeu les referències arxivístiques i bibliogràfiques d’aquesta primera part dins Marina López, El
procés de definició de l’Ajuntament de Barcelona 1714-1726, Barcelona, Ajuntament de Barcelona - Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona, 2005.
2. Sebastià Solé, El gobierno del Principado de Cataluña por el capitán general y la Real Audiencia —el
Real Acuerdo— bajo el régimen de Nueva Planta (1716-1808), Barcelona, Universitat Pompeu Fabra,
2008, pàg. 148-188.
3. Joan Mercader, Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1968, pàg. 90.
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les places de corregidor de Catalunya van ser cobertes amb militars de carrera
proposats pel secretari de Guerra. El comte de Montemar, governador militar
de la plaça de Barcelona, acumulà a aquest càrrec el de corregidor i cap de
l’Ajuntament. El juny del 1718 arribà el torn de la designació dels regidors
del municipi barceloní que, triats pel Consell de Castella entre la noblesa més
enlairada, quedaren subjectes a la jurisdicció de l’Audiència. El primer a prendre possessió fou el marquès de Rupit, que ostentava el títol més antic entre
els residents a Catalunya, condició que li valgué el càrrec de regidor degà del
consistori.
La doble procedència dels nomenaments mostra la coexistència de dos
procediments de govern dins la monarquia hispànica, la «via reservada» dels
secretaris d’Estat i la «via ordinària» dels consells, servits per professionals amb
perfils i objectius diferents. A la via reservada, la més «moderna», dominen els
experts d’un camp determinat d’acció (la hisenda o la guerra en són els principals), i l’efecte perseguit és l’eficàcia d’aquella política particular. A l’ordinària,
la més tradicional, regnen els magistrats, i la finalitat expressa és la solució dels
contenciosos mitjançant l’aplicació del dret.4
Un cop nomenats tots els càrrecs, es promulgaren dues reials cèdules,
una particular per al municipi de Barcelona anomenada de Dotació, que en
fixava els ingressos i despeses, firmada pel secretari de Gràcia i Justícia el 16
de setembre de 1718, i una altra de general per als ajuntaments de les capitals de corregiment, dita Instructora, emanada del Consell de Castella, el 13
d’octubre de 1718.
La primera té un llarg títol que explicita els dos factors concurrents
en la constitució d’un municipi: l’existència d’una comunitat humana amb
interessos comuns i el reconeixement de la personalitat jurídica d’aquella pel
sobirà,5 i diu així: «Real Cédula de Dotación en la cual Su Magestad establece
y declara el Nuevo Reglamento de Gastos Anuales del Cuerpo Político del Común de la Ciudad de Barcelona con expresión de los oficios que deben quedar
existentes y los que restan suprimidos». El punt 58 de la versió impresa del
document es refereix als proveïments i en regula el règim de funcionament:
«[…] se deja a la Ciudad y su Ayuntamiento, la administración de la provi

4. Carlos Garriga, «Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen: la tradición jurisdiccional», dins Carlos Garriga, Marta Lorente, Cádiz 1812. La Constitucion jurisdiccional, Madrid,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pàg. 43-72.
5. Max Turull, La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a
Cervera entre 1182 i 1430, Barcelona, Fundació Noguera, 1990, pàg. 95-97, citat per Josep M. Font,
«La significació de la història municipal», Barcelona Quaderns d’Historia, 4, 2001, pàg. 14; al mateix
lloc i pàgina, Font afegeix una altra citació, de Rigaudière: «és essencial que el titular del poder […] ho
reconegui com a corpus o universitas […]».
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sión y abasto del pan (en que no deve haber lucro alguno por deberle vender
a su justo precio); y asimismo la de las carnes, con calidad que del beneficio
y lucro de esta Administración de carnes se han de satisfacer los gastos de ella
[…] y de aplicar lo que quedare al establecimiento del Pósito de Granos para
el común abasto de la Ciudad […]».
L’exigüitat de la subvenció estatal va obligar a una reducció dràstica
dels serveis prestats pel municipi barceloní i dels oficials que els cobrien.
Amb el pallol van desaparèixer fins a quinze llocs de treball, encara que
alguns, definits de nou, es recuperaren d’una altra manera; l’ofici d’administrador del mercat del blat es va convertir en un encàrrec adscrit per torn a
un regidor, i el seu adjunt va ser substituït per un porter. Al capítol de despeses previstes no faltà, tanmateix, una partida assignada a la fleca municipal
o pastim.6
La segona cèdula era la revisió d’una proposta de llei sobre el règim
de govern dels ajuntaments de les ciutats caps de corregiment elaborada per
Francesc d’Ametller, lletrat assessor del capità general, i tramesa per aquesta
autoritat al Consell de Castella el 1717. Promulgada el 13 d’octubre de 1718,
la Instructora revalidà el conjunt de les competències tradicionals dels municipis al capítol 19, segons el qual els regidors «[…] han de tener a su cargo el
gobierno político y económico de sus ciudades […] y abasto y provisión para
el común del pueblo y lo demás tocante a la policía de ellas y a la administración de sus propios y rentas […]».
Finalment, el 6 de desembre de 1718 es va constituir l’Ajuntament de
Barcelona en absència del corregidor titular, que complia les seves obligacions
militars a Itàlia. El gener de 1719 el regidor degà proposà demanar el dret de
dirigir-se directament al rei, dret reconegut als ajuntaments castellans i que
fou concedit tot seguit. S’eludia així el vistiplau de Castel-Rodrigo i fou el
recurs utilitzat cada cop que es tensaren les relacions entre els regidors i els
representants reials.
L’any següent, el municipi barceloní hagué d’afrontar una emergència sanitària que abocà en una crisi política. A la cèdula de Dotació s’havia
eliminat l’administració especialitzada en la lluita contra les epidèmies dins
del Consell de Cent; però, a finals de juliol de 1720, el contagi de la pesta
de Marsella obligà a reconstruir-la sota la forma d’una comissió municipal

6. Manuel Arranz, Ramon Grau, Marina López, «Anàlisi històrica de l’Ajuntament de Barcelona»,
dins Anàlisi històrica del règim municipal, Documents de treball per a la Carta Municipal, Quadern 3,
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1987, pàg. 121. Els ingressos anuals del Consell de Cent havien
estat sempre superiors a les 200.000 lliures, i en els seus darrers vint anys d’existència de vegades a les
300.000; el 1718 no passaren de 40.000, assignació, d’altra banda, prefixada per sempre més i distribuïda en partides inamovibles.
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permanent, la Junta de Sanitat. Quan, a l’agost, el corregidor s’incorporà
al seu lloc, va pretendre que aquella i, per extensió, qualsevol comissió permanent presidida per ell pogués prendre acords sense haver de sotmetre’ls a
l’aprovació del plenari municipal. Igualment, els regidors havien de seguir
les seves ordres i retre comptes a la seva persona. Era una interpretació es
biaixada de la Instructora que anul·lava de fet l’autonomia atorgada pel rei
al municipi.7
El consistori municipal apel·là al rei i obtingué el 1720 dues reials cèdules. De nou obra d’Ametller, ara al Consell de Castella, aquestes cèdules
desautoritzaren el cap militar, que deixà d’assistir a les reunions del plenari i
fou substituït en la presidència. El conflicte es va reproduir quan el corregidor
va ser nomenat capità general interí. El març de 1723, el regidor encarregat
de l’administració del mercat de blat va suspendre un acte que presidia dins
el magatzem municipal de grans, en pretendre assistir-hi un representant de
la Reial Audiència; el tribunal volia proclamar una nova interpretació de la
Instructora amb aquesta presència: les competències municipals sobre el proveïment del pa no eren exclusives, sinó compartides amb el corregidor i els
seus tinents.
El consistori deixà passar el temps però l’octubre del mateix any, en
un escrit al rei, qualificà de «disposiciones totalmente destructivas de sus facultades» les decisions del comte de Montemar, que descrivia com segueix:
«En virtud de varias órdenes de los Gobernadores y Comandantes Generales
interinos no sólo no tiene [el Ayuntamiento las facultades] para poner en público subasto los arriendos sin que preceda revista y aprobación de las tabbas;
sino que aún (después de aprobadas) se le obliga a no pasar al remate sin que
preceda el dar cuenta y obtener el permiso […]». I, tot seguit, en criticava
les conseqüències: l’adjudicació de l’arrendament a l’oferta més favorable als
interessos públics podia quedar sense efecte per les dilacions que la consulta i
l’espera de la resposta del militar imposaven.8 El consistori obtingué una reial
cèdula que confirmava les seves competències el 1724, però el capità general
n’ajornà la publicació, que no es va produir fins al 1726, després del trasllat
del comte de Montemar fora del Principat.

7. Font, «La significació de…», pàg. 14-15: els poders constitutius de l’autonomia municipal «[…]
tenen el seu origen en el monarca […]. Però des de l’òptica municipal, es tracta de poders cedits no pas
delegats del sobirà, […] llurs titulars en l’àmbit de la seva autonomia se’n consideraven independents,
encara que sotmesos al control reial».
8. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Polític: Representacions, 1D-IV, 1723, f. 124125, 9-X-1723.

El proveïment del pa a Barcelona sota el règim de Nova Planta

207

L’abolició del monopoli municipal de pastar el pa, 1766-17759
Les reformes de Carles III, creant els càrrecs de diputat i síndic personer
d’elecció veïnal, alteraren la composició del consistori barceloní i les seves
facultats per primera vegada des de 1718. Els canvis van produir-se després
del motí de Squillace que esclatà a Madrid el 1766.10 A Barcelona, el motí no
arribà a esclatar, i el capità general, el marquès de la Mina, no considerà cap
alteració del sistema de proveïment municipal. En canvi, sí que es va executar
la incorporació dels diputats del comú i del síndic personer d’elecció popular
als ajuntaments el maig de 1766. Els nous magistrats representaven el tercer
estat, i el rei posava en les seves mans la supervisió de la gestió municipal dels
proveïments.
Mort el marquès de la Mina el 1767, el seu substitut, el comte de Ricla,
acomplí una real provisió del Consell de Castella de 13 de novembre de 1767
i publicà un edicte el 19 de desembre que anul·lava «el pretendido derecho
privativo de dicha Ciudad para el abasto del pan como pernicioso e imposible
en las circunstancias actuales por falta de fondos y contrario a las máximas generales del gobierno y de toda la nación».11 El govern central va voler aplicar la
llibertat de pastar el pa, però assabentat de l’oposició radical dels regidors i de
la representació popular, n’assignà l’execució als seus delegats en el territori.
La liberalització d’un mercat específic era una operació complicada pel
seu caràcter excepcional, i l’ordenació del nou sistema de proveïments fou laboriosa. No és estrany que els primers punts de la disposició posin l’accent en
les continuïtats: hi hauria tres classes de pa i els preus taxats haurien de ser «no
bajos especialmente en el pan blanco para no retraer a los vendedores». D’altra
banda, es mantingueren els controls sobre els forners, obligats a tenir assortits
els punts de venda amb pena de multes en cas d’incompliment. Malgrat tot,
l’objectiu principal era ben clar: «que nunca se vuelva a fabricar pan por cuen
ta de la Ciudad», i el desballestament dels serveis municipals corresponents en
fou la conseqüència.
L’edicte continuava amb un reglament de vint-i-cinc punts, enviat dins
d’una Instrucción que, dictada pel Reial Acord, desplegava i completava la
primera ordenació. Conegudes les dificultats de relació entre les diverses administracions, es va fer un esforç per definir les funcions de cadascun; tocava

9. Vegeu les referències arxivístiques i bibliogràfiques d’aquesta segona part a Marina López, «L’Ajuntament del segle borbònic (1714-1808)», dins Història de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2007, I, pàg. 258-263.
10. Concepción de Castro, El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen,
Madrid, Alianza, 1987, pàg. 212-216.
11. AHCB, Polític: Reial i Decrets, 1D-III, f. 216, 21-XII-1767, remissió conjunta de l’edicte de Ricla
i de la citada «Instrucción» del Reial Acord.
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Templet de la campana de les hores del rellotge de la Ciutat situat en una torre de la catedral, 1763,
AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)
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a l’Audiència establecer el nou sistema i dictar los principios, mentre que la
ejecución quedava per als regidors i diputats. Malgrat el menyspreu de la gestió quotidiana implícit en la contraposició, s’encomanaven al consistori dos
punts: la policia del proveïment i el càlcul dels preus del pa, que eren estratègics per a la sort de la reforma.
En canvi, s’evitava concretar el paper del Reial Acord. Se citava una sala
extraordinària de l’Audiència com a receptora de la informació diària que el
consistori havia de passar als seus superiors i com a emissora de les ordres que
els regidors havien d’obeir. Però eren mandats mai precisats ni en un sentit ni
en l’altre. Tanmateix, és segur que els delegats reials havien d’aprovar les varia
cions del preu del pa en darrera instància, encara que només fos en virtut de
la prerrogativa de publicar els acords municipals que se’ls havia concedit des
de bon principi.
Les estipulacions contradictòries sobre l’estatut de la dita sala augmenten
la confusió. De vegades actua com una subcomissió de l’Audiència encarregada
particularment del pa, que, formada pel regent i dos magistrats, es reunia per
iniciativa pròpia. Altres vegades és descrita com una modalitat organitzativa:
«la Audiencia reunida en Sala Extraordinaria» i, almenys en un cas assenyalat,
consta que ho fa amb el capità general. Són detalls sense importància si el pro
veïment es desplega sense dificultats, però en conjunt fan de la Sala Extraordinària la responsable directa de l’administració del pa i la col·loquen en el punt
de mira dels seus superiors en cas d’arribar a produir-se disturbis.
D’altra banda, els canvis en els equilibris de poder entre les institucions
condicionen el desenvolupament de les respectives polítiques. Com hem dit, no
hi hagué motí el 1766 a Barcelona, però l’avalot de les Quintes, el motí contra
una altra reforma il·lustrada el 1773, és comparable a l’episodi madrileny per la
gravetat dels fets i per la transcendència posterior. Comportà la destitució quasi
immediata d’un capità general incompetent que no encertà a tallar els des
ordres. En canvi, l’acció combinada de l’Audiència, l’Ajuntament i el Consell
General dels Gremis reconduí el conflicte, que es tancà sense repressió i sense
cap altra destitució.12
Més tard, el Consell de Castella obrí una enquesta informativa i va atribuir els successos a una aplicació esbiaixada de la Nova Planta, que no hauria
respectat l’equilibri entre el capità general i els magistrats de l’Audiència al cim
del Principat. El diagnòstic de la malaltia i del remei era el propi dels lletrats: una
llei millor o, tal vegada, més ben aplicada era la solució. Es promulgà, en conse-

12. Carlos Garriga, «La “enfermedad política” de Cataluña: en torno a la Diputación de los Colegios
y Gremios de Barcelona (1773-1775)», Anuario de Historia del Derecho Español, 67, I (1997), pàg.
721-748.
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El Passeig de l’Esplanada, 1802, AHCB

qüència, una reial cèdula el 1775 que va inaugurar una etapa de «govern ordinari» del Reial Acord consentida per una sèrie de capitans generals d’un perfil més
baix, de tarannà menys intervencionista o simplement interins. El mateix any es
creà la Junta Superior de Govern del Principat de Catalunya, que propugnava el
diàleg directe entre tots els representats del rei al Principat per trobar solucions
pragmàtiques als contenciosos pendents, però es dissolgué de seguida.
La gestió del proveïment del pa i la crisi final de l’Antic Règim:
conseqüències polítiques, 1789-179913
El 1789, la resposta immediata del capità general als anomenats Rebomboris
del Pa consistí a dissoldre la Sala Extraordinària, responsable de la pujada dels
preus, causa immediata dels desordres.14 Després, el comte d’El Asalto intentà,
sense aconseguir-ho, que l’Ajuntament tornés a fer-se càrrec del proveïment
del pa; mancaven els mitjans i, d’altra banda, regidors i diputats exigien la
restauració del monopoli. L’alternativa improvisada fou una junta benèfica
que s’ocupà del proveïment fins al 30 de novembre d’aquell any. Per la seva
part, el govern nomenà un nou capità general, el comte de Lacy, amb l’ordre
d’identificar i castigar els responsables del motí.
L’1 de desembre de 1789, el Consell de Castella ordenà al consistori ferse càrrec de l’abastiment i li avançà 250.000 lliures. Alhora es potencià i enaltí

13. Vegeu les referències d’aquesta tercera part a Marina López, «L’absolutisme i la dinàmica política
local», Barcelona Quaderns d’Historia, 7, 2002, pàg. 87-93.
14. Jaume Carrera, Historia política y económica de Catalunya, siglos xvi al xviii, Barcelona, Bosch, 1947,
III, pàg. 465.
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el govern de la ciutat; s’augmentà el nombre de regidors de 24 a 29, i el capità
general, que arrabassà a l’Audiència la facultat de designar-los, els va tornar a
reclutar entre la noblesa més distingida. També es dissenyà una divisió de funcions entre l’Ajuntament i l’Audiència molt més acurada que la de 1767. La
direcció del proveïment quedava «al cargo de su ayuntamiento pleno» d’acord
amb les regles de 1767 i «a las demás que sin apartarse de su espíritu, acuerde
el mismo ayuntamiento», mentre que es confiava «el mando diario de este
abasto y prontas providencias que ocurran» a una comissió municipal permanent o Junta del Pa. La consulta al Reial Acord era obligada en tres casos:
«variar dichas reglas, subir los precios o tomarse cualquier otra providencia
que altere el sistema establecido».
Preses aquestes mesures, l’aplicació de les ordres reials i l’èxit o el fracàs
de la gestió del proveïment quedava un altre cop en mans de les autoritats
locals. L’Ajuntament n’explicà la història a posteriori en un escrit dirigit al
govern reial a mitjan novembre de 1799.15 Amb l’esclat de la Guerra Gran
havien començat nous problemes. El gener de 1794, l’Ajuntament venia el
pa de tercera classe molt per sota del preu de cost, i el febrer, l’Audiència,
impotent, es rentava les mans: «Haga Vuestra Señoría [l’Ajuntament] lo que
oportuna y prudentemente sea más beneficioso al público y al reintegro de los
caudales del rey, de que nunca será responsable este superior Tribunal».16 El
consistori oblidà aleshores les regles liberalitzadores. Fins desembre no arribà

15. AHCB, Polític: Representacions, 1D-IV, f. 548v-557v, 16-XI-1799.
16. AHCB, Polític: Reial i Decrets, 1D-III, 1794, f. 65, 5-II-1794; la restauració íntegra de l’antic
sistema va ser obtinguda el 9 de març de 1794 segons referència en el mateix volum, f. 214, 6-VI-1794.
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el suport del Consell de Castella però fou incondicional: «[…] no conviene
que se altere en el día el precio del pan moreno de los pobres pues aunque
las leyes mandan que los abastos se den a los pueblos a coste y costas, la política cristiana y el actual estado de esa ciudad y principado exigen la mayor
consideración».17
Val a dir que la recuperació de facto de la privativa municipal va coincidir amb la suspensió de la reial cèdula contrària al «govern absolut» del capità
general, però, absent el militar de la ciutat a causa de la guerra, les conseqüències no es notaren de moment. Una nova iniciativa municipal demostrà que
els problemes no havien minvat el 1795; els regidors aconseguiren el vistiplau
reial per a la creació d’un nou organisme, la Junta de Conferències, que es justificava perquè les dificultats del proveïment continuaven, els conflictes entre
l’Audiència i l’Ajuntament sovintejaven i la guerra legitimava arreu les juntes
mixtes, que sumaven ara una representació ciutadana als polítics i als experts.
Deixant de banda la seva composició, l’objectiu de la Junta recorda el pragmatisme de la Junta de Govern del Principat; el consistori deia que «tratados
verbalmente los asuntos y combinadas con la mayor prolixidad las operaciones
y sus resultas se tocan más fácilmente la oportunidad y la necesidad de los
medios que se proponen».
El 1797 tornà el «govern absolut»; el capità general acabat de nomenar,
Agustín de Lancaster, era a Barcelona, pertanyia al tipus de militar que havia
estat el marquès de la Mina i l’estat de coses —la paralització de les fàbriques
a causa de la guerra contra la Gran Bretanya— exigia un executiu fort al

17. AHCB, Polític: Reial i Decrets, 1D-IV, 1794, f. 450, el Consell de Castella a l’Ajuntament de
Barcelona, 26-XII-1794.
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capdavant de la província. El baró de Maldà celebrà el caràcter il·limitat del
poder concedit a Lancaster «sense tenir que ficar-se en res la Reial Audiència
no quedant-li més que les causes civils i militars». Aquell mateix any, el nou
comandament va promoure el traçat del passeig de l’Esplanada en terrenys
pertanyents al patrimoni reial per proporcionar feina als aturats.
La fallida de l’administració municipal del pa es precipità el 1799. En el
seu relat dels esdeveniments, el consistori havia admès el juliol que la discussió
de la Junta de Conferències versava sobre la forma de resoldre «la enorme pérdida que tiene en el día el Ayuntamiento y que en poco tiempo consumiendo
sus capitales lo dejaría sin medio de continuar la administración». Els que
participaren en el debat es dividiren. L’Audiència proposà apujar el preu del
pa de tercera classe, però l’augment era irrisori. La Junta en va justificar una
pujada encoberta, mentre que l’Ajuntament s’hi oposà.
El 5 de novembre, el Reial Acord s’apressà a actuar: demanà còpia de la
correspondència creuada entre la Junta de Conferències i l’Ajuntament i emplaçà els regidors a contestar, dins el termini de tres dies, com pensaven tallar
les pèrdues creixents. A més de passar la informació sol·licitada, el consistori
replicà el dia 8 que apujar el preu del pa negre era la solució «pero este medio
no puede ni proponerlo ni practicarlo».18
Els dies següents el govern de la Ciutat evità la comunicació amb els
seus superiors a Barcelona i buscà auxili a Madrid mitjançant l’escrit al rei de
16 de novembre, citat més d’una vegada. En acabar la narració de les peripècies
patides en l’administració del pa, exposà una tesi; la crisi actual és comparable,
diu, a la causada per la Guerra Gran, i la resposta ha de ser la mateixa: «Ve
18. AHCB, Polític: Representacions, 1D-IV, 1799, f. 540-547, 8-XI-1799.
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[l’Ajuntament] que si entonces [1794] afligía al pueblo el temor de su futura
suerte y le recomendaban los servicios que hacía a Su Majestad, hoy [1799]
le tiene en el abatimiento y en la inacción la falta de trabajo y la miseria que le
oprime, motivos no menos poderosos para hacerle sobradamente sensible la
alza de lo que pudieron serlo los de aquella época».19
El mateix dia 16 o el següent, el consistori, que invocà la condició de
president de l’Audiència de Lancaster, s’entrevistà amb ell. Va comunicar-li
que preparava un al·legat per reiterar que no apujaria el preu del pa de tercera
classe però no pensava cursar-lo fins a estar convençut que els seus superiors
havien entès que no pretenia desobeir-ne les ordres «sino a que nuevamente y
mejor instruido [el Reial Acord] pueda deliberar las que estime más oportunas» 20. A l’escrit finalment enviat el dia 18, es va contestar el dia 22 amb un
Enterado de les cartes municipals dels dies anteriors sobre el proveïment del
pa, i amb la notificació que «ha resuelto [el Real Acuerdo] sin aprobarlo en
forma alguna que proceda en el asunto como lo expresa en la inteligencia que
se le darán todos los auxilios que pida y necesite para el intento».21
És evident que la qüestió de fons que es discutia, la viabilitat econòmica
de la subvenció de l’aliment bàsic de la dieta dels pobres, era irresoluble en
els termes en què es plantejava. I que les propostes d’uns i altres responien a
la seva relació particular amb el proveïment del pa. Els que no n’eren els responsables, la Junta i l’Audiència, optaven per l’adequació del preu de venda al
preu de cost; en canvi, l’Ajuntament, el primer responsable i el destinatari de
l’ordre de no estalviar esforços per evitar els motins, triava la solució contraria.
D’altra banda, l’Audiència el 1794 i la diarquia governant el 1799 no gosaren
desautoritzar el consistori municipal. Ara bé, el conflicte va tenir conseqüències més generals. L’Audiència abandonà progressivament l’escena política i va
quedar limitada a la funció judicial, mentre l’Ajuntament es consolidava com
a seu del govern de la ciutat en relació directa amb el capità general, que havia
assumit en exclusiva totes les competències abans compartides amb el tribunal
superior del Principat.22

19. AHCB, Polític: Representacions, 1D-IV, 1799, f. 555, 16-XI-1799.
20. AHCB, Polític: Representacions, 1D-IV, 1799, f. 559v, 18-XI-1799.
21. AHCB, Polític: Reial i Decrets, 1D-III, 1799, f. 648, 22-XI-1799.
22. Solé, El gobierno del Principado …, pàg. 743.
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El control del mercat és a la vegada una de les raons de ser del municipi medie
val i modern i la base principal de les seves finances. El benestar de la població,
el bon regiment de la ciutat i, tant o més, el perill de disturbis obligaven els
municipis a dedicar temps i diners a assegurar l’abastiment dels principals
productes de consum, en especial el pa, que, per la seva característica d’aliment
bàsic, estava sotmès a una demanda estable, però que en canvi depenia d’una
oferta de blat molt variable.1
L’abastiment del pa era una de les finalitats bàsiques de la política econòmica municipal i exigia la intervenció directa i el control del municipi en
tots els aspectes, des de la compra del blat fins a la venda del pa, per tal d’assegurar una provisió suficient, de bona qualitat i a un preu a l’abast dels pobres,
fet que exigia subvencionar el pa negre,2 evitant a la vegada que el procés resultés carregós en excés per a les arques municipals. Tot això només era possible
si la ciutat disposava d’alguna forma de privativa o monopoli de l’abastiment,
incompatible amb la lliure activitat dels forners, els quals, si bé en determinats moments podien oferir pa més barat, en altres no haurien proporcionat
un abastiment suficient o l’haurien ofert a un preu excessiu. En definitiva, la
política municipal donava preferència a la seguretat per damunt de la llibertat,
al preu just per damunt del benefici.
Aquesta «economia moral» tradicional del pa va començar a ser discutida a mitjan segle xviii amb la difusió del racionalisme i la fisiocràcia i les
crítiques al mercantilisme. L’acceptació d’aquestes idees per part del govern
borbònic es va traduir el 1767 en la supressió de la política tradicional d’abastiment municipal, substituïda per la llibertat d’elaborar i vendre pa, l’anomenat libre panadeo, que resultaria molt ineficaç i conflictiu.
Com que de les qüestions polítiques en tracta Marina López en un
altre capítol, evitaré referir-m’hi en la mesura del possible i em centraré en
els aspectes tècnics i els problemes que comportava el proveïment del pa a
Barcelona.

1. Concepción de Castro, El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen,
Madrid, Alianza Editorial, 1987, pàg. 27-28.
2. Pa negre és l’expressió que més feia servir la població, tot i que les autoritats recorrien a l’eufemisme calcat del castellà pa moré.
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L’organització tradicional
Tradicionalment el municipi assegurava l’abastiment del pa mitjançant un
cert control del mercat del blat i la privativa o monopoli de venda de pa al
públic. L’un i l’altre eren necessaris per raons de seguretat en l’abastiment, per
raons financeres i per raons socials.
Les dues primeres, les raons de seguretat i les financeres, estan estretament entrellaçades: assegurar l’abastiment al llarg de l’any implicava disposar de
reserves suficients i al millor preu possible, però això exigia fer i finançar grans
compres i a la vegada tenir la seguretat relativa que es podria donar sortida sense
pèrdua al blat comprat. Sense la privativa de venda de pa, o sigui, si els forners3
podien competir amb l’abastiment municipal, podien donar el pa més barat
quan el preu del blat baixava per sota del preu al qual l’havia comprat l’administració municipal i, en canvi, la seva producció podia resultar insuficient quan
havien de comprar el blat més car que no pas el municipi. El resultat hauria estat
un desballestament tant del mercat com de les finances municipals. La privativa
es justificava però, sobretot, per raons socials: l’abastiment públic evitava que
les pujades de preu del blat es traslladessin al preu del pa. En aquest repercutien
només una part de l’augment del cost, amb la qual cosa es venia temporalment
amb pèrdua. El dèficit generat s’eixugava quan el blat s’abaratia, mantenint el
preu del pa o rebaixant-lo menys del que hauria permès el descens del preu del
cereal. Encara més, l’abastiment públic venia sempre el pa negre per sota del seu
cost; en aquest cas, el dèficit s’eixugava apujant el preu del pa blanc. Naturalment
aquestes compensacions no haurien estat possibles en un règim de llibertat de
mercat, atès que el públic consumiria pa municipal quan aquest s’oferís per sota
del preu de cost, però deixaria de fer-ho en el moment de compensar el dèficit,
quan els preus públics serien més alts que els dels forners privats; i evidentment
aquests podrien oferir sempre a millor preu el pa blanc, fet que impossibilitaria
la subvenció municipal al pa negre.
La gestió del proveïment
Mentre l’abastiment de blat va ser sempre responsabilitat del municipi, que
comprava el blat que li era ofert o bé enviava comissionats a comprar a les àrees
de proveïment,4 l’Ajuntament preferia arrendar l’elaboració del pa, que exigia
una sèrie d’operacions llarga i complexa. L’arrendament es feia en subhasta

3. Com és prou sabut, en l’elaboració del pa hi intervenien dos gremis, el dels flequers i el dels forners, però en aquest article em referiré a tots dos sota el nom del segon.
4. Un exemple de com s’organitzaven les compres i els problemes d’adquisició i transport que calia superar
es pot veure, només per a un any i per als blats procedents de les terres de Ponent, en Gaspar Feliu, «Una
campanya de compra de blats per al pastrim barceloní a les terres de Ponent», dins Diversos Autors,
Miscel·lània. Homenatge a Josep Lladonosa, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1992, pàg. 501-522.
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Conveni pel qual la comunitat del convent de Sant Agustí cedeix terrenys del convent a
l’Ajuntament per instal·lar-hi el pastim. Pau Mollar, Decimum septimum manuale omnium
instrumentorum…, 1739, f. 287r-300r. AHPB (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona)
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pública, mitjançant la taba o plec de condicions corresponent, que fixava els
drets i obligacions de l’arrendatari. A canvi de la privativa de venda del pa dins
del clos murallat, l’arrendatari (sovint una companyia) s’obligava a disposar
de blat suficient, comprat a la ciutat o bé adquirit pel seu compte, i a elaborar
cada dia les quantitats assenyalades per a cada tipus de pa llogant els mestres i
oficials necessaris, que havien de treballar al pastim, conjunt de locals i forns
de propietat municipal. El pa s’havia de fer exclusivament de blat, sense barreges d’altres cereals, posant només al pa negre els prims o el segó més fi. En
principi el municipi no exigia cap pagament, però quan es construí el pastim
de Sant Agustí la taba començà a incloure un pagament de 500 lliures (que
més tard serien 1.000) en concepte de cens del terreny i ajuda per al finançament de les obres. D’altra banda, l’arrendatari (o arrendataris) havia de donar
fiances suficients i no podia residir en cap convent ni casa no subjecta a la jurisdicció reial: si ho feia, perdia immediatament l’arrendament. L’explicació és
fàcil: es tractava d’evitar la impunitat que, en cas de fallida, atorgava el refugi
en la jurisdicció eclesiàstica o senyorial. La subhasta es rematava en favor de
qui oferia donar més quantitat (unces) de pa per ral.5
Els arrendataris arrodonien sovint els seus guanys fent els pans de menys
pes de l’estipulat, deixant-los poc cuits de manera que pesaven més o barrejant-hi altres cereals; algunes queixes deien que el pa feia mala olor o bé gust
d’herba.6 Els mostassafs, encarregats de la inspecció del mercat, denunciaven
reiteradament aquestes conductes,7 si bé altres vegades exculpaven descaradament els fraus.8 En tot cas, era una lluita extenuant i de resultats escassos a
conseqüència de la permissivitat de la Reial Audiència, que duia la seva animositat contra el consistori fins a l’afavoriment dels contraventors.
En cas que no hi hagués postors o que les postures fossin poc satisfactòries, el municipi es veia obligat a organitzar directament tot el procés i a
finançar-lo, des de la compra de blat fins a la venda del pa. La gestió resultava
molt complicada, de manera que el municipi tornava a subhastar el servei tan
aviat com podia. Al segle xviii, durant la vigència de la privativa municipal,

5. Així doncs, el preu del pa no s’indicava com en l’actualitat en valor variable per a un pes determinat (pa de quilo, p. ex.), sinó en pes variable per a un valor determinat (pa de ral). Només a partir
de 1767, quan es féu efectiva la llibertat de pastar, els preus van passar a ser determinats en diners per
lliura de pes i a partir de 1796 en moneda castellana (cuartos) per lliura de pes. La moneda habitual de
4 cuartos equivalia a deu diners i mig catalans.
6. Aquests defectes s’atribuïen sobretot a les farines procedents del mar del Nord, que no havien madurat prou i havien estat massa temps a les bodegues dels vaixells. La mala olor podia ser també causada
per blat que havia estat massa temps a les sitges o per l’ús de farina massa vella.
7. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), B. Consell de Cent, XIII, Manual, 90, f. 118;
92, f. 83 i 425; i 96, f. 127.
8. AHCB, B. Consell de Cent, XIII, Manual, 102, f. 129; i 105, f. 119 v.
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l’Ajuntament només administrà el subministrament del pa els anys 17571763, al llarg de la Guerra dels Set Anys.
Encara que parlem de monopoli o privativa de l’elaboració i venda del
pa per al públic, això no significa que tothom s’abastís a les taules de venda
municipals. Els barcelonins podien pastar a casa o fer pastar pels flequers el
seu pa a partir de blat o farina propis o bé comprats a la plaça: era l’anomenat
pa de talla. En tot cas, la cuita del pa de particulars era feina dels forners.9 De
fet, segons un interessantíssim memorial de 1804,10 la major part de les famílies menjaven el seu propi pa: a l’abastiment municipal només hi acudien els
poderosos i els vells, que volien pa del dia, i els jornalers, que no disposaven de
diners per comprar blat o farina. En l’abastiment particular hi ha segurament
un component tradicional, però també a la vegada una certa desconfiança del
pa elaborat pel municipi. També es podia obtenir pa no municipal comprantlo als forns de la Catedral i de la Inquisició, que gaudien de privilegis per
abastir els seus dependents, ampliats al dret a vendre el pa sobrant. Finalment,
també els forners dels pobles del pla podien acudir a vendre pa fora muralles.
Aquestes excepcions a la privativa municipal eren una font fàcil de
fraus: la Catedral i la Inquisició utilitzaven el privilegi de vendre el pa sobrant
per pastar molt més del que podien necessitar i s’oposaven a cops d’excomunió
als intents municipals de limitar l’abús, tot i repetides concòrdies en aquest
sentit, que els eclesiàstics o els seus arrendataris incomplien sistemàticament;11
fins al punt que, davant la crema del pastim l’any 1789, durant el conflicte
conegut com a Rebomboris del Pa, el capità general manà mirar si els forns de
la Inquisició i la Catedral serien suficients per assegurar l’abastiment.12 Per la
seva banda, els forners venien pa blanc fent-lo passar per pa de talla, tot i no
tenir farina dels compradors, o estrafeien el pa de diverses maneres per escapar
de les normatives municipals.
El dret dels particulars a elaborar el seu propi pa obligava també el municipi a mantenir abastit el mercat urbà de blat i farina i a vetllar pels preus.
Això es duia a terme intervenint el mercat urbà de tres maneres. En primer
lloc, els comerciants no podien comprar blat per revendre dins un perímetre
de set llegües (uns quaranta-set quilòmetres) entorn de la ciutat, de manera
que propietaris i arrendataris de drets senyorials o de delmes d’aquesta zona
9. Com que l’augment de farina a pa era aproximadament d’una quarta part, aquesta era la remuneració dels forners que pastaven. Quan només es tractava de coure el pa pastat a les cases és possible
que estigués en peu l’antiquíssim sistema de la «puja» del pa, encara vigent al segle xviii a les terres de
Ponent, que concedia als forners un pa de cada vint-i-cinc.
10. AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, I, Acords, 1804, insert al f. 187.
11. AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, III, Polític: Reial i Decrets, 1796, f. 370.
12. Jaume Carrera, La Barcelona del segle xviii, Barcelona, Bosch, 1951.
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es veien obligats a dur el blat a la plaça barcelonina, i asseguraven així en part
l’oferta. Una altra forma d’abastiment s’aconseguia a la platja, en el moment
d’arribada de les naus: era l’anomenat dret de dieta, que al segle xviii obligava
els comerciants a oferir al públic una tercera part de les mercaderies comprades
al preu que les havien pagat.13 Finalment, en cas de necessitat o conveniència,
la Ciutat treia al mercat una part de les seves reserves de blat i farina.
Les compres de la ciutat i dels comerciants s’havien de fer més lluny: les
zones del Vallès i del Penedès més enllà de les set llegües podien proporcionar
algunes quantitats, però Barcelona depenia bàsicament de blats més llunyans:
de l’Empordà, l’Urgell i l’Aragó en els anys bons; i, si les collites resultaven
curtes, cosa que succeïa sovint, de Sicília, Marsella, Andalusia, Algèria i fins
i tot del Mediterrani més llunyà i, cada cop més, del nord d’Europa, portats
per anglesos i holandesos.14 La compra de blats era una de les matèries més
delicades de la política municipal i una font de maldecaps: per descomptat no
sempre s’encertava, i sovint donava peu a operacions poc honrades, que permetien beneficis molt sucosos. No és estrany per tant que la ciutadania hi fos
molt sensible i tingués sempre l’ull a sobre d’aquestes compres. Ben cert que
altres vegades la disponibilitat de reserves permetia evitar els preus més alts,
però el públic no s’adonava gaire d’aquest guany, mentre que es queixava molt
si el pa resultava car en comparació amb el preu del blat a la plaça.
El procés d’elaboració del pa
La compra del blat era només l’inici d’una llarga cadena d’activitats i de despeses fins a poder posar el pa a disposició del públic.15 El procés començava
portant el blat als molins per convertir-lo en farina. El blat es conserva millor
que la farina, de manera que tant la conveniència de disposar de farina fresca
com la capacitat dels molins feien que la moltura s’espaiés al llarg de l’any. Els
molins es trobaven sobre el rec Comtal, al Clot i al portal Nou, i també prop
de la desembocadura del rec. Alguns anys de molta sequera, com el 1728, els
anys 1747-1754, o el 1793, l’aigua del rec Comtal no era suficient i s’havia
d’anar a moldre al Llobregat, a Molins de Rei o a Sant Boi.
Al segle xviii, la ciutat oferia normalment tres classes de pa (blanc,
mitjà i negre),16 però tots havien de ser només de farina de blat. El pa blanc
13. Carrera, La Barcelona del… pàg. 297; Irene Castells, «Els rebomboris del pa de 1789 a Barcelona», Recerques, 1 (1970), pàg. 51-81.
14. L’agost de 1767, gairebé tres quartes parts del blat comprat per la ciutat havien estat comprades a
comerciants estrangers. Vegeu AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, I, Acords, 1767, f. 444.
15. Algunes despeses eren proporcionals al preu del blat, mentre que altres remuneraven els diferents
treballs. No es pot per tant calibrar el seu cost relatiu.
16. Carrera, La Barcelona del…, pàg. 307.
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Gràfic 1. Proporció del preu del pa negre respecte al pa blanc
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Font: Elaboració pròpia a partir de Gaspar Feliu, «Precios y salarios en la Cataluña moderna, II,
Combustibles, productos manufacturados y salarios», Estudios de Historia Económica, 22 (1991),
pàg. 105 -106 i 122

requeria farines de la millor qualitat (primera flor), sense cap barreja; el mitjà
i el negre es feien amb farines passades per un sedàs més ample (segona flor, o
segon). La diferència entre el pa mitjà i el negre era que aquest portava també
el segon de millor qualitat (els prims) i també part del de qualitat inferior,17
però no altres cereals. En moments de dificultats no quedava però altre remei
que rebaixar la qualitat del pa, barrejant-hi més segon o cereals inferiors, tot
i que no consta que això succeís al segle xviii mentre es va mantenir l’abastiment sota l’autoritat del municipi. En canvi, la barreja, tot i les protestes dels
consumidors, va ser molt corrent després de 1767, durant l’etapa de llibertat
d’elaboració i venda del pa. El cereal normalment barrejat era el sègol, en diferents proporcions, però en algun moment molt greu es pastava qualsevol cosa
que fos o semblés panificable.
Com ha quedat dit, en cas d’arrendament el municipi només es reservava el control del procés i la inspecció del pa resultant. L’obligació d’elaborar el
pa municipal al pastim facilitava a la vegada el control i el repartiment del pa
per les taules de venda. L’antic pastim de la Duana (al pla de Palau) va ser ocupat per les autoritats borbòniques després de la rendició de Barcelona el 1714.

17. L’any 1747 el pa negre havia de portar tres quartans de prims i mig quartà de segonet per quartera;
pràcticament un 30 per cent de la farina panificada.
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La ciutat no en disposà de cap altre fins que el 1735 llogà amb aquesta finalitat
unes cases al carrer de la Mercè,18 que no resultaren apropiades, de manera que
el 1738 es decidí construir-ne un de nou al barri enderrocat de la Ribera, als
terrenys on s’havia alçat l’església dels agustins vells, pastim que funcionava ja el
1741.19 Els Rebomboris del Pa de 1789 provocaren l’incendi del pastim, que va
ser refet de seguida. Més tard, l’augment de població obligà a construir alguns
forns al sitjar que l’Ajuntament tenia al carrer dels Tallers.20
La venda del pa es feia mitjançant taulells o barraques repartits per la
ciutat que rebien el pa a través d’un arrendatari del transport.21 Els venedors
(per regla general venedores) cobraven sis diners per lliura, o sigui un 2,5 per
cent del valor del pa venut.
L’Ajuntament aspirava a donar pel mateix preu el doble de pes de pa
negre que de pa blanc. Com es pot veure al gràfic 1, ho aconseguí bastant bé
mentre mantingué la privativa; després, la relació va ser menys favorable al
pa negre, però, sobretot, molt més variable. Tant sota el sistema tradicional
com en temps del libre panadeo, els preus es fixaven mitjançant escandall, que
consistia en elaborar una petita quantitat de pa de cada classe per calcular-ne
el cost i deduir d’aquestes mostres els preus de venda. Els escandalls presenten
diversos problemes, però el principal era que la subvenció al pa negre es calculava sobre una venda teòrica de pa blanc, que per regla general era un terç del
pa negre, proporció que resultava molt difícil d’aconseguir. Pel que fa al cost
relatiu de cada classe de pa, només puc intentar una aproximació combinant
les dades d’un escandall de 1756 i un altre de 1757.22 Sense entrar ara en el
detall dels càlculs, d’una quartera de farina per a pa blanc en sortien unes 76
lliures, mentre que d’una per a pa negre se’n treien 108,5; per tant el pa negre
venia a costar en farina un 70 % del pa blanc. Com que els costos de panificació eren iguals en els dos casos, la proporció més aviat s’atansaria a un 75 %:
en aquestes condicions, el pa blanc subvencionaria aproximadament una
quarta part del cost del pa negre.
Una estimació feta l’any 1757 permet calcular els diversos costos i la seva
proporció: tres quartes parts de la despesa total corresponien al cost del blat; de
fet, prop del 85 % fins a tenir el blat posat a les sitges i més del 90 % un cop convertit en farina. Sobta sobretot el baix cost del procés d’elaboració: un 2,15 %
18. AHCB, B. Consell de Cent, XIII, Manual, 103, f. 56 v.
19. L’Ajuntament encara va haver de salvar una ordre del ministeri de la guerra manant enderrocar
l’edifici perquè era massa a prop de la Ciutadella. Vegeu AHCB, B. Consell de Cent, XIII, Manual,
105, f. 154 v.
20. Carrera, La Barcelona del…, pàg. 318.
21. AHCB, E. Administració Municipal del Pa: XXX, Manual, llig. 7.
22. AHCB, E. Administració Municipal del Pa: XXX, Manual, llig. 6 i 9.
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per a salaris, un 2,22 % per a la llenya i un 0,85 % per a altres despeses (sal, oli
i reposició de materials). La remuneració dels venedors representava un 3,55 %
del total i la retribució dels càrrecs administratius, l’1,05 % restant.
La llibertat d’elaboració i venda del pa a partir de 1767
L’11 de juliol de 1765 es publicà el decret de llibertat de comerç de cereals, que
en el seu articulat anava més enllà d’aquesta finalitat i afegia que cada classe de
pa s’hauria de vendre en endavant a coste y a costes (o sigui, segons el preu del blat
i els costos de transformació, sense cap classe de subvenció) i anul·lava també
els privilegis municipals en matèria d’abastiments, la qual cosa equivalia a donar
llibertat als forners per elaborar i vendre pa (libre panadeo). No em referiré als
aspectes polítics del tema, sinó a les seves conseqüències pràctiques.
A Barcelona, davant la resistència municipal, l’ordre de llibertat d’elaboració i venda del pa no es va imposar fins a final de 1767, aprofitant la
repressió contra les repercussions del motí madrileny de Squillace (27 de febrer de 1766). De fet, l’ordre no va ser efectiva fins al 1768, i el seu articulat
mostra clarament que era fruit d’un acord entre la Reial Audiència, el gremi
de forners i els comerciantes de grans. Resulta una bona mostra del fet que les
autoritats borbòniques locals no creien que el sistema decretat pel govern pogués funcionar, o sigui que els forners actuant lliurement poguessin assegurar
l’abastiment. Per això l’Audiència forçà els comerciants a comprometre’s a tenir
una reserva suficient de blat, mentre s’atribuïa el control del procés a través de
la creació d’una Sala Extraordinària que s’irrogava les anteriors competències
municipals, en especial la fixació dels preus. El sistema no va funcionar bé: els
comerciants, un cop eliminada la competència municipal, ja no es van preocupar de constituir la reserva promesa; els forners pastaven poc quan el blat era
car; la qualitat no va millorar; i el pa negre evidentment es va encarir: de 1768
a 1773, el promig dels preus respectius va pujar al 0,61. La situació es va fer
tan insostenible que el 1773 el capità general i l’Audiència van decidir tornar a
arrendar l’abastiment del pa,23 tot i la resistència del municipi, que es va centrar
sobretot en la negativa a lliurar el pastim, que al cap i a la fi era de propietat
municipal. El nou arrendatari hauria però de competir amb els forners privats.
Aquest arranjament, pa públic competint amb forners privats, seria el sistema
vigent bàsicament fins al 1808, enmig de queixes constants per la mala qualitat
i la carestia del pa: no es podia anar contra el decret de Madrid, però tampoc no
es podia deixar desabastida la població. El resultat era que per no encarir massa
el pa negre, en els moments de carestia s’acceptava que aquest portés una major
o menor quantitat de sègol; a part de la rebaixa en la qualitat, un cop concedit
23. AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, I, Acords, 1773, f. 3 v.
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el permís, ningú no podia assegurar que la proporció no superés l’oficialment
permesa. Aquest pa de barreja fou autoritzat ja el 23 de juny de 1768;24 la proporció de segolós va ser sobretot important els anys 1781-1785, fins que a final
de gener de 1786 es va prohibir25, però fins als Rebomboris del Pa de 1789 les
queixes per la mala qualitat del pa eren constants.26
No entraré en l’explicació dels Rebomboris i les seves conseqüències polítiques, però sí que he de dir que van significar un gir important en
l’abastiment del pa, amb una clara frenada de la decisió liberalitzadora. Ras i
curt, la política posterior quedà dominada per la por de les autoritats a nous
disturbis, que féu que l’Ajuntament tornés a rebre l’encàrrec d’administrar
el pa. Per fer-ho, el municipi rebé fins i tot un donatiu personal del monarca. Més important va ser però que en endavant les autoritats van permetre
l’endeutament municipal com a precaució per evitar nous ensurts, a canvi de
no cedir en el principi de la llibertat de pastar. El resultat va ser un augment
desbocat de l’endeutament de l’administració del pa, que va posar pràcticament en fallida el municipi barceloní. Aquesta no va arribar perquè el govern,
atemorit pels Rebomboris, va permetre els endarreriments del municipi amb
l’Estat, per al cadastre i per al blat lliurat,27 i va consentir el saqueig de la
Taula de Canvi, d’on es va permetre treure grans sumes de diners amb destí
a les arques municipals.
Després dels Rebomboris, l’Ajuntament tornà a subvencionar el pa negre, fins que el 1795 rebé una nova ordre del govern central de fixar el preu
del pa a cost i a costos, deixant-se «d’un ajut mal entès».28 Els anys següents
es caracteritzen per intents successius de reforma a batzegades, des d’intents

24. AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, III, Polític: Reial i Decrets, 1768, f. 347.
25. AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, III, Polític: Reial i Decrets, 1781, f. 123; 1785, f. 304, 259, 34 i 37.
26. El pa de barreges va ser encara pitjor el 1793: amb motiu de la guerra contra la França revolucionària, es va ordenar fer una sola classe de pa, que duria cortas porciones de blat de moro, favons i ordi.
De fet, en aquell moment l’escassesa de blat era tan gran que es va prohibir tothom tret dels malalts
menjar pa blanc (AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, I, Acords, 1793, f. 8; III, Polític: Reial i Decrets,
1793, f. 140). El baró de Maldà es féu ressò de la situació i del malestar causat: Rafel d’Amat i de
Cortada, Calaix de sastre I 1769-1791 i II, 1792-1794, Barcelona, Curial, 1987, pàg. 83. L’arribada
de naus carregades de blat del nord va permetre suprimir aquest pa de barreges el 30 de maig (AHCB,
D. Segles xviii, xix i xx, III, Polític: Reial i Decrets, 1793, f. 231), però a partir de desembre de 1798
es tornà a comprar segolós per barrejar-lo en el pa negre (AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, I, Acords,
1798, f. 484).
27. A final de 1802, el deute amb la Reial Hisenda pujava a 1.693.300 reials 26 morabatins per endarreriments del Cadastre, a més de 1.943.697 reials 17 morabatins per l’abastiment del pa i la carn, el
que feia un total de 3.636.998 reials 9 morabatins (AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, III, Polític: Reial
i Decrets, 1803, f. 145 i 174).
28. L’advertència de l’Ajuntament sobre el perill d’una política semblant va ser contestada per l’Audiència advertint-li «que se abstenga de las especies ominosas de insurrección y demás que se notan en su
escrito» (AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, III, Polític: Reial i Decrets, 1796, f. 330 i 335).
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Gràfic 2. Quilograms de pa obtenibles amb la mitjana
dels jornals de manobre i de jornaler
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Font: Elaboració pròpia a partir de Feliu, «Precios y salarios…»

de restaurar el libre panadeo prescindint del pa públic (1799)29 fins al retorn
a l’antiga privativa municipal l’any 1802, moment en què es va prohibir als
forners fins i tot elaborar pa de talla.30 Aviat es va tornar al sistema mixt,
però aquests titubeigs són una bona mostra que la situació es trobava en un
atzucac, conseqüència de voler solucionar el problema sense atacar-ne l’arrel:
la impossibilitat d’assegurar l’abastiment i la pau social mantenint la llibertat
dels forners i el control dels preus.
El cost del pa per a les capes baixes de la població
El gràfic 2 mostra els quilograms de pa que es podien comprar amb la mitjana
dels jornals de manobre i de peó;31 eren jornals de pobre, però cal no oblidar
que per sota quedaven els miserables: els bergants o «guanya diners» i els «pobres de solemnitat».

29. El Reial decret comportava una reglamentació minuciosa i llarguíssima, amb trenta-nou articles
destinats al subministrament de blat a crèdit als forners i a l’elaboració i venda del pa, i una quantitat
semblant de regles per al funcionament del pòsit de grans (AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, III, Polític
Reial i Decrets, 1799, f. 508).
30. AHCB, D. Segles xviii, xix i xx, III, Polític: Reial i Decrets, 1802 (b), f. 4.
31. Utilitzo la mitjana de les dues categories (tot i que molts anys només se’n troba una) per poder
disposar de més anys i també perquè els salaris respectius, molt semblants al llarg del segle, se separen
clarament a partir de 1787.
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Com es pot observar, la variabilitat del preu del pa combinada amb la
rigidesa dels jornals produïen forts daltabaixos, però en conjunt la situació va
ser relativament favorable i amb tendència a millorar fins al 1747; després la
capacitat de compra del jornal tendeix a baixar fins al 1789. Mirant el quadre
no sembla que el moment anterior als Rebomboris del Pa sigui especialment
dolent, però cal tenir present que molts d’aquests anys el pa negre no era només
de blat i que la millora es deu en gran part a un augment dels salaris que va a
remolc d’una alça general dels preus. Els anys posteriors, fins a la Guerra del
Francès, mostren una gran volatilitat en la capacitat adquisitiva dels jornals,
amb una caiguda gairebé en picat els primers anys del segle xix.
La major part dels anys els jornals indicats permetien adquirir entre 5 i
7 kg de pa negre diaris. La mitjana secular eren 5,66 kg; sense que pugui entrar
ara a justificar els càlculs,32 una família de quatre adults consumia aproximadament 2,4 kg de pa al dia. Pot semblar per tant que el cost del pa no pesava
excessivament sobre la renda familiar. Però s’ha de tenir present que com a
molt es podia treballar 280 dies a l’any, descomptats els diumenges i les festes,
i segurament era difícil que un jornaler en treballés més de 250, només tenint
en compte els dies de pluja. Amb 250 dies de treball, la capacitat de compra
baixava a 4 kg: el pa s’enduia dues terceres parts del jornal. No eren salaris de
subsistència, però, amb poc que pugessin els preus, s’hi atansaven molt.
Conclusions
Tot i que teòricament la llibertat de mercat és una opció desitjable, l’eliminació del sistema tradicional i la seva substitució pel libre panadeo va quedar
molt lluny d’obtenir els efectes desitjats. Les raons principals d’aquest fracàs
van ser, a parer meu, la insuficiència i variabilitat de les collites, que permetia
un mercat del blat captiu dels grans propietaris o detentors de drets senyorials,
i dels seus arrendataris i dels grans comerciants importadors; i d’altra banda,
que la llibertat de pastar i vendre pa no era una plena llibertat d’empresa: els
preus van estar sempre intervinguts i per tant aquests sistema mixt més aviat
recollia els mals dels dos sistemes en concurrència, la intervenció municipal i
la plena llibertat d’empresa.
Com passa sovint, la presa de decisions aferrant-se a la teoria sense tenir
presents els condicionants, o sigui amb menyspreu de la realitat històrica,
aboca al fracàs, i aquest es magnifica quan els governs, com la monarquia borbònica, per punt d’orgull es neguen a fer marxa enrere en les seves decisions.

32. Es poden veure a Gaspar Feliu, «Aproximació a un índex del cost de la vida a Barcelona, 15011507», dins Francesc Espinet, Borja de Riquer (ed.), Josep Fontana. Història i projecte social. Reconeixement d’una trajectòria, Barcelona, Editorial Crítica, 2004, 2 vol., pàg. 151-170.
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De l’economia moral de les subsistències
a l’economia de mercat: els debats a la França
de finals del segle xviii
Joan Tafalla

«La nostra subsistència diària és una cosa massa preciosa i massa important, per
abandonar-la a les empreses, a les especulacions, a les esperances i a l’avidesa dels
comerciants. Aquests homes àvids ens faran una llei tan dura i imperiosa com urgents
i necessàries siguin les nostres necessitats.»
Gabriel Bonnot de Mably, Du commerce des grains, 1775

«La llei no vol que nosaltres morim de fam! Ella no ordena que, sota el pretext de la
lliure circulació, les farines siguin acumulades… Pa, pa, això és el que demanem.»
El poble menut en ocasió d’un amotinament al mercat de Noyon (França), 11 de febrer de 1792

La transició d’una economia de les subsistències, basada en els mercats locals
públics regulats per reglamentacions molt estrictes i sotmesos a la mirada controladora de la comunitat, a la creació de mercats desregulats d’abast nacional i internacional fou un procés llarg i complex que s’acomplí en el conjunt
d’Europa entre 1750 i 1850, a diferent velocitat segons els països. Tingué
diverses conseqüències, des dels tancaments de terres —que trencaven pactes
antics i impedien la recollida de llenya o l’entrada d’espigoladors—, a la millora de les tècniques de producció agrària i de les vies de transport (canals,
carreteres, vies fluvials i marítimes); i, en implantar la monetització del conjunt de l’economia social i la privatització dels béns comuns va determinar
la liquidació de tots els usos i costums que permetien la supervivència de la
majoria de les poblacions, la pèrdua de la sobirania alimentària per part de
les comunitats camperoles i la liquidació de les comunitats pageses mateixes.
Karl Polanyi ha resumit aquest procés descrivint-lo com una gran transformació en el transcurs de la qual els tres elements fonamentals de l’economia social (la terra, el treball i les subsistències) esdevingueren mercaderies
mentre s’imposaven traumàticament les dinàmiques del lliure mercat.1 En
el transcurs dels debats coetanis sobre aquests fenòmens es va crear l’escola
1. Karl Polanyi, «Nuestra obsoleta mentalidad de mercado (1947)», dins Karl Polanyi, Textos escogidos,
Buenos Aires, CLACSO, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2012, pàg. 293-308. Sobre el
mateix tema, vegeu: Karl Polanyi, «La evolución del modelo de mercado», dins Karl Polanyi, La gran
transformación, Crítica del liberalismo económico, Madrid, Editorial La Piqueta, 1997, pàg. 103-117.
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econòmica clàssica (Smith, Ricardo, Say), precedida per una sèrie de debats francesos sobre les propostes fisiocràtiques (Quesnay, Le Mercier de la
Rivière, Turgot i Du Pont de Nemours enfront de Necker o Mably). Fou un
procés que no va ser viscut de manera passiva per part del poble menut: «les
resistències de l’economia moral»2 o la «llarga permanència del rebuig»3 de la
multitud han estat descrites a bastament pels historiadors.
Perquè es comprengui millor la transcendència d’aquest canvi que afectà el conjunt d’Europa, resumirem els grans trets del debat sobre el comerç
de cereals desenvolupat a França des dels anys inicials de la fisiocràcia (1757)
fins a la Guerra de les Farines (1775), tot relacionant-ho amb les resistències
de l’economia moral a la desregulació del mercat de subsistències en aquell
país. I ho fem així perquè França és un dels països on aquest debat va ser més
explícit.4
A Espanya, la desregulació dels mercats de cereals s’inicià amb els reials
decrets de 1756 i 1757, i s’aprofundí amb l’arribada de Carles III al poder l’any
1759. L’any 1763 el ministre napolità Squillace presentà un projecte de liberalització a la Junta de Comerç i rebé el suport de Campomanes. Així, una llei
d’onze de juliol de 1765 permeté la plena llibertat de compravenda de cereals,
l’aliment més bàsic i més subjecte a caresties, acaparaments i alces de preus.
L’any següent es va produir un amotinament generalitzat arreu del territori
(març-abril de 1766), que no va afectar Barcelona, on va mantenir-se la intervenció municipal tradicional. Les pressions i els moviments de protesta contra
la desregulació del mercat dels cereals i les alces dels preus del pa ocupen la
segona meitat del segle xviii i van arribar al seu punt àlgid el febrer i el març
de 1789, amb els anomenats Rebomboris del Pa a Barcelona i altres motins a
algunes viles i ciutats catalanes.

2. Edward P. Thompson, «La economía “moral” de la multitud y costumbre, ley y derecho comunal»,
dins Edward P. Thompson, Costumbres en común, Barcelona, Editorial Crítica, 1995.
3. Expressió amb la qual Jacques Nicolas anomena les resistències del poble menut als canvis econòmics que propiciaren la difusió dels nous usos i costums del capitalisme en els intersticis de la societat
de l’Antic Règim. Jean Nicolas, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale,
(1661-1789), París, Gallimard, 2008.
4. Entre la nombrosa bibliografia triem alguns títols de referència: Fernand Braudel, Ernest Labrousse
(coord.), Histoire économique et sociale de la France, II, 1660-1789, París, PUF, 1970; Ernest Labrousse, Fluctuaciones económicas e historia social, Madrid, Editorial Tecnos, 1980; Diversos Autors,
La guerre du blé, París, Les Éditions de la Passion, 1988; Cynthia A. Bouton, The flour War, Gender,
Class and Community in Late Ancient Regime French Society, Pennsilvània, The Pennsylvania State University Press, 1993; Steven L. Kaplan, La France et son pain, Histoire d’une passion, París, Albin Michel,
2010; Alain Clément, Nourrir le peuple. Entre État et Société, XVI-XIX siècle, Contribution a l’histoire
intellectuelle de l’approvisionnement alimentaire, París, L’Harmattan, 1999; Olivier Grenouilleau,
Et le marché devint roi, París, Flammarion, 2013.
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Pedro Rodriguez Campomanes, Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y establecer
el comercio de granos, 1764, BNE (Biblioteca Nacional de España)

Falten estudis que aprofundeixin en el caràcter dels debats teòrics generats a Barcelona i que expliquin la recepció dels que es van desenvolupar a
Europa. Per comprendre els termes de la confrontació, presentem una síntesi
dels arguments exposats a França entre els partidaris de la vella «policia dels
grans», regulada i proteccionista, i els fisiòcrates, defensors del mercat lliure
desregulat. Aquest debat no el trobem reflectit en obres d’autors i polítics
espanyols preeminents en la política econòmica de l’època, com ara Campomanes i la seva Respuesta fiscal, sobre abolir la tasa y establecer el comercio de
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Granos5 o Melchor Gaspar de Jovellanos i el seu Informe sobre la ley agraria.6
Els arguments exposats a la nació veïna en una fase inicial del canvi de model
econòmic posen en relleu els interessos en joc, tant els de productors i comerciants impulsors del liberalisme econòmic, com els de les classes populars que
el rebutjaven en defensa de la protecció i l’economia moral.
El debat francès: resistències populars a la desregulació del mercat de cereals
A França, el mercat interior s’anava formant en paral·lel amb un procés de reacció tardofeudal de resposta a la crisi de la renda de la terra consistent en impulsar l’expropiació de la terra als petits camperols i en aplicar criteris capitalistes a
l’explotació agrària i al comerç de les subsistències. Cal afegir-hi l’ofensiva dels
senyors per apropiar-se dels béns comunals que eren el recurs que ajudava camperols i jornalers a complementar el seus ingressos en nature.7 La privatització d’allò
comú no sols afectava els espais d’ús comú, sinó també els usos, costums i drets
consuetudinaris. Un exemple d’aquestes pràctiques afectades fou el dret d’espigueig o el de pastura sobre els rostolls després de la collita a les terres del senyor.
El balanç de tot plegat significà que el petit pagès, en moments de crisis
de subsistències, va haver de perdre terres o, fins i tot, la capa fèrtil de la terra8
per poder pagar els deutes contrets. Perdent la terra i els ingressos en nature,
el petit pagès i el jornaler perderen l’autonomia alimentària. Això els obligà a
submergir-se en una economia monetària. Havien de comprar amb diners una
part cada cop més important de les seves subsistències. S’havien de llogar en
la indústria domèstica dispersa pel camp, o com a jornalers a canvi d’un salari.
La monetització progressiva de les economies camperoles durant la segona
meitat del segle xviii explica en gran part la dinàmica dels moviments pel dret
a l’existència.
Als nuclis urbans es feu més difícil el control dels mercats alimentaris i
disminuí la capacitat municipal per contenir les alces dels preus i mantenir els

5. Pedro Rodríguez Campomanes, Respuesta fiscal, sobre abolir la tasa y establecer el comercio de granos,
Madrid, 1764, consultable a Biblioteca Digital Hispánica de la BNE: http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000086013&page=1
6. Melchor Gaspar de Jovellanos, Informe sobre la ley agraria (1795), Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1955.
7. Llenya, pastura dels animals domèstics, fruites silvestres, caça furtiva, etc. L’expressió en nature correspon a allò que en català diem en espècie. En el francès del segle xviii espèces significa el contrari, és a
dir, diner en metàl·lic.
8. Els petits pagesos s’endeutaven els anys de males collites, o bé durant el període de la soudure (entre
l’esgotament de les reserves de blat de l’any passat i la nova collita), o durant una disette factice (encariment a causa de l’especulació per part dels comerciants de grans). Per poder comprar les subsistències
es veien obligats a vendre la seva parcel·la a preus ruïnosos o bé a vendre la capa superior de sol fertile de
la parcel·la, quedant-se amb la capa inferior eixorca. Era un autèntic pacte de la fam.
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mercats locals abastits en moments de penúria o carestia. De fet, els encarregats d’això eren els intendents reials i els seus subdelegats locals que, en èpoques de crisi solien aplicar mesures de la vella policia dels mercats tot passant
per sobre de les competències de les autoritats locals.9
En conjunt, el procés significà la pèrdua de l’autonomia alimentaria, la
pèrdua de drets d’ús dels béns comunals, l’augment dels impostos, l’atur estacional endèmic, l’endeutament, la venda obligada a baix preu de les petites parcel·les
de terra o fins i tot del sòl fèrtil i un retrocés de l’economia urbana i del mercat de
productes manufacturats. Això no succeí sense una resistència latent però de vegades ben explícita en l’espai públic per part de l’anomenat poble menut. Durant
la segona meitat del segle xviii, els arguments ètics i morals d’aquesta «llarga permanència del rebuig» alimentaren el debat entre fisiòcrates i liberals d’una banda
i els partidaris de la prioritat del dret a l’existència per sobre del dret de propietat,
de l’altra. El discurs dins del qual es dirimia aquest combat era el discurs del dret
natural. I els arguments dels uns i del altres són, alhora, expressió de la nova concepció capitalista dels mercats i fonts indirectes de la moral popular.
Llibertat de comerç dels cereals, fisiocràcia i despotisme legal
«Cal no oblidar mai que aquest estat de prosperitat al qual volem arribar no serà produït pels treballs del llaurador sinó per les riqueses que es puguin invertir en el conreu
de les terres»
François Quesnay, article Grains, Encyclopédie, 1757.10

A continuació farem un breu recorregut sobre alguns texts fisiocràtics i antifisiocràtics francesos relatius al debat sobre el comerç dels cereals, a partir d’una
petita mostra de cinc autors molt significatius: Quesnay i Le Mercier de la Rivière pel costat fisiòcrata, Turgot pel protoliberalisme, Necker com a recidiva
del mercantilisme i Mably pel ius-naturalisme igualitari.

9. He estudiat aquest joc de competències en els casos dels amotinaments de Cateau-Cambrésis (1757)
i de Cambray (1770) en el tercer capítol de la meva tesi. De totes maneres, el joc de competències entre
l’administració local i la reial era ben diferent segons la regió de França de què parlem; vegeu: Joan
Tafalla, Un cura jacobino. Jacques-Michel Coupé de l’Oise (1737-1809). Derecho natural, sentido común,
ética y política en revolución (tesi doctoral), Universitat Autònoma de Barcelona, 2012, http://ddd.uab.
cat/record/110608. Sobre les competències de les diverses administracions a la França de l’Antic Règim
vegeu: Maurice Bordes, L’administration provinciale et municipale en France au XVIIIe París, Société
d’Enseignement Supérieur, 1972.
10. Versió completa de l’article Grains a l’antologia d’escrits: François Quesnay, François Quesnay et la
physiocratie, París, Institut national d’études démographiques, 1958, II, pàg. 459-510. Versió reduïda
a Albert Soboul, La Enciclopedia: historia y textos, Barcelona, Editorial Crítica,1988, pàg. 100-106.
Primera edició en francès: Textes choisis de l’Encyclopédie, París, Éditions sociales/Les classiques du peuple, 1962, pàg. 113-121.
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Les dues tesis principals defensades per la fisiocràcia en la qüestió del
comerç de cereals eren: la llibertat de comerç dels cereals dins del regne és
l’única mesura que pot remunerar l’esforç i la inversió fets pels arrendataris de
la terra i pels rics llauradors, i la llibertat d’exportació de cereals fora del regne
és la garantia d’una regulació del preu, tant per a la seva elevació progressiva en
cerca del «bon preu», com per evitar una pujada excessiva i la carestia.
Per al François Quesnay de 1757 —any en què publica el seu article
Grains a l’Encyclopédie—, la riquesa d’una nació es mesura per la seva població
i pel seu comerç. La regulació dels mercats de cereals i la prohibició de l’exportació impedeix aconseguir el «bon preu». La llibertat il·limitada de comerç és
condició de la prosperitat dels grans arrendataris de la terra, i per tant, de l’extensió dels conreus, de la millora de les tècniques, de les inversions en capital
fix i de l’ús dels adobs que, en definitiva, son allò que proveeix les subsistències
de la nació. Quesnay polemitza amb els partidaris de la police des grains com
Herbert11 i amb la seva proposta de crear graners públics per tal de regular el
mercat en cas de caresties o de fam. Al final de l’article Grains, Quesnay hi afegí un extens text titulat Maximes de gouvernement économique. Es tracta d’un
esborrany de les Maximes générales du gouvernement économique d’un royaume
agricole de 1767, una espècie de manifest de l’escola fisiocràtica.12
Quesnay assentà una teoria del «bon preu», en contraposició a la concepció tradicional del «preu just». El bon preu és aquell que permet que els
productors vegin compensada la seva inversió de diners i de treball per produir
les subsistències. Si aquesta classe s’enriqueix, queden assegurades la riquesa
del nació i del rei, així com el proveïment del mercat.13 El bon preu era, d’altra
banda, un instrument per disciplinar la força de treball. Quesnay considera
que, si s’acostuma al poble a trobar el pa barat, esdevindrà menys laboriós,
peresós i, àdhuc arrogant.14 No es tracta de repartir la misèria usant l’intervencionisme estatal, sinó de produir la riquesa que, tard o d’hora, d’una manera o
altra, arribarà a totes les capes de la nació, des del rei fins al jornaler.
Entre els defensors i propagadors de la fisiocràcia cal mencionar l’obra
de Le Mercier de la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés polítiques,15
que és reconeguda com l’exposició més completa i ordenada dels principis de

11. Claude-Jacques Herbert, Essai sur la police générale des grains, sur leurs prix et sur les effets de l’agriculture, Berlín, 1755.
12. Quesnay, François Quesnay et…, pàg. 497.
13. Quesnay, François Quesnay et…, pàg. 507.
14. Quesnay, François Quesnay et…, pàg. 509.
15. Joachim Henri Le Mercier De la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Londres,
Jean Nourse, 1767. Existeix una edició de 1910, editada a París a la Collection des économistes et
réformateurs de France amb una nota d’Edgard Depitre.
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la fisiocràcia. Le Mercier de la Rivière, resumeix l’ordre natural de la societat
amb la frase: «propietat, seguretat, llibertat, heus aquí l’ordre social sencer».
Per a ell, el dret de propietat està en la base de la societat. La llibertat i la
seguretat són simplement un corol·lari d’aquest dret de propietat il·limitat:
llibertat per disposar de la propietat à son gré16 i seguretat de no ser molestat
per res ni ningú en l’exercici del dret natural a la propietat. Contra la teoria
de la propietat plena de la terra i, en general, contra la teoria de la propietat
no basada en el treball propi s’aixecaren Mably, i també Robespierre, amb la
proposta de propietat que es va fer en el debat sobre la Declaració dels Drets
de l’Home l’abril de 1793.17
Primers intents d’aplicació de la llibertat de comerç dels cereals
El 23 de novembre de 1759, Henri Léonard Jean Baptiste Bertin fou nomenat
contrôleur général des finances. Bertin intentà aplicar el programa fisiòcrata tant
en la vesant de la llibertat de comerç dels cereals com en el de la reforma de
l’impost. Tres excel·lents collites de cereals (1760, 1761 i 1762) van fer baixar
els preus.18 Això creà les condicions favorables per a l’experiment i, el 25 de
maig de 1763, el Consell adopta una Declaració del rei, donant permís de fer
circular els grans, farines i llegums arreu del regne, amb exempció de tots els drets,
inclosos els peatges.19
Si bé Bertin fou substituït en el càrrec el 13 de desembre de 1763 per
Clément Charles François de L’Averdy, romangué vint-i-un anys en àrees de
govern influint sobre els temes agraris, exercint com a director d’Agricultura
fins al 1780 durant els períodes de L’Averdy, de Terray i de Turgot i els primers
anys de Necker.
L’Averdy donà un nou pas en la liberalització del comerç de cereals, publicant el 19 de juliol de 1764 un nou edicte reial sobre l’exportació i la importació
de grans. El preàmbul d’aquest edicte recull totes i cadascuna de les propostes de

16. El caràcter del dret de propietat à son gré significava recuperar el ius utendi et abutendi dels romans,
i era la premissa principal dels fisiòcrates sobre l’agricultura.
17. «Proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 24 de abril de 1793», dins
Maximilien Robespierre, Por la libertad y la felicidad. Discursos, Barcelona, El Viejo Topo, 2005, pàg.
196-197. La proposta d’articles constitucionals sobre la propietat de Robespierre considerava, igual
que Necker i Mably, que la propietat no és de dret natural si no de dret positiu. No fou recollida en la
Constitució aprovada el 24 de juny de 1793.
18. L’any 1760 el preu del setier de París era 18,37 lliures; el 1761, 15,60 lliures; el 1762, 17,62 lliures;
el 1763, 14,88 lliures; vegeu Steve Kaplan, Le pain, le peuple et le Roi. La bataille du libéralisme sous
Louis XV, París, Librairie Académique Perrin, 1986, pàg.108.
19. Anne Robert Jacques Turgot, «Déclaration du roi, portant permission de faire circuler les grains,
farines et légumes dans toute l’étendue du royaume, en exemption de tous droits, même ceux de péages»,
dins Anne Robert Jacques Turgot, Écrits économiques, París, Calmann-Levy, 1970, pàg. 115-116.
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Quesnay.20 El decret desmantellava la police des grains anterior. Aquesta police era
quelcom més ampli que un aparell policial, era una norma, una moral, un principi que posava la política per sobre de l’economia, amb l’objectiu de preservar la
pau social tot controlant els marchands du blé, en la línia de l’economia moral.
La conjuntura no ajudà els designis fisiòcrates. L’aplicació del decret de
juliol de 1764 en un any de mala collita tingué conseqüències fatals. L’especulació del preu dels cereals es va disparar. Les activitats especulatives estimularen encara més el rumor segons el qual el rei exercia un monopoli dels cereals
i hi havia un complot de famine.21 Esclataren les mobilitzacions populars i el
decret va ser retirat. El mite del roi nourricier22 rebé un cop important, i les
conseqüències de la ruptura del pacte entre rei i poble es van fer notar a finals
dels anys vuitanta i principis dels noranta.
Terray fou nomenat contrôleur général des finances el 19 de desembre
de 1769. No era un antifisiòcrata, sinó un pragmàtic que, tot i creure en la llibertat de comerç, no tingué gaires manies en recórrer als instruments tradicionals de la policia de mercats quan calia. Per exemple, suspengué l’exportació
del blat en un decret de l’Alt Consell el 14 de juliol de 1770. Terray realitzà
una consulta entre els intendents sobre el comerç de cereals entre els dies
30 d’octubre i 2 de desembre de 1770. Turgot, intendent del Limousin, amic
de Gournay i conegut de Quesnay —que era el redactor junt amb seu amic Du
Pont de Nemours dels decrets de 1763 i 1764—, contestà escrivint les seves
set cartes (Lettres au contrôleur général sur le commerce des grains).23 Aquestes
cartes són una obra cimera dins del corpus dels partidaris de la llibertat de
comerç del cereals.
L’hivern de 1769-1770 la carestia fou general i, en alguns llocs, el poble menut arribà a passar gana. El fet que els edictes de 1763 i de 1764 no
permetien evitar la fam en cas de carestia o mala collita va quedar demostrat
directament entre la gent. L’intendent Montyon va escriure al contrôleur des
finances: «[…] malgrat la llibertat […] nombrosos pagesos moren de gana».
I, ja que s’havia prohibit intervenir en el mercat aportant blat, demanava que
se li deixés distribuir un cereal aleshores rar en l’alimentació dels francesos i
que estava exclòs de l’aplicació dels decrets: l’arròs.24

20. Turgot, «Déclaration du roi…», pàg. 116-119.
21. Steve Kaplan, Le complot de famine : histoire d’une rumeur au XVIIIe siècle, París, Librairie Armand
Colin, 1982.
22. Un element constitutiu de la monarquia francesa era el pacte implícit entre el poble que reconeixia
la sobirania absoluta al rei a canvi que aquest no el deixés morir de gana sota cap circumstància. Així, el
rei era una espècie de pare que vetllava per la nutrició del conjunt dels seus súbdits/fills.
23. Anne Robert Jacques Turgot, Textes Choisis, París, Éditions Dalloz, 1947, pàg. 191-198.
24. Citat per Lucien Laugier, Turgot ou le mythe des réformes, París, Albatros, 1979, pàg. 25.
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La nova política predicada pels fisiòcrates o pels protoliberals hagué
d’esperar quatre anys per poder ser aplicada.
Turgot i la Guerra de les Farines de 1775
El 24 d’agost de 1774, un cop mort Luis XV, Turgot fou nomenat contrôleur
général i ministre d’estat amb dret a assistir a l’Alt Consell. Entrà al govern
amb les idees clares: vint dies després d’accedir al càrrec, el 13 de setembre
de 1774, va fer aprovar un decret del Consell establint la llibertat de comerç
dels grans i de les farines a l’interior del reialme, i aprovant la llibertat d’importació. El llarg preàmbul del decret exposava les raons teòriques d’aquestes
dràstiques mesures: la llibertat de comerç restabliria l’equilibri dels preus arreu del territori del mercat nacional; els negociants disposarien de la millor
informació per adoptar les decisions més oportunes per satisfer les necessitats
socials (les administracions, per molt clarividents que fossin, no disposaven
d’aquestes informacions); l’aprovisionament a càrrec de l’Estat era més car
e ineficaç; el que s’ajustava a la llei natural era el comerç entre particulars; el
govern no podia controlar els preus; i, en cas de males collites i d’escassetat
del blat, la carestia no sols era inevitable, sinó que també era beneficiosa.25 Les
promeses del preàmbul foren sotmeses ràpidament a la dura prova dels fets.
La collita de 1774 fou dolenta i la carestia s’estengué per tota Europa. França
no tenia prou cereals ni tampoc no els podia importar.
A finals d’abril hi hagué amotinaments a Beaumont-sur-Oise, que es
propagaren a Pontoise, a Poissy i a Saint Germain. Arribaren a Versalles el
primer de maig, i la nit entre el 2 i el 3 arribaren a París. La reacció de Turgot
no es va fer esperar: despertà el rei a mitjanit, aconseguí plens poders militars
i creà un exèrcit de 25.000 homes sota les ordres del mariscal duc de Biron.
Ens trobem davant l’antecedent directe de la llei marcial proclamada el 21
d’octubre de 1789. L’ordre públic fou restablert l’onze de maig.26

25. Turgot, Textes choisis…, pàg. 356-360. El decret és consultable en línia a la Bibliothèque Nationale
de France: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k43250m.
26. La cronologia de la revolta, les rutes seguides pels amotinats, la seva «economia moral» i els valors
prepolítics que mostraven, la seva latent consciència de classe i la participació de les dones han estat
tractats per diversos autors, com ara Vladimir S. Liublinski, que publicà en rus l’any 1955 La guerre
des farines, primera i única edició en francès: Vladimir S. Liublinski, La guerre des farines, Grenoble,
Presses Universitaires de Grenoble, 1979; George Rudé per la seva banda estudià el tema en 1956,
1961 i 1964: George Rudé, La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra
1730-1848, Buenos Aires, Siglo xxi, 1971; Edgar Faure, La disgrâce de Turgot, 12 Mai 1776, París,
Gallimard, 1961; Cynthia A. Bouton, «L’“économie morale” et la Guerre des Farines», dins Diversos
Autors, La guerre du blé au XVIIIe siècle, París, Les Éditions de la Passion, 1988. Re-editat a Marc
Belissa (dir.), Révoltes et révolutions en Europe (Russie comprise), et aux Amériques de 1773 à 1802, París,
Hachette Éducation, 2004; Cynthia Bouton, The Flour War. Gender, Class, and Community in Late
Ancien Régime French Society, The Pennsylvania State University Press, 1993; Guy Robert Ikni, «La
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Davant l’esclat de la gran insurrecció pagesa i popular, una ment tant
éclairée com la de Turgot no podia imaginar que el poble menut, les gens de rien,
expressessin la seva concepció pròpia sobre l’economia política amb l’amplitud
i la rotunditat del moviment de l’abril i el maig de 1775. Turgot va recórrer
a la teoria del complot i acusà Necker d’haver instigat la insurrecció. Però les
causes de la insurrecció eren reals, i el 21 d’octubre de 1776, Turgot caigué en
desgràcia i fou substituït per Louis Gabriel Taboureau des Réaux, qui romangué en el càrrec fins al 29 juny de 1777. El contrôleur général de fet era Jacques
Necker, qui, com a estranger (ginebrí) i protestant, no podia exercir el càrrec
oficialment. Després de la dimissió de Taboureau, Necker fou nomenat directeur général des finances. Durà en el càrrec fins al 19 de maig de 1781.
Necker, el neomercantilisme i la llibertat de comerç de grans
Els primers anys setanta, el debat entre els liberals doctrinaris, tipus Turgot,
i els partidaris pragmàtics de la llibertat de comerç de cereals que, en cas
necessari, recorrien a la police des marchés era bastant encès. El 1773, Necker
pronuncià un discurs sota el títol: Eloge de Colbert,27 premiat per l’Acadèmia
Francesa. Afirmava que la llibertat de comerç estava vinculada al dret de la
propietat, però que havia de ser regulada per un altre dret: el de l’existència:
«[…] aquesta multitud d’homes que no tenen res per intercanviar, que només
volen pa pel preu del seu treball i que tot naixent han adquirit el dret de viure,
també tenen els seus títols».28
El 19 d’ abril de 1775, Necker publicà el seu Assaig sobre la legislació i el
comerç dels grans.29 S’oposava a la vulgata fisiòcrata que concep la terra com a
únic origen de la riquesa, i defensava el rol de les manufactures i de la indústria. Per beneficiar les manufactures calia un preu moderat del blat per poder mantenir salaris baixos.30 Necker intentava combinar interessos agraristes
i manufacturers, i establia una divisió de la societat en tres classes: el propietari
de les terres, el comerciant i el poble: «Aquestes tres classes fan ressonar les
paraules més imponents per a la defensa de les seves pretensions: El senyor de

guerre des farines dans l’Oise», Annales Historiques Compiegnoises, 15 (juny-setembre 1981). En 1991
amplià aquest estudi en la seva tesi inèdita: Crise agraire et révolution paysanne, Le mouvement populaire
dans les campagnes de l’Oise, de la décennie physiocratique à l’an II, presentada el juny de 1993.
27. Jacques Necker, «Éloge de Jean-Baptiste Colbert, discours qui a remporté le prix de l’Académie
Françoise en 1773», dins Jacques Necker, Œuvres, Lausanne, Chez J.P. Heubach et Compagnie, 1786,
4 vol., III, pàg. 177-240.
28. Necker, «Éloge de…», pàg. 210.
29. Jacques Necker, «Sur la législation et le commerce des grains», dins Necker, Œuvres…, IV,
pàg. 1-292.
30. Necker, «Sur la législation …», pàg. 32-37.
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la terra invoca els drets de propietat; el comerciant, els de la llibertat; el poble,
els de la humanitat».31
Segons Necker, la llibertat absoluta d’exportació de cereals perjudicava
l’agricultura, les manufactures i les subsistències del poble. La llibertat d’exportació era perjudicial per a les subsistències perquè França no produïa els
quaranta-vuit milions de setiers anuals de blat necessaris per alimentar la seva
població..32 D’altra banda, Necker posava de manifest que en el mercat no
existeix la igualtat que pressuposaven els fisiòcrates.33 Li semblava fals l’argument fisiòcrata segons el qual la pujada inicial del preu del blat que provocaria
la proclamació de la llibertat de comerç es recuperaria ràpidament, perquè el
sofriment que produiria afectaria molta més gent del que una societat podia
suportar.34 Necker afegia un argument jurídic de fons afirmant que el dret a
l’existència és un dret natural i que, en canvi, la llibertat de comerç és de dret
positiu, de la mateixa manera que ho és la propietat.
Aquesta política del terme mitjà de Necker es troba també en una
obra escrita després de la seva destitució, on queda manifesta la maduresa
que havia atès durant el seu pas pel govern: De l’administration des finances
de la France, el capítol 27 de la qual conté unes reflexions sobre el comerç
dels grans,35 on vincula la política cerealista a la supervivència del poble, i
revisa les seves opinions de 1775. La lluita contra la carestia continua sent
important, però en un país tan gran com França és impossible fixar un preu
comú. El preu que en una determinada regió seria espantós no ho seria pas
en altres. L’administració ha d’obrir els ulls i ha de mantenir una actitud proactiva i prudent que eviti els desequilibris excessius i fugir d’adoptar mesures
o legislacions de caire general.36
En resum, Necker no era un anivellador ni partidari de taxar el preu
dels cereals. De cap manera, doncs, se’l pot considerar un precedent de la loi
du maximum de setembre de 1793. Simplement, no creia en els remeis miraculosos predicats pels fisiòcrates o pels protoliberals com Turgot. Partidari
com era de la llibertat de circulació de cereals, s’oposava a l’acaparament i a
l’especulació de productors i comerciants i no dubtava en usar la vella police
des marchés si amb això evitava situacions compromeses.37

31. Necker, «Sur la législation…», pàg. 4.
32. Necker, «Sur la législation…», pàg. 43-44.
33. Necker, «Sur la législation…», pàg. 48.
34. Necker, «Sur la législation…», pàg. 51-52.
35. Jaques Necker, «Réflexions sur le commerce des grains», dins Necker, Œuvres…, pàg. 379-382.
36. Necker, «Réflexions sur le…», pàg. 380.
37. Necker, «Réflexions sur le…», pàg. 381-382.
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Denis Diderot, Jean Le Rond d’Alambert, L’Encyclopédie de Diderot et d’Alambert, ou, Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers, París, Briasson, David, Le Breton, Durand, 1751

Mably o les evidències de la realitat enfront de les teories
Una posició obertament contrària a les novetats del capitalisme anunciades
pels fisiòcrates fou la de Gabriel Bonnot de Mably. Els seus atacs a la recta
doctrina fisiocràtica són realment devastadors, encara que no tingueren conseqüències pràctiques durant la Guerra de les Farines de 1775, sinó més tard,
durant la Revolució de 1789. En la seva obra de 1763 Entretiens de Phocion
sur le rapport de la morale et de la politique38 havia dedicat la quarta conversa a
criticar la monetització creixent de l’economia, que comportava l’aparició de
noves necessitats artificials, així com l’avidesa, la corrupció, la carrera incessant per a l’acumulació de capital, la guerra i les conquestes i la impotència
de la política per establir els objectius de la societat. En resum, Mably s’aixecà
contra la idea central de la fisiocràcia segons la qual la major riquesa dels rics
produirà el benestar de tots, afirmant que aquest «mecanisme infernal» sols
podia produir l’increment de la pobresa i de la desigualtat.

38. Gabriel Bonnot de Mably, Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale et de la politique, París,
Bibliothèque Nationale, Collection des meilleurs auteurs anciens et modernes, 1872, pàg. 123-130
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L’any 1768 Mably publicà Doutes proposés aux philosophes économistes
sur l’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques.39 Negava que el dret a la
propietat personal comportés necessàriament la propietat privada de la terra,40
i predicava el caràcter comú de la propietat agrària.
El mateix any de la Guerra de les Farines, Mably va escriure Du commerce des grains, un text que no fou publicat fins al 1789.41 Mably hi discuteix
des de les categories del dret natural amb un economista a qui anomena Eudoxe.42 Amb molt bon coneixement de causa i amb prosa clara i pedagògica,
critica obertament el nucli dur de la teoria fisiòcrata. Per a Mably el comerç
dels cereals no és homologable al comerç en general. No poder comprar qualsevol mercaderia no té grans conseqüències, però el consum del pa no admet
espera, en depèn l’existència de l’home.
No coneixem les raons que dugueren Mably a no publicar aquest text
en vida. Fou publicat pòstumament quatre anys després de la seva mort i
catorze anys després de la Guerra de les Farines. Per aquesta circumstància la
seva influència en els debats dels anys setanta fou nul·la. Però sens dubte va
tenir una forta influència en els debats revolucionaris sobre les subsistències
que portaren a l’aprovació per part de la Convenció Nacional de la loi du
maximum general del preus el 29 de setembre de 1793.43 Aquesta llei s’aplicà
amb moltes dificultats i durà molt poc. Després de Thermidor, es va retornar
al règim d’economia de mercat i la llei fou abolida per la Convenció Nacional
per un decret de 24 de desembre de 1794. L’abolició portà a una pujada brutal
dels preus i ocasionà les dues darreres jornades dels sans-culottes de París: les de
Germinal i Prairial. Malgrat l’alliberament del mercat, a França la regulació
i el control de la filera del blat (conreu, comercialització i producció del pa)
restà present fins a mitjan segle xx, com explica Steve Kaplan.44
El pas del mercat local regulat per l’economia moral cap a la llibertat
plena de mercat
El breu relat dels debats desenvolupats a França entre 1757 i 1775 que s’acaba
de presentar potser ajudi a comprendre una mica més la complexitat i l’abast

39. Gabriel Bonnot de Mably, Doutes proposés aux philosophes économistes sur l’ordre naturel et essentiel
des sociétés politiques, L’Haia, 1768.
40. Bonnot de Mably, Doutes proposés aux…, pàg. 36-63.
41. Gabriel Bonnot de Mably, «Du commerce des grains», dins Oeuvres complètes de l’abbé de
Mably, 1789.
42. Nom que en grec significa aproximadament doctrina recta.
43. He descrit la influència de Mably en el redactor de l’informe i el decret del maximum general en la
meva tesi: Tafalla, Un cura jacobino…, pàg. 118-126.
44. Kaplan, La France et…
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del procés de pas del mercat local de subsistències regulat per l’economia moral cap a la llibertat plena del mercat nacional i internacional.
Fou un procés que s’allargà molt en el temps i tingué una àmplia extensió territorial, i que va fer que el món en què vivia el poble menut canviés de
forma irreversible. Un procés d’una gran complexitat en el si del qual inter
actuaren fenòmens socials, antropològics, culturals, polítics, militars, tècnics
i econòmics. La cultura material de vida, l’ethos del conjunt de la societat fou
modificat de manera decisiva en aquests decennis. L’economia passà d’estar incrustada en la cultura material i, per tant, d’estar condicionada per la societat,
per la moral, per la política, a esdevenir una potencia autònoma, desfermada
i incontrolada, que sovint arriba a condicionar de manera total la resta de les
activitats socials. Va ser un pas de l’economia de mercats protegits a la dels
mercats lliures; un pas, que en el marc de les doctrines econòmiques, significà
el pas de l’economia substantiva a l’economia formal.

245

Liberalisme i proveïment alimentari a la ciutat
de Barcelona, 1820-18231
Ramon Arnabat

El primer liberalisme espanyol, fonamentat en la Constitució de 1812 i les
lleis aprovades en les Corts de Cadis (1810-1813) i el Trienni Liberal (18201823), intentà fer front a la qüestió dels proveïments i dels drets de portes,
exclusius i privatius des d’unes òptiques diferents a les que s’havien aplicat durant l’Antic Règim. Precisament, serà durant el Trienni Liberal quan aquestes
noves maneres de fer es posaran per primera vegada en pràctica i mostraran les
seves fortaleses i debilitats, tant pel que fa a l’abastament de les ciutats (quantitat, qualitat i preu dels productes alimentaris), com a les hisendes municipals
i als serveis que presten els ajuntaments.
En el cas de Barcelona, i d’altres ciutats catalanes, fou molt difícil implementar els nous conceptes teòrics econòmics en una realitat que distava força de
la que s’havien imaginat els legisladors. De manera que la reducció dels controls
municipals sobre el subministrament de proveïments alimentaris a la població
no garantí que el lliure mercat cobrís el buit deixat per l’administració municipal en la supervisió de la quantitat, la qualitat i el preu dels aliments.
Precedents, caràcter i cronologia del canvi
Per al liberalisme del primer terç del segle xix, els abastaments a les ciutats
havien de produir-se com a resultat de la lliure competència en un mercat
sense interferències públiques, seguint les directrius de la política econòmica
liberal. En el cas de la monarquia espanyola, les noves línies liberalitzadores
anaven acompanyades d’un sistema proteccionista, amb la prohibició de les
importacions, per garantir la construcció d’un mercat nacional, i d’una reforma tributària per materialitzar la igualtat de drets i deures civils dels ciutadans.
A aquests aspectes de caràcter econòmic i social s’ajuntaven altres de polítics:
la revisió del paper que fins llavors havien tingut els ajuntaments en el subministrament dels proveïments alimentaris a les ciutats i l’impacte del nou
sistema tributari en les hisendes locals.2
1. Les investigacions de l’autor s’emmarquen en el Projecte de Recerca Consolidat 2014-SGR-770
(ISOCAC-URV).
2. Ramon Arnabat, «Visca la Pepa!» Les reformes econòmiques del Trienni Liberal (1820-1823), Barcelona, IEC - Societat Catalana d’Estudis Històrics, 2002; «La revolució liberal a Barcelona: Política de
classes i classes de política», Barcelona Quaderns d’Història, 10 (2004), pàg. 11-58.
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La Constitució de 1812 no preveia que els ajuntaments intervinguessin
en les qüestions relacionades amb els proveïments als municipis de forma directa (article 321) i tan sols assenyalava que podien fer-ho, legalment, de manera
indirecta mitjançant «la administración e inversión de los caudales de propios
y arbitrios, conforme a las leyes y reglamentos» i per a la promoció de «la
Agricultura, Industria y Comercio, según la localidad y las circunstancias de
los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso.» Les Corts restaven les úniques
amb capacitat d’establir «contribuciones, sean directas o indirectas, generales,
provinciales o municipales» (article 338).3 Tot plegat es concretarà en la Ley
para el gobierno económico-político de las provincias de 3 de febrer de 1823, que
en l’article 15 estableix: «Cuidarán los ayuntamientos por medio de providencias económicas, arregladas a las leyes de franquicia y libertad, de que los
pueblos estén surtidos abundantemente de comestibles de buena calidad.» De
fet, aquest decret es fonamentava en la Instrucción para el gobierno económicopolítico de las provincias de 13 de juny de 1813, que en el seu article V deia
pràcticament el mateix.
La qüestió clau estava en la vigència o no dels drets municipals privatius, exclusius i prohibitius i de la capacitat d’imposar arbitris. De fet, els
decrets de les Corts de Cadis de 8 de juny (article VIII), 19 de juliol (referit al de 6 d’agost de 1811) i 13 de setembre de 1813 (articles VII, XXVI
i XXX) suprimien uns i altres i establien que els ajuntaments havien de
limitar-se a tenir cura de la «fieldad de los pesos y medidas y la salubridad
de los géneros comestibles», sense, però, «oponer el menor obstáculo a la
libre venta que quieran hacer los particulares o pueblos de sus productos o
géneros dichos».4
A banda dels cereals i el pa, que van rebre una atenció especial, la circular de 27 d’octubre de 1820 intentà compensar els ajuntaments per la supressió dels drets privatius, donant-los l’opció de continuar arrendant o deixant
a la lliure venda cinc articles de consum (oli, vi, vinagre, aiguardent i carn) i
seguir cobrant els drets de propis i arbitris, excepte el que es cobrava per les

3. Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812, Barcelona,
Imprenta Nacional de Sierra y Martí, 1820 (reimpressió).
4. Sobre aquestes qüestions vegeu Jordi Casas, La configuració de la hisenda municipal liberal a Catalunya,
1813-1855 (tesi doctoral inèdita), Universitat Pompeu Fabra, 1994; «La hisenda municipal liberal a
Catalunya durant la primera meitat del segle xix», dins Pere Anguera (coord.), Actes del III Congrés
Internacional d’Història Local de Catalunya. Funcionament de les finances locals al llarg de la història,
Barcelona, L’Avenç, 1995, pàg. 85-107; Maria Jesús Espuny, José Sarrión, «La hacienda y los bienes
de propios de los municipios catalanes de comienzos de la revolución liberal», dins El món rural
català a l’ època de la revolució liberal, Cervera, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
1991, pàg. 85-122.
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fires i mercats i pel trànsit de mercaderies pel municipi.5 Els problemes, però,
venien del fet que la normativa sobre abastaments s’havia de moure entre els
interessos de l’Ajuntament (obtenir ingressos i controlar els proveïments), de
la població (tenir assegurats els proveïments en quantitat, qualitat i preu) i dels
venedors (obtenir el màxim benefici amb el mínim cost).
S’anava imposant la línia que marcava el liberalisme econòmic i que
defensava, entre d’altres, la Junta de Comerç: «Sin privar a nadie del derecho
de comprar y vender, se pondrán los comestibles a un precio natural que no
perjudica al cosechero ni al consumidor y circularán como el agua y demás
fluidos.»6 Però, malgrat que des de finals del segle xviii l’opinió majoritària
entre els economistes il·lustrats i liberals era que s’havia de garantir la llibertat
absoluta del comerç de cereals, els diversos governs no s’atreviren a implantarla, i els intents que es feren en aquesta direcció obtingueren l’oposició de les
classes populars urbanes, com es féu patent en els Rebomboris del Pa a Barcelona l’any 1789.7 I l’administració va mantenir la protecció, tal com podem
comprovar en el Reglamento para el mejor manejo y dirección de las casas de
amasijo y administración del abasto del pan del público de la Ciudad de Barcelona
de començaments del segle xix.
Els ajuntaments durant el Trienni Liberal
La proclamació de la Constitució l’any 1820 va fer més visible la resistència
creixent al pagament de les contribucions, sobretot les que es consideraven més
odioses o més lligades a l’Antic Règim, com ara el conjunt de contribucions
relacionades amb els drets de portes i altres que beneficiaven a diversos agents
del municipi i carregaven els productes alimentaris. A Barcelona, el cap polític
mateix de Catalunya i de l’Ajuntament decidí davant la pressió popular «la
abolición de los derechos de puertas», considerant aquesta mesura «el primer
paso hacia el bien común», tot i la posició contrària de les autoritats centrals.8
Al cap d’un temps, però, l’Ajuntament es va veure obligat a sol·licitar diversos
augments de les contribucions i a plantejar-ne de noves.

5. AHDB (Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona), lligall 31, expedient 2. Vegeu els debats al
si dels ajuntaments per adoptar una decisió o l’altra en Ramon Arnabat, «La Hisenda Municipal
durant el Trienni Liberal (1820-1823). L’exemple del Penedès», dins Anguera (coord.), Actes del III
Congrés…, pàg. 317-327.
6. BC (Biblioteca de Catalunya), Junta de Comerç, llibre 101, s/n, Carta de la Junta de Comerç al
capità general de Catalunya (21/7/1816).
7. Enric Moreu-Rey, Revolució a Barcelona el 1879, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1969; Irene
Castells, «Els rebomboris del pa de 1789 a Barcelona», Recerques, 1 (1970), pàg. 51-81.
8. Circular de Josep Castellar (14/4/1820).
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Els ajuntaments constitucionals, amb l’objectiu de mantenir la pau
social, tenien una preocupació doble: garantir una certa seguretat en els pro
veïments, i assegurar-se uns ingressos regulars en l’erari municipal per atendre
les seves obligacions quant a educació, beneficència, hospitals, urbanisme i
camins, i promoció econòmica. Tot plegat, generà una forta confrontació
política entre els partidaris de la implantació total i absoluta de la nova legis
lació liberal i els que defensaven la seva introducció parcial i progressiva, per
tal de protegir els interessos dels ciutadans i dels ajuntaments i evitar conflictes
relacionats amb els proveïments alimentaris i els seus preus.
Cal dir que els ajuntaments constitucionals del Trienni realitzaren una
gran tasca per assegurar que els proveïments arribessin a la ciutat en les quantitats necessàries i en bones condicions de preu i qualitat.9 D’alguna manera, va
coincidir la tradició de les classes populars urbanes de mobilitzar-se en defensa
de l’anomenada economia moral i el fet que alguns dels regidors constitucionals fossin de procedència popular. Això va fer que diversos ajuntaments constitucionals mantinguessin el control públic dels proveïments per assegurar-ne
el subministrament en quantitat, qualitat i preu acceptables.10 Un dels aspectes
que calia controlar era la pràctica dels revenedors que adquirien els productes del
mercat a primera hora i actuaven com un oligopoli d’oferta amb força suficient
per establir els preus.
Els ajuntaments, doncs, no esperaren que la llei de 1823 els reconegués
alguna competència sobre els abastaments i mantingueren la seva intervenció
en aquesta qüestió, sobretot en els moments crítics.11 Ho podem comprovar en
el treball d’algunes de les comissions de l’Ajuntament de Barcelona, així com
en la memòria del mateix Ajuntament corresponent a l’any 1821 o en el Reglamento de régimen interior de l’any 1823, on encara consta una comissió municipal amb el nom de Junta administrativa del derecho de puertas.12
El rebuig als impostos antics i senyorials
Amb la implantació del règim liberal, la majoria de drets de portes o d’impostos indirectes foren qüestionats per la seva presumpta «il·legalitat» per tenir
9. Vegeu-ne una mostra en Arnabat, «La revolució liberal…», pàg. 71-74, 173-182 i en «Visca la
Pepa!» Les reformes…, pàg. 30-67.
10. Sobre el concepte d’economia moral vegeu Edward P. Thompson, Costumbres en común, Barcelona,
Editorial Crítica, 2000, esp. pàg. 213-394.
11. Ho constata en el cas de Sabadell Mercè Renom, Conflictes socials i revolució. Sabadell 1718-1823,
Vic, Eumo Editorial, 2009, pàg. 296.
12. Sucinta relación de las principales operaciones del Excmo. Ayuntamiento constitucional de la ciudad
de Barcelona en el año 1821, Barcelona, Imprenta viuda e hijos de Don Antonio Brusi, 1822; Ayuntamiento Constitucional de Barcelona, Reglamento de gobierno interior del Excmo. Ayuntamiento
Constitucional de Barcelona, Barcelona, Imprenta del Ayuntamiento Constitucional, 1823.
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Constitucion politica de la monarquia española: promulgada en Cadiz a 19 de
marzo de 1812. Barcelona, Lib. de Ignacio Estivill, (1812?), AHCB (Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona)

el seu origen en el règim senyorial i per ser discriminatoris i incompatibles
amb la restablerta Constitució de 1812, que establia que «las contribuciones
se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno» (article 339). De fet, arreu de Catalunya es produïren diferents protestes i aldarulls en contra de determinats drets o impostos
(sobretot els indirectes) i reclamant-ne l’abolició. A Barcelona, per exemple,
els traginers de peix fresc demanaren l’exempció del pagament dels drets de
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Constitucion politica de la monarquia española: promulgada en Cadiz a 19 de marzo
de 1812. Barcelona, Lib. de Ignacio Estivill, (1812?), AHCB

la barraca del peix de la Peixateria, al·legant que aquests diners no servien «ni
para la Patria ni para el Rey y sí solo para la Señora Abadesa de las Monjas
Benedictinas de San Pedro de las Puellas, y para el gremio de los Maestros
Sastres.»13 En altres casos eren els ajuntaments els qui demanaven modificar la
destinació dels ingressos que proporcionaven les contribucions sobre l’entrada
13. AHDB, Actes del Ple, vol. 6, sessió de 17/3/1820, f. 7.
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i venda de productes a la ciutat, per tal de poder realitzar diferents obres de
millora als seus municipis o comarques.14
L’Ajuntament de Barcelona endegà una intensa campanya contra el pagament de diversos drets d’entrada de proveïments a la ciutat. Un d’ells fou el
conegut com a refacción de carnes, que tenia el seu origen en un impost senyorial,
però que després passà a càrrec de l’Ajuntament, i que anava a parar a mans del
capità general i de la seva família, així com a les de diversos càrrecs militars de la
ciutat i, si restava quelcom, per als pobres malalts de les presons.15 L’Ajuntament
deixà de pagar-lo des del moment en què es proclamà la Constitució, però el general Villacampa el reclamà, i tant la Diputació com el cap polític demanaren a
l’Ajuntament que el pagués fins que no es resolgués el tema que s’havia presentat
a les Corts. L’Ajuntament s’hi negà al·legant que «eran muy perjudiciales semejantes prestaciones pues […] hacían subir el precio de las carnes».16 Al final, les
Corts informaren favorablement a l’abolició de l’esmentat dret (29 de setembre
de 1820) i, per extensió, de tots els drets semblants.17
Un altre impost qüestionat fou l’anomenat dret dels cóps o de mesura
per a la introducció de farines, cereals i llavors a la ciutat, ja que s’aplicava a
més a més dels drets de portes municipals i significava uns tres milions i mig
de rals, més o menys la quantitat assignada a la ciutat per a la contribució
directa de l’any 1821. Els ingressos del dret dels cóps es repartien en 46 parts:
26 per al bisbe de Barcelona, 8 per al rei, 3 per al capítol de la Catedral de
Barcelona, i la resta entre alguns beneficis i alguns nobles. El diputat català i
membre de la Junta de Comerç Magí Corominas presentà el mes d’octubre de
1820 una proposició a les Corts demanant l’abolició d’aquest dret, al·legant
que era discriminatori perquè només afectava els veïns de la Ciutat Comtal.18
El mes d’abril de 1821 diversos veïns de Barcelona, amb el suport del cap
polític Antonio Remón Zarco del Valle, demanaren a les Corts la desaparició
d’aquest impost.19 L’Ajuntament de Barcelona, amb el suport del diputat
i excap polític de Catalunya, Manuel Gutiérrez de Terán, també s’hi adreçà
reclamant el mateix,20 com van fer els prohoms del gremi de mesuradors de

14. AHDB, Actes del Ple, vol. 6, sessió de 21/3/1820, f.11v i vol. 7, sessió de 19/5/1820, f. 28; Ramon
Arnabat, Liberals i reialistes. El Trienni Liberal al Penedès (1820-1823), Lleida, La Mañana, 1997,
pàg. 86-87.
15. ACD (Archivo del Congreso de los Diputados de España), lligall 44, expedient 2. L’any 1815, amb
aquest impost, l’Ajuntament havia de pagar als militars 104.265 rals.
16. DSC (Diario de Sesiones de Cortes), t. II, pàg. 716, sessió 57 de 20/8/1820.
17. DSC, t. II, pàg. 1.301-1.303, sessió 87 de 29/9/1820.
18. DSC, t. II, pàg. 1.441-1.442, sessió 94 de 6/10/1820.
19. DSC, t. II, pàg. 1.244-1.245, sessió 56 de 24/4/1821.
20. DSC, t. III, pàg. 1.751, sessió 84 de 22/5/1821.
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Barcelona i la casa de comerç Badia, Vidal i Companyia, també amb el suport del cap polític de Catalunya.21 Per la seva banda, diversos partícips del
dret de cóps demanaven a les Corts que es mantingués l’impost.22 A finals de
febrer de 1822 l’Ajuntament de Barcelona en reclamava de nou la supressió,
al·ludint que «refluirá notablemente en favor de las clases menesterosas» i
argumentant que era un dret del tot incompatible amb el sistema constitucional, i discriminatori envers els ciutadans de Barcelona.23 Finalment, el 25
de maig la Comissió d’Hisenda presentà un dictamen proposant-ne l’abolició, amb indemnització als partícips, dictamen que s’aprovà mitjançant un
decret de les Corts de 27 de maig de 1822.24
La crítica civil
Una de les primeres i més completes crítiques civils fou la del ric comerciant i
hisendat ennoblit Josep Joaquim Milà de la Roca, que lligava la permanència
dels drets de portes sobre els articles de consum a la decadència de la indústria
barcelonina i proposava la substitució d’aquells drets —que requeien «sobre
la precisa subsistencia del mero jornalero»— per altres drets «directos o indirectos, cuya contribución recaiga en la mayor parte, a las clases que tengan
más que el mero necesario».25 Per a Milà de la Roca, l’arbitri sobre la sortida
de carros amb excrements es contradeia amb les mesures aprovades a les Corts
per afavorir l’agricultura, ja que dificultava, via encariment, que els pagesos
—«la benemérita clase de los labradores, la más numerosa, útil y ventajosa
del estado»— poguessin adobar els camps, i això feia disminuir la producció,
alhora que també perjudicava al veí que havia construït una latrina, enfront
dels que no ho havien fet i per tant no havien de mantenir-la.
Milà de la Roca proposava suprimir els drets municipals de portes, abolir el dret dels cóps i reformar l’excessiu impost duaner sobre el bacallà, «por la
misma razón de ser artículo de consumo del infeliz que no puede alimentarse
de carne por su escasez y alto precio en Cataluña». Partia de la constatació que
«a excepción de las carnes y aceite, las 4 quintas partes de todos los artículos
sujetos al derecho de puertas los consume el que no tiene más que el mero

21. DSC, t. II, pàg. 1.260, sessió 57 de 25/4/1821 i, pàg. 843, sessió extraordinària 56 de 19/11/1821.
22. DSC, t. III, pàg. 1.984, sessió 94 de 1/6/1821; DSC, t. II, pàg. 1.432, sessió 101 de 20/5/1822.
23. «A las Cortes», Barcelona, 26 de febrer de 1822, acompanyat d’un extens informe sobre la seva
procedència i permanència.
24. DSC, t. II, pàg. 1.540, sessió 106 de 25/5/1822; i DSC, t. III, pàg. 1.579, sessió 112 de 27/5/1822.
25. «Algunas ideas, que D. Josef Joaquin Milá de la Roca y Astigarra publica, en fomento de la agricultura, industria fabril y artes de Cataluña», Diario de Barcelona, 69 i 70 (10/3/1822 i 11/3/1822),
pàg. 618-621, 626-629. En el Diario de Barcelona, 25 (25/1/1822) s’havia publicat un article signat
per Josep Antoni Devesa sobre el mateix tema.
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necesario», i que el sistema de drets de portes sobre el consum afavoria el
contraban i encaria la mà d’obra; alhora que perjudicava a l’agricultura i a la
indústria. En canvi, altres productes de consum elitista, «para regalo del paladar», com ara la mantega o els formatges, no havien de pagar drets de portes,
tal com denunciava la Comissió de Fàbriques.26
Per a Milà de la Roca, els drets de portes, a més de ser clarament discriminatoris envers les classes populars, estaven en contradicció amb l’article
339 de la Constitució abans esmentat: «¿acaso tienen facultad alguna, el útil
ciudadano que con 5 reales diarios líquidos, se ve precisado a mantener otras
tantas bocas?» Afegia que els impostos sobre el vi que es consumia a la ciutat
perjudicaven tant «a las manufacturas y a toda clase de industria» com a l’agricultura, perquè «estorba en sus consumos». Però el tema no acabava aquí, ja
que el «laborioso barcelonés» havia de pagar també drets i arbitris sobre l’aiguardent, el vinagre, l’oli i els porcs, a més «del anticuado derecho llamado de
Cops que gravita sobre los granos, harinas y legumbres secas.»
L’article citat de Josep Joaquim Milà de la Roca ens forneix informació interessant sobre la ciutat de Barcelona, especialment pel que fa a
la seva composició social i al règim alimentari dels seus habitants. 27 Segons
l’autor, Barcelona tindria, a començaments de 1822, uns divuit mil veïns o
famílies, és a dir, uns noranta mil habitants. D’aquests, l’autor suposava que
uns tres mil sis-cents veïns (uns divuit mil habitants) pertanyien a «la clase
acomodada o mediana», mentre que les catorze mil quatre-centes famílies
(o setanta-dues mil persones) restants «son, de los que no tienen más apoyo
que el ingreso de 2 a 3 pesetas diarias, que el padre de familia gana con el
afán de la tarea y sudor de su rostro». Segons els seus càlculs, el cost del consum alimentari d’una família de cinc membres se situava entre els 10 i els 12
rals (2,5/3 pessetes).
Quant als ingressos mitjans de les famílies treballadores, les dades que
ens aporta Milà de la Roca ens apropen a la realitat social de la majoria de famílies barcelonines. El jornal mitjà per dia treballat era d’uns deu rals, i es treballava (de grat o per força) una mitjana de cinc dies a la setmana, amb la qual
cosa la mitjana d’ingressos diaris era de 7 rals «que luego quedan reducidos
a 5; porque se han de rebajar precisamente 2 reales para pagar el alquiler de
la casa, y el calzado y vestido de 4 u 6 individuos», uns ingressos que gairebé
no arribaven «para atender a las enfermedades, al menaje de la casa, utensilios
26. Junta Nacional de Comercio de Cataluña, Observaciones acerca de los nuevos aranceles, presentada a la Junta Nacional de Comercio de Cataluña por la Comisión que esta nombró de su seno, y que conformándose con ellas, pasó a S. E. la diputación provincial en desempeño del informe que la tenía encargado,
Barcelona, Imprenta nacional de la Viuda Roca, 1821, pàg. 58.
27. «Algunas ideas, que…».
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de la cocina y otros gastos, de que no se puede prescindir en una familia, por
desvalida que sea.» Amb aquests cinc rals diaris havien d’adquirir el necessari
per subsistir, com ara dos porrons de vi, «pues en Cataluña que abunda, suple
por el pan que escasea», i d’altres productes, el preu dels quals era abusivament
recarregat amb impostos i drets de portes.
La dificultat d’abastir una ciutat com Barcelona i la creació
d’imposicions municipals
En paral·lel a la denúncia de les antigues formes impositives que beneficiaven
principalment els senyors (laics o eclesiàstics), l’Ajuntament constitucional
de Barcelona va crear alguns impostos per mantenir la pau social i atendre les
necessitats municipals: el gener de 1821 imposà un nou arbitri per cobrir el
dèficit de la beneficència pública, que establí en 20 rals per porc que entrés a
la ciutat;28 el 22 de juliol de 1821, un altre sobre l’entrada de vi a la ciutat, de
6 pessetes per càrrega com a dret de portes;29 i també va demanar a la Diputació catalana que «se sirviese aprobar el derecho de puertas como un arbitrio
municipal», mentre es discutia a les Corts.30
El 18 de gener de 1822 l’Ajuntament de Barcelona imposava nous gravàmens sobre l’entrada i la sortida de determinats productes que ja estaven
gravats pels drets de portes (vi, aiguardent i excrements), per tal d’obtenir
recursos per a la neteja del port, de les clavegueres i dels desaigües de la Mar
Vella.31 L’Ajuntament s’acollí a l’article 322 de la Constitució, que establia
que, «si se ofrecieren obras u otros objetos de utilidad común, y por no ser suficientes los caudales de propios fuere necesario recurrir a arbitrios, no podrán
imponerse éstos, sino obteniendo por medio de la Diputación provincial la
aprobación de las Cortes».
Les sequeres de 1821 i 1822, l’epidèmia de febre groga de 1821 i el gran
contraban de teixits desmuntaren del tot l’economia de la ciutat de Barcelona.
I les conseqüències més negatives foren per a les classes populars, sense feina,
malvivint o vivint en una situació de misèria, sense poder deixar la ciutat.32 El
mes d’abril de 1822 l’Ajuntament aplicà un increment a la contribució sobre
els caps de bestiar que entressin a la ciutat, i a l’octubre sol·licità a la Diputació

28. Sucinta relación de…, pàg. 44-46.
29. Publicat al Diario de Barcelona (23/7/1821). L’endemà, 24 de juliol, el Diario Constitucional, político y mercantil de Barcelona publicà una crítica contra els Propis i Arbitris que permetien als ajuntaments
imposar recàrrecs i arbitris.
30. Sucinta relación de…, pàg. 38-39.
31. Publicat al Diario de Barcelona, 19 (19/1/1822), pàg. 165-167.
32. Arnabat, La revolució liberal…, pàg. 195-207.
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augmentar els recàrrecs i imposar-ne de nous.33 Al maig, el consistori es va
veure obligat a demanar a les Corts autorització per posar un impost per cap
de porc que entrés a la ciutat «para atender con su producto al socorro de
muchos jornaleros que, no teniendo en que ocuparse, pudieran entregarse a
los desórdenes que suelen ser hijos de la ociosidad y la miseria».34 Aquest fou
un problema que s’arrossegà al llarg del Trienni.35
En aquesta situació sovintejaren les protestes populars. El 17 de setembre de 1821 es produí un aldarull popular quan mig miler de jornalers es presentaren a la plaça de Sant Jaume demanant feina a l’Ajuntament, tot cridant:
«¡Tenemos hambre! ¡Queremos pan!».36 Segons Mateu Crespi: «Algunos paisanos malintencionados pretendían hoy turbar la tranquilidad pública, presentándose algunas cuadrillas con el pretexto de no tener que trabajar, entrando
en algunas casas exigiendo dinero o comestible. Las autoridades mandaron
salir partidas de Milicianos y se retiraron inmediatamente los amotinados».37
Les autoritats municipals, però, no les tenien totes, i publicaren el mateix
dia 17 un ban qualificant els mobilitzats de «facciosos» i amenaçant-los amb
l’aplicació de les lleis extraordinàries contra els reialistes.38 A mitjan febrer de
1822 es va preparar una manifestació per demanar al cap polític la seva intervenció per resoldre «el fatal estado de indigencia a que se hallaban reducidos
los obreros».39 Al mes de setembre de 1822, el sistema municipal de beneficència atenia més de dues mil persones desvalgudes.40
La crítica situació social s’agreujà per l’esclat d’una guerra civil l’estiu
de 1822, ja que el subministrament alimentari de la ciutat fou cada cop més
difícil, alhora que l’Ajuntament necessitava més i més recursos per fer front
a les prestacions de serveis i al conflicte bèl·lic. La manca de gra i el seu augment de preu provocà força conflictes arreu de Catalunya durant la tardor i
l’hivern de 1822. La Diputació de Barcelona prohibí la sortida de qualsevol
quantitat de blat, excepte cap a les illes Balears. I la mateixa Diputació donà
suport a una proposta de l’intendent per tal de sol·licitar autorització al

33. DSC, t. I, pàg. 671, sessió 44 d’1/4/1822; AHDB, Actes del Ple, vol. 12, sessió de 4/10/1822.
34. DSC, t. II, pàg. 1.449, sessió 69 de 7/5/1821.
35. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Reial Audiència, registre 1.418, f. 79-80 (R.O. de
29/3/1820).
36. Josep Reig, Barcelona en el siglo xix (Dietario de la ciudad), Barcelona, La Publicidad, IV,18981899, pàg. 85-86.
37. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Mateu crespi, Diario de Memorias de Barcelona.
Años 1820-1823, manuscrit A-112.
38. Diario Constitucional, político y mercantil de Barcelona (18/9/1821), pàg. 4.
39. Crespi, Diario de memorias…, f. 11 (1821).
40. Diario de Barcelona, 301 (28/10/1822), pàg. 2.821.
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Càlculs del consum dels 120.000 habitants de Barcelona durant un any (1823)
Producte

Quantitat total

Quantitat per persona

Blat

365.000 quarteres

3,04 quarteres

212,80 l

Faves

121.000 quarteres

1,01 quarteres

70,07 l

Mongetes

30.000 quarteres

0,25 quarteres

17,50 l

Arròs

100.000 quintars

0,83 quintars

34,86 kg

Carn salada

140.000 quintars

1,17 quintars

49,14 kg

Tocino

18.000 quintars

0,15 quintars

6,30 kg

Bacallà

60.000 quintars

0,50 quintars

21,00 kg

Oli

15.200 cargues

0,13 cargues

15,80 l

Sal

30.000 faneques

0,25 faneques

13,75 kg

Vi

176.000 cargues

1,47 cargues

178,75 l

250 pipes

0,002 pipes

1,00 l

Vinagre
Aiguardent
Llenya

2.000 cargues

0,02 cargues

2,43 l

3.000.000 quintars

25,00 quintars

1.050,00 kg

Carbó

500.000 quintars

4,17 quintars

175,14 kg

Palla

100.000 quintars

0,83 quintars

34,86 kg

Sardina
Formatge

3.000 cascos

0,03 cascos

20.000 quintars

0,17 quintars

7,14 kg

Font: Elaboració pròpia a partir del Manifiesto […] de procedencia estrangera, Barcelona,
Imprenta de las Casas Consistoriales, por Tomás Gaspar y José Rubió, 1823

govern perquè es permetés l’entrada de faves i arròs estranger, a causa de la
mala collita a València.41
Un debat molt més important s’obrí quan a partir del gener de 1823
començà a fer-se evident l’escassetat de grans a la ciutat de Barcelona, i sobretot quan a finals d’aquest mes es donava quasi per segura una invasió francesa
que podria comportar el bloqueig de la ciutat. L’alcalde de Barcelona demanà
autorització a la Diputació per importar cereals i farines per tenir abastida la
ciutat durant un any. El cap polític i la Diputació estigueren d’acord amb la proposta i acordaren fer la petició al general Espoz y Mina, comandant general del
7è districte militar, després d’escoltar la Junta de Comerç. En canvi, l’intendent
no s’hi mostrà gaire conforme i demanà un informe tècnic de les necessitats reals,
i exigí que només es permetés l’entrada dels queviures necessaris amb un recàrrec
41. AHDB, Actes del Ple, vol. 12, sessió d’11/11/1822, f. 273v.
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del quinze per cent. Finalment, la Diputació acordà elevar al rei i al secretari de
Governació la petició que es permetés la lliure entrada de gra estranger. Però
el mateix dia l’Ajuntament de la Ciutat Comtal ja havia publicat als diaris pel
seu compte l’autorització per a l’entrada de grans estrangers. Aquesta decisió
provocà la queixa de la Diputació de Lleida, ja que significava que els cereals
d’aquesta província ja no es vendrien tan bé a la de Barcelona. Al mes de
febrer següent, Mina i la Diputació de Barcelona acordaren permetre l’entrada
de grans i farines estrangeres per evitar deixar desproveïda la plaça de Barcelona
en cas de setge estranger.42
L’Ajuntament de Barcelona justificà àmpliament la seva decisió mitjançant
un Manifiesto adreçat a la ciutat el 29 de gener de 1823. En aquest document
s’explicava la situació en què es trobava Espanya, amenaçada per les potències
absolutistes amb una invasió militar, i la necessitat de prendre decisions. Segons
l’Ajuntament, els darrers mesos de 1822 la ciutat havia pogut abastir-se de grans
gràcies a les «introducciones fraudulentas de procedencia extranjera».43 L’Ajuntament comptava que, a començaments de 1823, hi havia a la ciutat uns cent
vint mil habitants que consumirien al llarg d’un any les quantitats que poden
veure’s en el quadre de la pàgina anterior.
Conclusions
Durant els dos primers anys (1820-1821) del període constitucional, els proveïments arribaren regularment a la ciutat de Barcelona, i a uns preus acceptables, tot i els drets de portes. Però les sequeres de 1821 i 1822, la febre groga
de 1821, el contraban i l’esclat de la guerra reialista el 1822 van fer que els
dos darrers anys (1822-1823) la situació dels proveïments es compliqués. La
causa no fou tant la manca de productes com el seu encariment, provocat per
les dificultats creixents de subministrament i per una imposició municipal
—incloent-hi el nou impost de consums— també en augment per part d’un
Ajuntament que no tenia altres recursos per equilibrar el pressupost i oferir els serveis que li pertocaven (beneficència, educació i sanitat). La situació
s’agreujà a partir de l’hivern de 1822, quan va caldre assegurar l’abastament
de productes alimentaris a la ciutat amb un any d’anticipació per poder fer
front a un possible setge marítim, la qual cosa obligà les autoritats a adoptar mesures extraordinàries. Però el veritable problema per a la majoria de la

42. El debat a AHDB, Actes del Ple, vol. 12, sessions de 23/1/1823 i 4/2/1823; Periódico del Ministerio
de la Gobernación de la Península, 8 (10/4/1823), pàg. 268.
43. Ajuntament de Barcelona, Manifiesto de las poderosas razones que tuvo el escmo. ayuntamiento
constitucional de la ciudad de Barcelona, capital de la provincia de este nombre, para permitir la introducción de ganado, grano y otros artículos de consumo de procedencia estrangera, Barcelona, Imprenta de las
Casas Consistoriales, por Tomás Gaspar y José Rubió, 1823.
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població barcelonina fou la manca de recursos econòmics per adquirir aquests
productes alimentaris, ja que una part considerable eren jornalers sense feina
i els preus eren molt elevats.
Mentre no es resolgués el tema dels ingressos de la hisenda municipal,
els arbitris sobre els abastaments seguirien existint, tot i que de formes diverses. En general, els vells arbitris sobre els proveïments foren absorbits pel nou
impost de consums, i això va acabar provocant un canvi en l’estructura d’ingressos dels ajuntaments grans i petits. En els primers, els ingressos de propis
i consums representaven el cent per cent dels ingressos abans de mitjan segle
xix, però després passaren a representar tan sols una quarta part del total. Als
municipis petits, passaren de representar el vuitanta-cinc per cent al setanta
per cent.44 Aquest procés anirà paral·lel a la disminució de les competències
dels ajuntaments respecte dels abastaments i a la disminució de les tasques
de foment (creació i impuls de fires i mercats), control (de pesos, mesures
i qualitats) i vigilància (observança del compliment de les normes establertes).
N’és una bona mostra l’esmentat Bando general de buen Gobierno o de policía
urbana de Barcelona de l’any 1839.45
Es va anar passant del monopoli públic a la participació privada, dels
estancs restrictius a la llibertat d’abastos. Saber si aquests canvis van comportar
millores en l’abastament de les ciutats i en la qualitat de vida dels seus ciutadans ja és una altra cosa. De fet, els ajuntaments catalans van seguir exercint
pràctiques tradicionals, qüestionant l’exercici de la llibertat de mercat instaurada. Davant del nou liberalisme econòmic, s’aixecarà una extensa teranyina
teixida a poc a poc, amb el pas dels anys, per mitjà d’un bon nombre de bàndols, ordenances i reglaments que configuraran una policia de proveïments,
capaç de controlar el venedor, vigilar la transacció i protegir en última instància el comprador. I es farà tot plegat per interessos de classe (és a dir, per assegurar la pau social), per interessos filantròpics i comunitaris (com a herència
del vell interès comú) o per ambdós a l’hora.

44. Casas, «La Hisenda Municipal…», pàg. 92-107.
45. Ajuntament de Barcelona, Bando general de buen Gobierno o de policía urbana para esta Ciudad
de Barcelona, publicado por su Escelentísimo Ayuntamiento constitucional en Mayo de 1839, Barcelona,
Imp. Tomás Gaspar, 1839.
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La transformació liberal en l’àmbit jurídic i els seus
efectes en els mercats alimentaris de Barcelona:
el cas de la Boqueria
Montserrat Bajet Royo i Elena Roselló Chérigny

Els mercats municipals, tal com els coneixem avui, són el resultat d’una sèrie de transformacions que van tenir el seu origen en el sistema liberal que
s’iniciava a les Corts de Cadis, i que van donar lloc a un nou engranatge de
normes i conceptes jurídics, totalment influenciats i interrelacionats entre ells.
En aquest escrit plantejarem, encara que sigui transversalment, una sèrie de
principis i figures jurídiques nous que van formar part d’aquest engranatge
i que van afectar de manera molt directa els mercats alimentaris municipals
barcelonins. Les línies que segueixen fan referència essencialment al règim
jurídic al qual va haver de recórrer l’Administració per adquirir els espais físics
on actualment estan ubicats els edificis que conformen la xarxa de mercats
municipals, que estan instal·lats a dependències que són de domini públic.
Amb aquesta finalitat, es farà la distinció de lleis i conceptes jurídics
que d’alguna manera tinguin a veure amb sistemes d’abastaments, llibertat
de comerç, serveis públics o béns de domini públic. El context temporal va
des de les Corts de Cadis fins al moment en què l’Administració de l’Estat
va cedir a l’Ajuntament de Barcelona el solar que ocupa el mercat de la Boqueria (1853).1
Normes i conceptes
Normes
Sense normes que regulin el comerç no es pot comerciar, almenys no legalment. I per entendre el model de mercats a què s’aspirava al segle xix, cal
valorar i distingir una sèrie d’idees i conceptes que, si bé a principis del vuitcents encara eren incipients, ja distaven d’aquells mercats ambulants i a l’aire
lliure, la noció dels quals anava junt amb la de la fira.
Partint de Cadis s’analitzaran: la normativa referent a la llibertat en el
tràfic de tot tipus d’articles de «menjar, beure i cremar» o, el que és el mateix,
la que va reconèixer el principi de llibertat de comerç i d’indústria; i, a partir
1. L’estudi es basa en les fonts següents: Constitució de Cadis del 1812 i legislació dimanant de les
Corts pertinents, legislació ferrandina posterior i normativa desamortitzadora. Quant al mercat de la
Boqueria, s’han consultat preferentment els expedients administratius que es conserven a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.
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de la idea de «permanència» que van adoptar els mercats, es farà palès de quina manera l’Administració es va preocupar, no només de regular la provisió
d’aliments, sinó també d’adquirir «ubicacions permanents» que facilitessin la
distribució d’aquests aliments als ciutadans.
Si Cadis va ser l’embrió del canvi, quina repercussió va tenir en els
mercats? És a dir, en què va consistir? On i com es va formalitzar? Quins
objectius es perseguien? Sobre quines bases legals es va fonamentar?
Probablement la resposta a l’última pregunta també serà vàlida per a
les altres. Cal avançar, però, que aquell principi de llibertat de comerç que la
doctrina identifica amb el primer liberalisme gadità ni tan sols estava recollit
de forma directa en el text constitucional. És més, l’únic que feia la Constitució era referir-se de diverses maneres al futur, a un futur condicionat per un
dels principis fonamentals que en aquells moments l’impregnaven: el de la
propietat privada. Per això no estranya que la seva encara «no-consolidació»
fes que el constituent ho tingués molt present en el discurs preliminar:
[N]ada arraiga más al ciudadano y estrecha tanto los vínculos que le unen a su patria como la propiedad territorial o la industrial afecta a la primera. Sin embargo,
la Comisión, al ver los obstáculos que impiden en el día la libre circulación de las
propiedades territoriales, ha creído indispensable suspender el efecto de este artículo
hasta que removidos los estorbos, y sueltas todas las trabas que la encadenan, puedan
las Cortes sucesivas señalar con fruto, la época de su observancia.2

De la Constitució es deduïen tres reserves indirectes i futures en què es podria encaixar el principi de llibertat de comerç i d’indústria. Una era l’article
258, que ordenava la futura redacció d’un codi mercantil, codi que, convé no
oblidar-ho, es va promulgar el 1829 i en ple període absolutista. La segona
era l’article 131, que suggeria el principi de llibertat de comerç quan atorgava a les Corts la «facultad de establecer aduanas y aranceles de derechos;
adoptar el sistema de pesos y medidas que considerarán más justo y cómodo,
así como, promover y fomentar toda clase de industria y remover aquellos
obstáculos que la pudieran entorpecer». I finalment l’article 354, que semblava voler deixar enrere l’antic sistema de duanes internes i mantenir-ne
només les dels ports de mar i les fronteres, però en un futur: en el moment
en què les Corts ho decidissin.
A diferència de moltes altres qüestions que es van regular prèviament
a fi d’introduir-les a la Constitució i consolidar principis liberals —com

2. Agustín De Argüelles, Discurso preliminar a la Constitución de 1812. Introducción de Luis Sánchez
Agesta, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pàg. 85.
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va ser el cas de l’abolició de la tortura o dels senyorius jurisdiccionals, o el
reconeixement de la llibertat d’impremta, etc.—, en relació amb el principi de llibertat de comerç i d’indústria va fer falta esperar fins als decrets
CCLIX i CCLXII, de 8 de juny de 1813, que recollien aquests principis
amb un llenguatge que reflectia la més pura ideologia de la Constitució del
1812, tot i que paradoxalment aquestes iniciatives —convé subratllar-ho—
no van ser pas un invent gadità, perquè, com en tot (o gairebé tot), hi havia
antecedents.
Aquests antecedents podrien donar peu a una monografia, però en
aquest escrit només quedaran enumerats. En primer lloc, una pragmàtica
reial d’11 de juliol de 1765 va permetre la llibertat de comerç de grans a l’interior dels regnes. En segon lloc, una altra norma del 1772 ordenava retornar
al sistema anterior al 1765. Evidentment, fracassades o no, aquestes normes
van adobar el terreny perquè a Cadis es tornés a la situació projectada el
1765 i, per bé que a partir del 1814 l’absolutisme de Ferran VII va suposar
l’abolició de la normativa constitucional, aquestes mesures van ser ratificades
durant els seu govern (tot i que, això sí, embolcallades en un gran proteccionisme, sobretot respecte de les fronteres).
En resum, amb els decrets gaditans es liberalitzava de forma objectiva
el comerç interior. Subjectivament, es permetia l’exercici del comerç a qualsevol ciutadà, sense la necessitat de pertànyer a cap gremi. I es liberalitzaven
les activitats comercials. És a dir, totes dues normes desenvolupaven aquell
precepte liberal que es recollia de forma indirecta en el text constitucional. A banda d’això, convé tenir present que també es van imposar condi
cions al lliure exercici amb la introducció de mesures en matèria policial i de
salubritat.
Un cop superat el parèntesi absolutista, dos nous decrets de l’any
1834, de 20 i de 29 de gener, ampliaven la llibertat de comerç en matèria
d’abastaments, tot i que sota una certa intervenció administrativa pel que fa
al comerç del pa i al sistema d’estancs municipals. Aquest últim sistema havia
estat delimitat perfectament per la normativa ferrandina del 1818.
El 6 de setembre de 1836, un reial decret restablia en la seva totalitat
les normes del 1813, i en el seu article 8 declarava lliures les vendes i revendes «en el precio y manera que más acomodase a los dueños, con tal que no
se perjudicase la salud pública». Aquest article es referia als fruits de la terra,
la caça, la pesca, les obres de treball o indústria, etc.
Una altra llei de 23 de març de 1845 va posar fi a l’exclusiva de les
parades públiques, i va gravar impositivament els consums, sobretot els productes que eren objecte d’abastament. A pesar d’aquesta norma, però, a molts
indrets continuaven vigents els decrets del 1834 i el 1836. El 1846, una reial
ordre va posar fi a les parades públiques dels productes subjectes a l’impost de
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Plànol de les Rambles: des de la de Sant Josep a la del Centre. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

consums. Malgrat això, es van permetre excepcions, que sobretot van afectar
poblacions petites.
Així doncs, la llibertat de comerç que es va implantar a partir de la legislació de les Corts de Cadis va aconseguir crear, encara que de forma lenta
i interrompuda, un mercat interior únic, i va destronar el sistema de gremis i
corporacions. A banda d’això, convé destacar que el fet que no es recollís expressament el principi de llibertat de comerç en el text constitucional va obrir
una porta molt àmplia a l’Administració per ingerir-se i regular en aquesta
matèria, de tal manera que la presència administrativa creixent va anar limitant aquest principi.
Conceptes
A començament del segle xix, a les albors del dret administratiu, domini
públic, obra pública i servei públic eren figures confuses que tenien un abast
semblant i que no aconseguirien substantivitat pròpia fins a començament
del segle xx. Es tractava d’un «calaix de sastre», i per això no ha d’estranyar que aquestes figures estiguessin estretament vinculades, i que fins i tot
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es confonguessin, tal com es llegeix en moltes de les obres doctrinals del
segle xix.
Una anàlisi del sentit que es donava al servei públic i al domini públic
en aquells moments ajuda a entendre de quina manera i per què l’Administració va concebre els mercats com un servei necessari i permanent i va aconseguir ubicar-los en espais la titularitat dels quals havia adquirit per diversos
procediments.
Avui, el servei públic es pot definir com l’activitat mitjançant la qual
l’Administració dispensa determinades prestacions materials als ciutadans.
En canvi, es consideren béns de domini públic o demanials tant els béns destinats a l’ús general de tots els ciutadans, com els destinats al servei públic.
En termes semblants als actuals, els primers administrativistes del segle xix concretaven que tot servei públic tenia una estructura pròpia, perquè
també tenia una especificitat pròpia. Aquest particularisme avui es tradueix
en un règim jurídic propi i singular. Així doncs, el text refós de l’Ordenança
municipal de mercats del 2008 concreta que «tenen la consideració de mercats i es regiran per aquestes Ordenances els centres d’abastament establerts
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per l’Ajuntament en els locals o llocs públics adequats, sobre la base de la concurrència i la multiplicitat dels llocs de venda, per cobrir necessitats de la
població» (article 1.1).3
L’article 1.1 de la norma de 2008 reuneix els conceptes que es volen
prendre en consideració en aquest treball i que ja van concretar els primers
administrativistes al segle xix, en opinió dels quals, si bé era cert que cada
servei públic tenia una estructura pròpia, tots tenien també tres elements
comuns: la matèria objecte del servei, la gestió d’aquest servei i els mitjans
econòmics o materials per fer-lo realitat (per exemple, els béns de domini
públic). Aquests elements són els que han de fer que el servei públic s’integri
en un ordre jurídic i tècnic propi del dret administratiu.
De tota manera, i a pesar d’aquestes distincions, durant pràcticament
tot el segle xix tots dos conceptes —servei públic i béns de domini públic— es
van utilitzar com a sinònims i, tot i que les nocions diferenciades existien
de fet, a la pràctica no estaven consagrades en cap norma com a categories
jurídiques diferenciades. En canvi, quan es parla de servei públic es fa al·lusió
especialment al dret administratiu, i per entendre el concepte de béns de domini públic cal desviar-se uns quants graus cap al dret civil.
El projecte de Codi civil del 1851, a l’article 384, prenent la concepció
romana del nulla res sine domino, establia que «los bienes son de propiedad
pública o privada». Ara bé, el projecte en cap moment no especificava que
els béns públics o de l’Estat ho fossin per la seva afectació al servei públic. El
Codi de 1889, en l’article 339.2, és el que establiria la connexió entre l’element bé i l’element finalitat o interès públic general, o servei públic, explicitant
que «son bienes de dominio público los que pertenecen privativamente al
Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público».
Aquesta categoria es va veure reforçada, en plena dictadura, quan es va estendre a l’àmbit local amb la Llei de bases de règim local del 1945:
[S]on bienes de servicio público los que el Municipio destina al cumplimiento de
fines de interés público como mataderos, escuelas, mercados, lonjas, Casas Consistoriales y otros.

S’ha debatut molt sobre la naturalesa dels béns de domini públic, sobretot
pel que fa al paper que ha de tenir l’Administració respecte d’aquests béns.
Per a alguns, la propietat d’aquests béns és de l’Administració, mentre que per a
un altre sector doctrinal l’Administració només en té la titularitat, perquè la
noció de propietat només s’adquireix en el món del dret privat.
3. La cursiva és de les autores de l’article.
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Ara bé, dins del domini públic hi ha dos tipus de béns diferenciats:
els de domini públic natural, com ara una platja o un carrer de l’àmbit urbà,
respecte dels quals és difícil qualificar l’Administració de propietària, i els de
domini públic artificial, com ara edificis o solars, categoria en la qual sí que
encaixa el concepte de propietat.
Sigui com sigui, el tret més característic dels béns de domini públic
rau en el seu règim de privilegis. I aquest règim es justifica amb el vincle que
hi ha entre aquests béns i l’ús general o els serveis públics, és a dir, amb la
connexió estreta entre el bé i l’interès públic. És per això que aquests béns
se sotmeten a un règim especial d’utilització i de protecció que es caracteritza perquè són inalienables, és a dir, queden fora del tràfic jurídic privat
(res extra commercium); no prescriuen perquè no poden ser objecte d’usucapió, i són inembargables, ja que no es poden embargar per satisfer deutes de
l’Administració.
En definitiva, parlar de servei públic en relació amb béns demanials
implica parlar de funcions administratives. Parlar de servei públic, a seques,
per descomptat que també equival a parlar de funcions administratives. És
una qüestió completament diferent establir quins béns han de ser afectats al
servei públic.
En aquest context, convé preguntar-se si, abans del Codi civil del
1889, la idea de domini públic ja estava molt vinculada a la de servei públic.
No hi ha cap dubte que sí, perquè hi ha normes que ho corroboren i perquè,
a més, els moments històrics mateixos en donen la resposta.
El fet que l’ordenament jurídic prevegi un servei públic concret pot
portar en moltes ocasions a la necessitat d’haver d’afectar béns, uns béns que
precisament per aquest motiu esdevindran públics. Segurament l’exemple
més clar és el de l’expropiació forçosa, però convé no oblidar que hi ha una
legislació desamortitzadora abundantíssima que inclou una sèrie d’excepcions
que desemboquen en un resultat idèntic, però sense desemborsament econòmic per part de l’Administració.
La noció de béns de domini públic cal construir-la partint dels elements
de titularitat administrativa, afectació a una finalitat pública i règim jurídic
especial.
En definitiva, la utilització dels béns demanials per prestar un servei
públic té un caràcter instrumental, ja que en realitat el que és veritablement
important és l’efectivitat de les prestacions, sobretot des del punt de vista
de l’usuari, que és a qui va dirigit el servei. Així doncs, per exemple, en el
cas dels mercats municipals, el que interessa és que el servei funcioni; i a
l’usuari evidentment li interessa molt més l’eficàcia del que se li ofereix,
que no pas saber que tot allò és possible perquè s’està utilitzant un bé de
domini públic.
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Béns demanials i servei públic: un exemple paradigmàtic,
el mercat de la Boqueria
La fase ferrandina del mercat
Els carrers d’una ciutat, que per descomptat tenen una naturalesa netament
urbana i un caràcter públic, estan sotmesos a una normativa local, que en
molts llocs permet la seva utilització amb la finalitat d’oferir un servei públic.
En la majoria dels casos, aquestes disposicions prohibeixen construccions i
instal·lacions a la via pública, tot i que de vegades toleren certes obres, i fins
i tot les fomenten pel fet que són d’interès comunal.
L’Ofici de 29 d’abril de 1827, tramès pel capità general de Catalunya a
l’Ajuntament de Barcelona,4 autoritzava l’obertura del nou mercat de la Boqueria, ubicat a la Rambla. En aquest ofici es descriu l’espai físic, les parades
de venda i les condicions per al funcionament del mercat.
Des de l’edat mitjana, els camperols es reunien al pla de la Boqueria;
hi col·locaven les seves parades i les desmuntaven un cop acabada la jornada, cap al migdia, de manera que el passeig tornava a quedar lliure. Amb
el temps, els venedors van aconseguir una certa permanència, i deixaven les
parades muntades i protegides amb algun tipus de coberta. Per la seva banda,
les carnisseries, que originàriament s’havien instal·lat al costat de la porta de
la muralla denominada «de la Boqueria», a finals del segle xviii i fins al 1802
es van situar a l’altra banda de la Rambla, pràcticament adossades als murs
del convent de Sant Josep, on van romandre de forma permanent. Aquesta
situació tan antiestètica de les barraques no només distorsionava el paisatge
urbà, sinó que provocava problemes de deixalles i insalubritat. El 1802, amb
la finalitat d’engalanar la ciutat per a la visita de Carles IV, el consistori va
decidir ocupar una part de l’hort del convent de Sant Josep i instal·lar-hi
les parades de venda de carns. Posteriorment, els frares van aprofitar aquesta
circumstància per construir a l’espai que havia quedat lliure una sèrie de casetes
per llogar-les.
Ja feia temps que l’Ajuntament perseguia l’objectiu d’establir un mercat
permanent, que finalment es va instal·lar a la Rambla. Segons l’Ofici del 1827,
havia d’ocupar «desde el crucero de la calle del Carmen hasta el del Hospital
y la calle de la Riera del Pino, excluso el paseo que debe quedar siempre libre y
expedito». Llavors, el passeig de la Rambla era diferent del que veiem avui
dia. El centre estava elevat respecte dels laterals, que quedaven a un nivell
més baix. Les parades de venda estaven situades en aquest tram, al nivell més
baix, adossades a la banda dreta del passeig anant cap a mar, i als extrems del

4. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), secció 3a, Obres Públiques, exp. 63-3/1
bis. Document de quatre pàgines, manuscrit i sense foliar.
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mercat hi havia dues barreres que prohibien el pas de carruatges des de l’alba
fins al migdia. A l’hora de tancar, els venedors deixaven lliure el camí que
corria al peu dels arbres del passeig.
S’hi van instal·lar 200 parades, de les quals 100 es van dedicar a la
venda de carns fresques i salades, 48 van albergar les peixateres i la resta es va
reservar per a productes diversos. De mida, les parades feien 16 pams de llarg
(3,20 m) per 9,5 d’ample (1,90 m) i de 14 a 17 pams d’alt (2,80 m a 3,40 m),
segons els diferents nivells del terreny. L’Ofici de 29 d’abril de 1827 distribuïa
i ubicava les parades d’una manera que pràcticament s’ha mantingut fins avui
—dividint els carrers segons el gènere dels aliments—, i els mostassafs eren
els encarregats de l’oficina de contrastar els pesos i les mesures, i de vetllar per
l’ordre del mercat.
Annexos al document esmentat de 1827, hi ha uns models de contractes tipus que contenen les condicions establertes per arrendar les barraques
«que se construirán en el nuevo mercado».
Quan parlàvem de la llibertat de comerç, hem apuntat l’existència d’un
sistema de monopolis o estancs molt difícil de suprimir. En aquest sentit, els
contractes tipus «conceden en arriendo los productos que rinda el impuesto
que va a establecerse sobre los puestos cubiertos para la venta de comestibles,
[…] y la prestación de balanzas, pesas, medidas, sillas, bancos y demás…».
No es tracta pas de condicions noves, ja que en els temps anteriors a les
reformes liberals era normal i freqüent la cessió de les rendes relacionades amb
els «manteniments» i els «abastaments» mitjançant l’establiment de venda exclusiva a canvi d’un ingrés a les arques municipals.
El document de 1827, en els annexos, establia un lloguer per un perío
de de sis anys i incloïa la prohibició de vendre en un altre indret que no fos
dins del mercat, així com la prohibició d’arrendar balances, pesos o bancs
a cap casa que no fos la custodiada pels mostassafs, amb la finalitat d’evitar
fraus, etc. Els preus dels lloguers oscil·laven entre els 60 rals de billó al mes
per una parada de carn de primera classe, i els 20 rals que es pagaven per una
parada de verdures de tercera classe.
Sant Josep: de convent a mercat
En moltes ocasions, una narració fabulada inclou una realitat jurídica. Aquest
seria el cas de la fundació del convent dels pares carmelites descalços a la Rambla de Barcelona, el 1585. No farem el repàs de tots els episodis d’una fundació
complexa i plena d’incidents, però sí que apuntarem que el Consell de Cent
va concedir mil lliures a l’orde per tal que els religiosos poguessin adquirir
un immoble on instal·lar l’església i el convent. Si els frares van pagar o no la
seva primera ubicació és una dada que no es pot provar; és cert, però, que van
entrar en negociacions per adquirir l’edifici que ocupava a la Rambla el senyor

268

Montserrat Bajet Royo i Elena Roselló Chérigny

Quarteró de Garriga i Roca número 58 que indica la zona dels carrers: Jerusalem, Hospital,
Rambla de Sant Josep i plaça del mercat del mateix nom. Miquel Garriga i Roca, 1858, AHCB

Papiol, el qual, a banda de tenir-hi el seu domicili, hi prestava el servei de pesador de la palla. Davant la seva negativa, els frares, emparats pel conseller en
cap, Josep Dalmau, i aprofitant una absència del pesador, van ocupar la casa i
la van transformar immediatament en església. Fos o no una usurpació, el cas
és que en aquell indret es va fundar la primera església, tal com ho descriu el
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narrador de l’ordre, fra Joan, en la seva Historia de la provincia de san Joseph de
los carmelitas descalzos en el Principado de Cathaluña:
[L]a recurrencia de los Altares ÿ sagradas Imágenes, detuviesse el ímpetu del furioso
Papiol. No tardó mucho y cuando vió su casa ocupada, salió de si, ÿ como león embrabecido rugía contra los fraÿles. Bomitó de aquella boca tanta po(n)çoña, quanta
le administró su rabioso sentimiento, instigándole Luzbel, ÿ su fiera condición. La
grande paciencia de los huéspedes ya encastillados; ÿ la presencia venerable de la
nueva Iglesia, le fueron persuadiendo que no había más remedio. Ayudó también
mucho la autoridad, ÿ apacibilidad del Señor Conceller,5 que le dixo: «Pues buen
hombre de qué son vuestras quexas? Vuestra casa hecha Iglesia? Qué más quereis? El
Rey de cielo y tierra la ha tomado para sí: cómo tenéis boca para quexaros?». Con lo
cual ÿ considerándose desahuciado se fue reprimiendo, ÿ quietando. Y aunque con
harta violencia, se reduxo, a meterse en otra casa, que le tenían prevenida. Y para que
no quedemos mal vistos con nuestro Papiol, ÿ en agradecimiento del beneficio que tan
a costa de su paciencia le usurpamos, será bien dexar aquí notado quan bien se lo
pagó San Joseph: pues trocándole poco a poco su condición brava, ÿ quitándole de la
aversión, que contra los que le avian despojado, tenía concebida, le hizo tan devoto
suyo ÿ de sus hijos, que se esmerava en servirles. Y vivió lo restante de su vida con
tanta estimación, ÿ afecto, a nuestros Religiosos, que quiso morir en sus manos; ÿ
el, ÿ toda su familia se enterraron en nuestro convento, pudiendo decir assi, que se
enterravan en su casa.6

El 25 d’abril de 1834, un reial decret del Ministeri de Foment ordenava crear
un «establecimiento»7 en el qual «se proporcione a los pueblos los recursos que
necesiten para la ejecución de obras públicas».8 Ens hem de preguntar: els
edificis o solars quedaven inclosos dins del terme recursos? Pel contingut de les
demandes que van fer els ajuntaments, cal respondre afirmativament.
A principis del segle xix, i més encara durant el període de vigència
de l’Estatut Reial, s’atorgava el qualificatiu de servei públic a les activitats
més diverses. Aquest ús del terme de manera tan ambigua, i sense pràcticament cap precisió tècnica, fa que moltes vegades aparegui unit també amb
el d’obra pública. Per demostrar-ho, n’hi ha prou d’observar la interpretació
tan indefinida que se’n va fer al Reial decret de 25 d’abril de 1834, que va

5. Es refereix a Josep Dalmau.
6. bub (Biblioteca de la Universitat de Barcelona), ms. 990, pàg. 53. S’ha fet una transcripció respectant el document original (les grafies, l’ús de majúscules i la puntuació).
7. Llei, ordenança o estatut.
8. Gaceta de Madrid, 66 (27/4/1834).
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induir el consistori barceloní, i probablement també molts altres municipis,
a sol·licitar la cessió dels edificis que pertanyien als convents cremats o desocupats. La norma del 1834 és important en el sentit que la seva ambigüitat
no només porta els municipis a identificar serveis públics amb obres públiques, sinó que deixa la porta oberta perquè ni tan sols es plantegin dubtes
respecte de qui posseeix el domini dels béns que demanen, pel fet que s’inclouen dins del terme recursos. La titularitat del domini per part de la Nació
apareixerà reflectida en una llei de 9 de maig de 1835: «[C]orresponden al
Estado los bienes que […] estuviesen vacantes y sin dueño conocido por no
poseerlos individuo ni corporación alguna».9 La norma considera el domini
eminent de l’Estat i indica quins en són els béns, però no explicita en virtut
de quin títol han passat a engruixir el patrimoni. Tot i que la norma del
maig del 1835 era incompleta, nombrosos ajuntaments s’hi van fonamentar
per formular les seves peticions, fins a la promulgació del famós Decret de
Mendizábal el 1836.
Entretant, la bullanga barcelonina del 25 de juliol de 1835 va convertir en pastura de les flames el convent de Sant Josep. Fonamentant-se en la
norma del maig de 1835, no és d’estranyar que el 15 d’octubre de 1835 el
consistori barceloní trametés una sol·licitud a la reina per derruir el convent
de Sant Josep i per obtenir la cessió del solar, que es destinaria al mercat. En
aquesta sol·licitud, feien servir pràcticament les mateixes paraules que apareixien en el preàmbul del Reial decret de 25 d’abril de 1834. No hi ha cap
dubte que la sol·licitud del consistori argumentava indirectament la categoria de servei públic i que el solar que demanava ja havia passat a la condició
de bé demanial. No es pot qualificar de badada jurídica el fet que no es definissin els conceptes de servei públic, interès general o béns de domini públic,
sinó que caldria atribuir-ho més aviat al fet que es vivien uns moments en
què les idees pertanyien al terreny polític, més que no pas al jurídic, i són de
difícil aprehensió o definició legal. És a dir, es comencen a fer servir conceptes que encara estan en blanc i que el progrés i la voluntat de cada llei anirà
modulant successivament.
L’article 2 del Decret de Mendizábal (1836) va introduir el terme servei públic, establint així l’excepció a la regla i excloent de la venda una sèrie
de béns que després passarien a ser de domini públic. El mercat de la Boqueria n’és un exemple. El solar del convent va passar a integrar el patrimoni de
béns de l’Estat, el qual, com a titular, el va cedir finalment, ja convertit en un
bé demanial, a una altra administració, en aquest cas la local (Ajuntament de
Barcelona), amb la finalitat que se’n fes ús per proporcionar un servei públic
9. Llei de 9 de maig de 1835 (la cursiva és de les autores de l’estudi).
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a la comunitat. En vista d’això, podem concloure que no es tractarà d’un
bé desamortitzat per la següent raò: perquè existeixi la figura jurídica de la
desamortització, no n’hi ha prou amb la incautació i el canvi de titularitat del
bé per part de l’Estat, sinó que cal que es compleixi un tercer requisit: que
el bé es vengui en subhasta pública, que passi a integrar un patrimoni privat
i que, per tant, entri dins del tràfic jurídic mercantil. A més, es va dotar el
solar amb la regla de la inalienabilitat sempre que es dediqués efectivament
a prestar un servei públic.
Ara bé, es podria explicar què va portar Mendizábal a introduir aquesta
excepció a la Llei, que al cap i a la fi facilitaria la creació d’una sèrie de serveis,
entre els quals els mercats municipals, i a regular una sèrie de situacions que
en realitat ja s’estaven produint de facto?
La resposta no sembla excessivament complexa si es tenen en compte
de forma cronològica una sèrie de fets: les normes de 25 d’abril de 1834; la
Llei de 9 de maig de 1835; el Decret de 25 de juliol de 1835, del Ministeri
de Foment, que suprimia els convents que no tinguessin més de dotze religiosos professos; la infinitat d’acords presos per diversos ajuntaments abans
del febrer del 1836; els innombrables escrits de petició de cessió d’edificis per
part dels consistoris; el Reial decret d’11 d’octubre de 1835; la Llei del vot
de confiança de 16 de gener de 1836; el Reial decret de 25 de gener de 1836;
les cremes de convents; els moviments socials; una incertesa política i, sobretot, econòmica; la imprecisió de conceptes i de necessitats. És a dir, tota una
llista d’elements —que a més són aparentment contradictoris— van aportar
tots els ingredients necessaris per entendre la introducció de l’excepció de
l’article 2 del Decret de 19 de febrer de 1836.
L’Ajuntament de Barcelona va sol·licitar en nombroses ocasions al govern de la nació la cessió del convent, però no ho va aconseguir definitivament
fins al 17 d’abril de 1853, quan el mercat ja estava en funcionament.
L’encarregat de dur a terme el projecte de construcció del mercat de Sant
Josep (o de la Boqueria) va ser l’arquitecte Josep Mas i Vila, i la col·locació de la
primera pedra va tenir lloc el 19 de març de 1840. No obstant això, tres mesos
més tard les obres se suspenien, tot i que aviat es van tornar a reprendre.
Després d’un dictamen de l’alcalde Josep Bertran Ros de 22 de març
d’aquell any 1853, l’Estat atorgava l’escriptura de cessió «en favor del Excmo.
Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, del local que fue convento,
iglesia y huerto, de PP. Carmelitas Descalzos de esta dicha ciudad, por canon
anual de veinticinco mil trescientos seis reales seis maravedises de vellon».10

10. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), secció «Ayuntamiento borbónico», escriptures
IX, 1849-1856.
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Conclusions
En resum, val a dir que a partir de la promulgació de la Constitució de Cadis es
va implantar la llibertat de comerç, cosa que va implicar una creixent presència
reguladora per part de l’Administració i una constant intervenció de la mateixa
en la conformació i objectivació de conceptes jurídics com béns de domini
públic, servei públic, interès general, etc.
I encara que sabem que és gairebé obligatori arribar a conclusions,
aquestes línies no ens permeten fer-ho per diverses raons. La primera és que,
per explicar tot el procés de construcció i cessió del mercat de Sant Josep, hauríem d’aprofundir en les diverses teories que es poden construir sobre la forma
i el règim jurídic que es van utilitzar, i aquí no tenim prou espai. La segona raó
és que el que hem apuntat no és més que un petit tast introductori a un treball
en construcció del qual encara no podem avançar el resultat definitiu.
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Les revoltes populars i les polítiques de proveïment
a limentari a mitjan segle xix
Joan Fuster-Sobrepere

Ens proposem relacionar la liberalització del mercat alimentari i el malestar
social, tot i tenir present que, en el cas espanyol, aquesta liberalització va estar
fortament condicionada pel disseny de la hisenda de l’Estat, a causa de la debilitat crònica de les seves finances.
Aquest disseny, vacil·lant en els anys revolucionaris, arribat el 1845 es va
consolidar en el marc d’un model centralista i moderat d’Estat, que situava els
ajuntaments i les seves hisendes en una posició subsidiària respecte del govern.
El liberalisme que es va imposar a partir d’aquell any combinava la centralització política i administrativa, que debilitava els ajuntaments en la seva autoritat i
els seus recursos, amb un disseny tributari deficient en les seves figures impositives i encara més en el seu model de recaptació atribuïda col·lectivament als ens
locals. Això situava els ajuntaments en el centre de les protestes per la carestia
de la vida, malgrat que disposaven de pocs recursos per intervenir-hi. El malestar social trobaria en el sistema fiscal, i en la forma desproporcionada en què
descansava sobre els productes de primera necessitat a l’Espanya del segle xix,
un dels seus dos arguments principals; l’altre seria la introducció —per primera
vegada a molts territoris— del sistema de lleva per al reclutament militar en
unes condicions particularment ominoses.
L’estratègia que van seguir els moderats, d’exercici monopolístic del poder i restricció de la participació política, no va suposar naturalment l’eradicació
de les formes de malestar social, que obeïen tant als canvis que es van produir
en el procés d’implantació del règim liberal com —i molt significativament a
Barcelona— als nous conflictes nascuts de les transformacions econòmiques
associades al procés d’industrialització accelerat d’aquest període. Les enormes
dificultats d’encaix entre el fort component autoritari del nou règim, amplificat
a la capital catalana pels poders extraordinaris de l’autoritat militar, i les necessitats d’adequació de les regles socials al món capitalista que tot just s’estaven assajant van ser al llarg d’aquests anys un factor permanent de tensions. En els anys
de la revolució, aquestes tensions havien trobat en els elements més avançats
del partit liberal un agent que les vehiculava i que facilitava una certa forma de
transacció. Una vegada liquidada aquesta etapa i els seus protagonistes el 1843,
i descartades les alternatives que aportaven més voluntat integradora, l’abordatge dels conflictes va oscil·lar entre el paternalisme intervencionista de les autoritats militars —que sovint es combinava amb una repressió descarnada— i les
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demandes de modernització generalment frustrades —això sí, sense sacrificar
l’estabilitat— dels grups promotors de l’economia industrial. En la mesura que
aquests darrers —almenys fins al 1849— van acceptar un paper subordinat en
les estructures polítiques, la inadaptació de les directrius generals emanades dels
governs moderats de l’Estat a les necessitats de la societat barcelonina sovint es
va fer insuportable per a amplis sectors de la població i va donar lloc a protestes
espontànies, com els avalots contra la quinta de 1845. Davant d’aquestes protestes es van adoptar estratègies tant de repressió com de transacció, en funció
moltes vegades de la distància des de la qual es prenien les decisions.
Tanmateix, a partir de finals dels anys quaranta, els motius de malestar
més punyents entre les majories socials anaven associats a l’emergència d’una
classe obrera en condicions de supervivència duríssimes i amb instruments de
defensa encara incipients (les associacions obreres tingueren una vida precària).
En la vida quotidiana el malestar tenia a veure amb les noves formes d’imposició fiscal, especialment els impostos indirectes —els consums i els arbitris
sobre certs articles alimentaris—, que gravaven les economies més febles i que
es van deixar sentir com una forma de laminació del salari real popular; i també
amb la implantació per primera vegada a Catalunya del servei militar obligatori
—tot i que la reial ordre dictada el 1837 no es va fer efectiva fins al 1845, amb
la primera quinta a Catalunya.
En línies generals, l’aparell repressiu va funcionar i va aconseguir evitar
per un període de deu anys a partir de 1843 nous brots revolucionaris, però
les diverses formes de malestar social van esclatar en més d’una ocasió, sense
que l’oposició política tingués capacitat de vehicular aquestes explosions en
benefici propi.
Les dificultats endèmiques de la hisenda pública espanyola van ser un seriós obstacle per al desenvolupament de l’Estat liberal. Els moderats van afrontar aquest problema amb la seva reforma tributària de 23 de maig de 1845,
coneguda com a reforma Mon-Santillán,1 pels noms del ministre responsable
i de l’inspirador de la llei—, una reforma que tampoc va resoldre els greus
problemes de la hisenda estatal. Tot i que al capdavall va resultar modesta i en
molts casos tan sols va legalitzar situacions de fet,2 va representar un pas decisiu
1. Josep Fontana, La revolución liberal. Política y Hacienda en 1833-1845, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977; Fabià Estapé, La reforma tributaria de 1845: estudio preliminar y consideración de sus
precedentes inmediatos, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2001; Miguel Artola, La Hacienda del
siglo xix. Progresistas y moderados, Madrid, Alianza Editorial, 1986; Francisco Comín, Hacienda y economía en la España contemporánea (1808-1936), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1988; Francisco
Comín, «La reforma fiscal de Mon-Santillán ciento cincuenta años después», dins Rafael Vallejo (ed.),
Hacienda Pública Española, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1996; i el testimoni de Santillán
mateix a Ramón de Santillán, Memorias (1808-1856), Madrid, Tecnos-Banco de España, 1996.
2. Fontana, La revolución liberal…, pàg. 243-255.
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en el procés d’uniformització administrativa. Els tres impostos principals sobre els quals descansaria la hisenda serien la contribució territorial, el subsidi
d’indústria i comerç i l’impost de consums (aquest darrer indirecte). A aquest
punt de partida es va afegir una tècnica recaptadora molt deficient, però que
permetia implantar el nou sistema en poc temps, a costa de sacrificar-ne l’exactitud, admetre enormes bosses de frau i acceptar un repartiment clarament
injust de les càrregues fiscals. Les Corts fixaven en el pressupost general de
cada any el cupo corresponent a cada figura impositora; el govern, a partir d’un
procediment poc menys que arbitrari a manca d’estadístiques fiables, fixava el
que havia d’aportar cada província; les diputacions, el cupo de cada municipi;
i els ajuntaments —ajudats per pèrits repartidors—, el de cada contribuent. Els
propietaris col·lectivament, els industrials (a vegades a través dels gremis) i els
ajuntaments eren responsables del pagament íntegre del cupo de cada impost.
El resultat del procediment va ser una avaluació de la riquesa molt inexacta i un
repartiment que va ser falsejat continuadament. En endavant els ajuntaments
serien els agents del frau; i els repartiments dels impostos van esdevenir un dels
principals instruments de la instal·lació del caciquisme.3 La conseqüència final
de la imperfecció del sistema va ser que només pagaven els més petits. I com
més incapaç era l’impost territorial —el més important dels directes— d’atendre les necessitats de la hisenda estatal, més va descansar aquesta en altres figures
que n’accentuaven el component poc equitatiu, com ara l’impost de consums.
Amb la reforma de la hisenda també es va modificar el règim tributari de
les administracions locals. Aquestes podrien finançar-se establint recàrrecs sobre
els impostos estatals. Privats d’altres ingressos, els ajuntaments gairebé no tenien
altre remei que recórrer al recàrrec sobre el dret de portes, si no es volien veure
abocats al col·lapse. El legislador va confiar —d’una manera que no podia ser
innocent— en què els béns municipals financessin la despesa municipal. Si en
la major part dels casos no va ser així —a Lleida aquest ingrés tot just arribava a
cobrir l’onze per cent del pressupost el 1857—,4 a Barcelona, que no disposava
pràcticament de patrimoni des de 1714, la quantitat era irrisòria. El resultat fou
que les hisendes locals es van basar desproporcionadament en els recàrrecs en
els consums, que sovint se sumaven als arbitris que també s’imposaven a certs
productes, com la carn o l’aiguardent. Mentre que la contribució territorial o el
subsidi industrial podien tenir un recàrrec municipal o un recàrrec provincial

3. Joaquín Del Moral, Hacienda central y haciendas locales en España, 1845-1905, Madrid, Instituto
de Estudios de Administración Local, 1984, pàg. 34-35.
4. Josep Maria Pons, «Finanzas municipales y fiscalidad a mediados del siglo xix. Un ejemplo de sus
consecuencias sociales: Lleida, 1845-1868», dins Luis González, Juan Manuel Matés (coord.), La
modernización económica de los Ayuntamientos. Servicios públicos, finanzas y gobiernos municipales, Jaén,
Universidad de Jaén, 2008, pàg. 21-48.
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que, sumats, arribaven al 15 per cent, l’impost de consums va arribar a patir un
increment per al recàrrec municipal del 45 per cent.
En aquest context, és interessant examinar el comportament social al
llarg de les dues crisis de subsistències que van tenir lloc en aquests anys: la de
1846-1848 i la de 1853-1857.
El 8 de novembre de 1845, el cap polític de Barcelona recordava als
ajuntaments que, d’acord amb la legislació vigent, podien imposar alguns complements al recàrrec dels consums, és a dir, posar nous arbitris sobre els mateixos productes ja gravats. A Barcelona la mesura es va concretar el 1847, quan
es van cobrar els primers arbitris sobre productes de consum com la carn o
l’aiguardent.5 L’impacte de la reforma tributària devia ser important, almenys
a curt termini.6 En les xifres que dóna Figuerola es percep un decrement de
l’entrada a la ciutat de carn, vi, oli i aiguardent a partir de 1846, que l’autor
atribueix al descens: «por dos causas conspirantes a un mismo objeto: la crisis
alimenticia en todo el occidente de Europa, y los fatales efectos del sistema
tributario hondamente sentidos en su aplicación en Barcelona», a la qual cosa
afegia «El desnivel que existe entre la contribución de consumos fijada en Barcelona y sus barrios extra-muros comparada con los demás pueblos del llano,
ha causado un contrabando escandaloso de carnes, siendo muy verosímil que la
cantidad consumida, si es que ha tenido aumento, ha vuelto a ser por lo menos
la de 1846, pero el Estado y el erario municipal han sufrido las consecuencias
del mal calcular de los administradores».7
Quan la crisi econòmica va arribar a Catalunya amb força el 1846 i la
guerra civil va reaparèixer al camp, els arguments principals per enrolar-se
a les files del pretendent carlí girarien a l’entorn d’aquestes formes de malestar popular esdevingudes cròniques i aguditzades per la conjuntura. La
premsa progressista atacava els consums i els responsabilitzava de la carestia8
i, quan es va aguditzar la crisi econòmica a principis de 1847, el govern els
va suspendre temporalment, si bé al novembre els va restituir. Tan sols quan

5. Josep Maria Ollé, L’oligarquia i la construcció de l’estat centralista. Estat de setge a Catalunya (18441847), Barcelona, edició de l’autor, 2003, pàg. 401.
6. Fontana ha estimat que els consums van representar en els pressupostos generals de l’Estat de 1829
a 1859 entre un 8 i un 10 per cent de la recaptació, és a dir, una quantitat molt important, tot i que
indica que les previsions recaptadores de la hisenda espanyola sovint no es van complir. Tanmateix,
segons les xifres posteriors que dóna Del Moral per a la segona meitat del segle, sembla que la recaptació
va millorar, tot i que cal assenyalar que l’impost de consums fou abolit el 1868 i completament reformat a partir de 1874. Es fa difícil avaluar els recàrrecs locals, per als quals no disposem de xifres. Vegeu
Fontana, La revolución liberal…, quadres de pàg. 245 i 253; Del Moral, Hacienda central y…
7. Laureà Figuerola, Estadística de Barcelona en 1849, Barcelona, Alta Fulla, 1993, pàg. 49 i seg.,
pàg. 150-151 per a la carn; pàg. 157 per al vi; pàg. 162 per a l’aiguardent i l’oli.
8. El Barcelonés (26/10/1847).
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Vista de la Plaça Nova. Alexandre de Laborde, Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, 1806-1820.
Fotografia: Gabriel Serra, AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

es va encavalcar la crisi amb la guerra i els fets revolucionaris d’Europa, el
març de 1848, el general Pavía, capità general de Catalunya, els va tornar
a suspendre, juntament amb els arbitris existents sobre primeres matèries i
productes de fabricació espanyola, així com la quinta (molts joves s’enrolaven
a les files del pretendent per servir més a prop de casa). Acabada la guerra,
els drets de portes es van reinstaurar i, en general, es van arrendar a particulars; i, finalment, a partir de 1850, davant la inoperativitat —per falta de
recursos— del pla de carreteres de les quatre diputacions, que havia impulsat
Pavía, i davant la política expansiva d’obres públiques dels governs tardomoderats, es van autoritzar nous recàrrecs provincials.9 Com a element de
malestar permanent, no és estrany que el 1851 fos el desencadenant a Reus

9. Junta Delegada de Carreteras, Reseña de las operaciones de la Junta Delegada de Carreteras de las
cuatro provincias de Cataluña desde su instalación en 17 de octubre de 1848, hasta 31 de diciembre de
1850, Barcelona, Impr. de Francisco Sánchez, 1851, pàg. 53-56.
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d’un avalot d’importants proporcions, un autèntic moviment de masses 10
a l’estil dels antics rebomboris.
Tanmateix, la generalització de les pràctiques d’introducció fraudulenta
de mercaderies a la ciutat, tal com observa Figuerola, devia ser constant.11 Tant
és així que l’Ajuntament, el juny de 1848, hagué de publicar un edicte reproduint el Reial decret de 23 de maig de 1845 —tres anys després d’haver introduït
la pràctica—, on s’establien les normes i els productes subjectes a l’impost de
consums, així com les sancions per als infractors i els punts on es trobaven les
entrades per on s’havien d’introduir les mercaderies.12
La crisi econòmica, la implantació de les noves formes de propietat burgesa al camp —i la difícil adaptació de la població al canvi—,13 i les mesures
de centralització administrativa que sovint van trencar el consens social —entre
elles, les noves formes impositives— van crear les condicions perquè l’aixecament carlí, més o menys endèmic —per bé que esperonat pel casament de la
reina—, esdevingués una guerra generalitzada al camp català.14 La conjuntura
crítica fou superada a partir de 1849, però el sistema imposat pels moderats va
mantenir un substrat de malestar que novament reapareixeria al llarg de 1853 a
causa de la carestia lligada a la qüestió d’Orient, un malestar que tindria un paper decisiu en les jornades de juliol de 1854. Aquesta carestia va ser important,
no només perquè amb la Guerra de Crimea va cessar el proveïment del gra de
Rússia, sinó sobretot perquè el blat castellà es dirigí a l’exportació en un mercat
de preus inflats per l’escassetat, i va deixar la Península immersa en una crisi de
subsistències per manca d’abastiment i encariment del producte.
Les urgències de la hisenda espanyola van portar a una pràctica recaptadora que no dubtava a contravenir els principis del model econòmic liberal que es
volia imposar, dificultant la circulació de mercaderies i afavorint les formes col·
lectives de responsabilitat fiscal, amb la idea peregrina que això en facilitaria la

10. Albert Arnavat, Moviments socials a Reus, 1808-1874. Dels motins populars al sindicalisme obrer,
Reus, Associació d’Estudis Reusencs, 1992, pàg. 93-103.
11. En aquest sentit, la taverna que es trobava al costat de la porta de Canaletes va ser reiteradament sancionada pel fet d’introduir vi i licors sense pagar els drets de portes, aprofitant-se del seu emplaçament.
Vegeu AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), Governació, sèrie A, exp. 2228.
12. L’edicte de 28 de juny de 1848 reprodueix bona part dels 79 articles del Reial decret de 23 de maig
de 1845, signat per Pablo Soler, tinent d’alcalde per autorització de l’alcalde-corregidor. Vegeu AHCB
(Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Bans, carp. 25.
13. El malestar al camp es va traduir en un important augment de la delinqüència, especialment dels
delictes relacionats amb els atacs a la propietat. Resulta paradigmàtic, com ha assenyalat Fontana, el cas
dels robatoris de llenya, que ja va registrar Marx per a la Renània de l’època (Josep Fontana, La fi de
l’Antic Règim i la industrialització, 1787-1868, dins Pierre Vilar (ed.), Història de Catalunya, Barcelona,
Edicions 62, 1988, V, pàg. 307-309; Robert Vallverdú, La guerra dels Matiners a Catalunya (18461849). Una crisi econòmica i una revolta popular, Barcelona, Abadia de Montserrat, 2002, pàg. 18-32.
14. Fontana, La fi de l’Antic…, pàg. 307-308.
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transparència i l’autocontrol per part dels col·lectius afectats. En realitat van permetre el frau continuat i van drenar els recursos dels més febles i l’estalvi de les
classes mitjanes, mentre que els més rics eludien el pagament o el minoraven. A
pesar de tot, no es va aconseguir salvar la deficiència crònica de la hisenda espanyola, ni de les hisendes locals. En una situació on l’administració local actuava com a
administració perifèrica de l’Estat, el seu raquitisme va condemnar l’Estat mateix
al subdesenvolupament dels serveis públics i va crear les bases per al fracàs de tot
el règim a mitjà termini.15 Un repartiment de càrregues fiscals tan injust, amb un
retorn tan inapreciable no va fer sinó allunyar les majories socials del nou règim.
Si examinem els fets que van de l’estiu de 1853 al de 1856, passant per la
revolució de juliol de 1854 que va portar al règim del Bienni i la seva caiguda
dos anys més tard, veiem com s’hi combinen, fins al fracàs del nou règim de
la coalició, diversos factors, d’una manera que resulta paradigmàtica en el cas
espanyol i amb un interessant biaix per al cas barceloní: crisi política (amb un
intent reformador en sentit liberal i modernitzador); crisi fiscal (endèmica en el
cas espanyol); carestia d’aliments (a causa del context de la Guerra de Crimea);
i malestar popular.
La Barcelona de 1853 a 1856 va ser, com tantes vegades, el contenidor
d’una forta agitació social en un context de malestar generalitzat a tota Espanya,
però les transformacions que al llarg de la dècada dels quaranta s’havien produït
a la ciutat, especialment pel que fa a la mecanització del sector tèxtil i els canvis
que això va comportar en l’organització del treball, van dotar la protesta d’un
sentit completament diferent del que tenia la que es va produir simultàniament
a Castella, Aragó, Galícia o Andalusia. Les causes del malestar eren les mateixes,
però l’organització industrial en començava a modificar la percepció i les formes
de resistència.
A Barcelona, la carestia en el preu del pa, derivada del temor que esclatés la
Guerra de Crimea, també es va deixar sentir. El descontentament obrer es manifestava des de finals de 1853 amb alguns incidents i diverses intervencions de les
autoritats, la qual cosa preparava el malestar de fons que havia d’esclatar al mes
de març de 1854. Mañé i Flaquer escrivia al seu amic Benet de Llanza sobre el
particular: «Lo que aquí ahora más cuidado inspira es la cuestión de subsistencias, si bien ha aplazado sus efectos a causa de que hay abundancia de trabajo. Pero
esto no bastará para que, sin aumento de jornales o disminución de precios en las
primeras materias, puedan comer las clases trabajadoras».16 El malestar general es
15. Manuel Arranz, Ramon Grau, Marina López, «Barcelona: Anàlisi històrica del règim municipal», dins
Documents de treball per a la Carta Municipal, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, III, 1987, pàg. 1-164.
16. Jordi Bou, Correspondència entre Benet de Llanza i Joan Mañé i Flaquer. Epistolari social, polític i
cultural (1847-1862), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, pàg. 129-130, carta
de 17/3/1854.
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convertia en oposició pel descrèdit creixent del govern central moderat de Sartorius. Al llarg de l’hivern la confrontació no havia fet sinó augmentar, i al mes
de febrer de 1854 s’havia produït un primer moviment militar a Saragossa que
no va tenir èxit.17 Però la crisi de subsistències que es vivia a la Península, que a
Galícia havia degenerat en una autèntica fam, aportava un factor nou i decisiu
que contribuïa a agreujar la situació. En un article sobre obres públiques a la
ciutat, un periòdic progressista barceloní s’oposa a les despeses que feia l’Ajuntament per tal d’accelerar les expropiacions del carrer de la Princesa en lloc de
prendre mesures per atenuar el preu excessiu dels comestibles.18
Al mes de febrer la premsa madrilenya donava notícia de l’aparició de
partides carlistes al camp i assenyalava que no era casualitat, sinó causalitat, que
això succeís justament a Catalunya. Mañé també feia referència a aquest fet:
«Los robos aumentan todos los días, y por más que se diga lo contrario, andan
ya partidas permanentes de ladrones»,19 i advertia, referint-se als nombrosos
rumors de cop d’estat que circulaven, «no creo que haya preparación de ningún movimiento, mas como la miseria aumenta todos los días, en razón de la
carestía de los comestibles y la escasez de fórmulas que trae el invierno, no dudo
que el primero que se presente con dinero, sea cual sea su bandera, levantará
la gente que desee».20 Però, tot i que es va produir una certa activitat carlina,
aquesta vegada les coses no van anar per aquí.
Pel que sabem, la vaga general, que a Barcelona i bona part de la Catalunya industrial es va viure la darrera setmana de març de 1854, va començar a
l’Espanya Industrial de Sants a causa d’un litigi sobre la qüestió del tir de les peces, que era una forma indirecta de discutir el salari, en un moment de pujada
dels preus dels productes de primera necessitat. El primer conflicte es va produir entre el 22 i el 25 de març, i es va resoldre amistosament amb la intervenció
del governador civil Marcos Ordóñez; el fet és que, quan ja semblava resolt, el
conflicte va rebrotar violentament el dia 28 de març. Mañé el refereix així al seu
amic, el duc de Solfeino (a qui escriurà diàriament al llarg de la vaga): «Algunos
trabajadores de la España Industrial se opusieron a que otros ocuparan telares
que se les había hecho desocupar. La autoridad quiso intervenir en el asunto
y entonces todos desocuparon la fábrica. Prendiéndose algunos, unos 50, y
como eran telares mecánicos, todos los tejedores de esta clase de Barcelona y sus

17. Es va pronunciar sense èxit a Saragossa el brigadier Hore i alguns civils propers al partit demòcrata.
José Ramón de Urquijo, La revolución de 1854 en Madrid, Madrid, CSIC - Instituto de Historia
Jerónimo Zurita, 1984, pàg. 65 i seg.
18. El Presente (14/9/1853).
19. Bou, Correspondència entre Benet…, pàg. 128, carta de 28/2/1854.
20. Bou, Correspondència entre Benet…, pàg. 127, carta de 2/2/1854.
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alrededores abandonaron las fábricas. Ayer cundió el contagio, y continuaron
desocupándose talleres. Hoy algunas turbas de mujeres y niños han obligado a
gritos y a pedradas a que se desocuparan las pocas fábricas en que se trabajaba
[…]; se hacen continuamente prisioneros, se desecha todo medio de conciliación y por tanto se teme un conflicto serio».21
Després d’una setmana de vaga completa a Barcelona, els obrers van tornar a la feina. La protesta, que inicialment havia semblat un incident menor, es
va generalitzar i va adquirir caràcter d’enfrontament social a causa dels errors inicials del capità general, però els factors de malestar i la capacitat d’organització i
resistència de la classe obrera barcelonina havien provat la seva força.22 El context
general que havia possibilitat el fons de malestar sobre el qual havien cavalcat els
fets, la carestia i la inestabilitat política, no sols no s’alleugeririen en els mesos
següents, sinó que s’agreujarien i donarien pas als fets d’aquell estiu, amb el conflicte social generalitzat i més profund que seguiria a la revolució de juliol.
A l’estiu, la situació política aguditzada per la carestia va desembocar en
el pronunciament dels generals moderats antigovernamentals de Vicálvaro, al
qual s’incorporaren després els progressistes, en el Manifest del Manzanares, fins
a donar lloc a la revolució que fundaria el règim unionista del Bienni (18541856). No és casual que els generals sollevats haguessin d’acceptar proclamar
en l’esmentat manifest: «queremos la rebaja de impuestos», una referència implícita a l’abolició dels consums.
Tanmateix, la revolució de juliol no resoldria el malestar obrer que tenia
causes immediates com la carestia, però també altres d’estructurals, com el canvi en les formes tradicionals de treball en el tèxtil que la introducció de les màquines selfactines suposava. El conflicte s’allargaria de forma oberta o soterrada
fins a l’esclat, el 2 de juliol de 1855, d’una nova vaga general encara de majors
proporcions que ha estat explicada detalladament per Benet i Martí.23
El malestar per l’empitjorament de la carestia d’aliments provocada per
la Guerra de Crimea, que es convertiria en una revolta generalitzada en el camp
castellà,24 seria —juntament amb la incapacitat dels governs de coalició d’estabilitzar la hisenda pública— el que conduiria a la caiguda del règim després de
21. Bou, Correspondència entre Benet…, pàg. 131, carta de 30/3/1854.
22. Ramon Simó i Badia, fundador del periòdic obrerista El Eco de la Clase Obrera a Madrid durant
el Bienni, es presentava a la portada de l’opuscle Memoria sobre el desacuerdo entre dueños de taller y
jornaleros, publicat a Madrid el 1855, com a «representante que fue de la clase de impresores cerca de las
primeras Autoridades de Barcelona durante los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella capital
en marzo de 1854». Vegeu Josep Benet, Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle xix. El moviment obrer
durant el Bienni Progressista (1854-1856), Barcelona, Curial, I, 1976, pàg. 239-240.
23. Benet, Martí, Barcelona a mitjan…
24. Javier Moreno, «Fiscalidad y revueltas populares en Castilla y León durante el bienio progresista,
1854-1856», Historia Agraria, 31 (2003), pàg. 111-139.
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la ruptura de l’aliança entre O’Donell i Espartero. A Barcelona, però, els fets
de 1853-1856 ens mostren com el malestar per l’alça del preu dels aliments
s’expressà en la forma moderna de la protesta obrera sobre el salari —o la llargada de la peça—, i no en avalots contra els consums o el preu dels aliments.
Podem suposar que les transformacions socials de fons hi van tenir un paper
substancial: la mecanització de la indústria barcelonina ja estava pràcticament
completa entre 1840 i 1850 i el grau d’articulació de les associacions obreres
sembla haver madurat i haver-se consolidat en els anys del Bienni.
En resum, al llarg dels primers anys de la dècada moderada la crisi
endèmica de la hisenda pública espanyola va portar a una reforma tributària que d’una banda feia descansar la recaptació en els més febles en forma
d’impostos indirectes, i de l’altra arruïnava els ajuntaments privant-los de cap
altra font d’ingressos que no fossin els recàrrecs, particularment sobre els consums. Quan es va desfermar la crisis dels anys 1846-1848, la ciutat, en l’estat
de setge permanent i sota la direcció efectiva dels capitans generals, no es va
sostraure al malestar que es convertiria en guerra civil al camp, i els militars
es van veure obligats a serioses concessions fins i tot en contra de l’esperit del
sistema liberal: suspensió de la quinta i dels consums i programes d’obres
públiques per donar feina als aturats. La revolució europea afavoria aquestes
concessions; el principal temor de les autoritats ja no era la revolta carlista que
sabien que podrien controlar, sinó la possibilitat que Barcelona seguís el camí
de Paris, Milà o Viena amb un esclat revolucionari. Quan la carestia va tornar
arran de la Guerra de Crimea, i sota la direcció dels governs tardomoderats o
unionistes, aquestes concessions, que es van intentar d’una altra manera —el
decret de prohibició de selfactines, la suspensió dels consums el 1854, la política de conciliació de Madoz—, ja no van ser suficients per aturar els malestars
acumulats, i l’acció de les organitzacions obreres es va fer sentir per primera
vegada en manifestacions típiques de la societat industrial. En lloc d’avalots,
es van produir les primeres vagues de caràcter general a la ciutat. No sabem
si es tractava d’un patró que s’havia transformat definitivament, però resulta
evident que en aquest anys la tendència dels grups socials més desafavorits va
girar a l’entorn del salari, i no sols el preu dels aliments. Sens dubte, les transformacions en el món del treball industrial,25 el pas d’una fase quasi artesanal
cap a la nova realitat de la fàbrica intensiva en capital, on no es requeria treball
especialitzat, n’eren el teló de fons.

25. Albert García Balaña, La fabricació de la fàbrica. Treball i política a la Catalunya cotonera
(1784-1874), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.
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Les polítiques alimentàries dels ajuntaments
del Sexenni, 1868-1874
Marició Janué Miret

Els ajuntaments del Sexenni
La revolució de setembre de 1868, que va destronar Isabel II, va comportar
la institucionalització del sufragi universal masculí i la constitució d’un consistori molt més representatiu que no pas els precedents.1 De tota manera,
aquesta democratització va topar amb entrebancs.
En totes les eleccions municipals generals celebrades a Barcelona durant
el Sexenni, la candidatura que va assolir un percentatge més elevat de vots va
ser republicana federal. Tot i això, durant gairebé la meitat del període, els
consistoris que regiren la ciutat no van ser elegits, sinó nomenats per les autoritats. A més, malgrat que a les eleccions la majoria de vots era republicana, les
demarcacions electorals estaven establertes de tal manera que durant gran part
de l’etapa la majoria de regidors va ser monàrquica.
Dos factors principals obstaculitzaren les iniciatives dels ajuntaments
del Sexenni: les repetides intromissions governamentals i la migradesa del
pressupost. Pel que fa a les polítiques alimentàries, els aspectes en què se
centraren les actuacions dels ajuntaments de l’etapa van ser també dos: la
modernització dels equipaments, principalment els mercats i l’escorxador,
i la polèmica qüestió de l’abolició i posterior reposició dels consums.
La modernització dels equipaments
Quan s’inicià el Sexenni, hi havia a la capital catalana cinc places de mercat
públiques: Pedró, Sant Josep (actual Boqueria), Santa Caterina i el Born; a
més del mercat del barri de la Barceloneta. Segons Ildefons Cerdà, cap al 1856
el mercat de Sant Josep concentrava un 45 per cent del total dels venedors de
la ciutat i el del Born, gairebé una tercera part. El nou mercat de Santa Caterina estava encara arrencant, i els més petits i perifèrics de la Barceloneta i el

1. Marició Janué, «L’Ajuntament de Barcelona durant el Sexenni Democràtic (1868-1874)», dins
Manel Risques (ed.), Història de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2008,
II, pàg. 88-111; Els polítics en temps de revolució. La vida política a Barcelona durant el Sexenni revolucionari (1868-1873), Vic, Eumo Editorial, 2002; «Les primeres eleccions municipals amb sufragi
universal a Barcelona (18-28 desembre de 1868)», dins III Congrés d’història de Barcelona. Ponències
i comunicacions, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1993, II, pàg. 465-474.
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Taula 1. Percentatge de vots obtingut
per les principals candidatures a les eleccions municipals
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Tendència política majoritària als ajuntaments del Sexenni
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Pedró concentraven només nombres molt reduïts de venedors.2 Amb tot, vers
1865, Santa Caterina ja superava clarament el Born en nombre de venedors
i s’havia convertit en el segon mercat de la ciutat darrere de la Boqueria. En
aquest mateix període es va produir un creixement notable dels mercats del

2. Ildefons Cerdà, «Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856», dins Ildefons
Cerdà, Teoría general de la urbanización, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1968-1971, citat per
Manuel Guàrdia, José Luís Oyón, Nadia Fava, «El sistema de mercats de Barcelona», dins Manuel
Guàrdia, José Luís Oyón (ed.), Fer ciutat a través dels mercats. Europa, segles xix i xx, Barcelona, Ajuntament de Barcelona – Museu d’Història de Barcelona, 2010, pàg. 267.
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Pedró i la Barceloneta.3 De tots els mercats barcelonins, només el de Santa Caterina era cobert. La incomoditat dels mercats descoberts s’intentava resoldre
amb tendals que es deterioraven ràpidament. A més d’això, la densificació i el
desbordament dels principals espais creaven problemes d’higiene, congestió i
funcionament.
Des de l’esclat de la revolució de 1868, sovintegen a les actes de l’Ajuntament les referències a reparacions, renovacions i reformes que s’han d’efec
tuar als mercats. El mercat que va concentrar més atenció va ser el de Sant
Josep, i ja el 7 d’octubre de 1868 deu regidors sol.licitaren que es procedís a acabar-lo amb tota urgència (s’estava instal·lant als terrenys de l’antic
convent).4 De tota manera, la preocupació municipal per la modernització
dels mercats va ser més manifesta l’estiu de 1870, quan es presentà una proposta al ple de nomenar una comissió especial que se n’ocupés de la millora.5
La creació de la comissió s’aprovà el 23 d’agost de 1870.6 Aquesta demanà al
mes de desembre un informe sobre la situació dels mercats al director d’edificacions i ornamentació de l’Ajuntament, Josep Artigas, que el maig de 1871
feu una valoració de l’estat de cada mercat.
Segons l’informe, el mercat de la plaça del Pedró, destinat a satisfer
les necessitats dels habitants del populós districte tercer de Barcelona, era en
aquells moments totalment insuficient per acollir els compradors i venedors
que s’hi reunien. Artigas proposava traslladar-lo a la sortida de l’antiga porta
de Sant Antoni, per on la ciutat s’eixamplava. Assenyalava la conveniència
d’efectuar el trasllat amb la màxima celeritat, mentre els nous terrenys encara
mantenien un preu baix. Tot i que durant la Primera República l’Ajuntament
inicià el procés per a l’adquisició de l’emplaçament de l’antiga porta de Sant
Antoni, durant el Sexenni no s’arribà a culminar.7
Quant al mercat de Sant Josep, situat a la part més rica i concorreguda
de la ciutat, Artigas considerava l’emplaçament immillorable, però també que
era urgent acabar-lo i engrandir-lo, agregant al recinte antic i no acabat el
terreny on s’aixecava el convent de Jerusalem i les cases del carrer del mateix
nom, alienant els edificis. També calia cobrir el mercat.

3. Guàrdia, Oyón, Fava, «El sistema de…», pàg. 266.
4. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), Actes de l’Ajuntament, vol. 50, 1868
(7/10/1868).
5. AMCB, Actes de l’Ajuntament, vol. 52, 1870 (29/7/1870).
6. AMCB, Comissió d’Obres Públiques, Secció 3a A, expedient 3.502, «Sobre proponer las modificaciones y mejoras que pueden introducirse en los mercados».
7. Guàrdia, Oyón, Fava, «El sistema de…», pàg. 268.
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Vista superior del mercat de la Boqueria o de Sant Josep, 1874. Fotografia: Joan Martí,
AFB (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)

En relació amb el mercat de Santa Caterina, l’autor de l’informe en considerava adequats l’emplaçament i les dimensions, a més de valorar positivament que estigués cobert. Era, en canvi, de l’opinió que l’espai on estava situat
el mercat del Born era excessivament angost, i plantejava la possible expropiació i enderroc dels edificis d’una de les illes de cases adjacents per ampliar-lo.
Tanmateix, com que aquesta expropiació seria massa cara i a més seria difícil
aconseguir la declaració d’utilitat pública necessària per fer-la, proposava com
a nou emplaçament la plaça de Sant Sebastià, que tindria l’avantatge d’ésser al
costat de la gran via de reforma interior que partia de la plaça de Jonqueres i
creuava la ciutat. Aquesta solució va quedar descartada posteriorment perquè
Josep Fontseré va incorporar el nou mercat en el projecte sobre els terrenys
cedits de la Ciutadella el 1869.
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L’escorxador va ser l’altre equipament públic alimentari que ocupà
l’atenció dels consistoris del Sexenni. Els sectors més avançats de la medicina consideraven la qualitat d’aquest servei una condició de la higiene
pública municipal. El famós metge barceloní Josep de Letamendi insistí en
què «un matadero debe ser: una dependencia sanitaria, donde la autoridad
local se asegura de la buena calidad de las carnes mayores destinadas al
consumo, mediante la inspección en vida, la matanza, la partición, la limpia y el saneamiento de las reses, bajo la dirección delegada de facultativo
veterinario».8
La urgència de construir un escorxador nou va ser objecte d’intenses discussions als ajuntaments barcelonins del Sexenni. Les bases per a la
construcció d’un nou edifici ja s’havien presentat abans de l’esclat de la revolució de setembre.9 Durant el Sexenni, a mitjan 1870, es presentà davant
l’Ajuntament una altra proposició de construcció d’un edifici destinat a
escorxador als terrenys de la Ciutadella, com també un dictamen perquè
s’iniciessin les gestions per vendre l’edifici desfasat de l’escorxador llavors en
funcionament.10
El conflicte s’inicià quan sortí a la llum que el darrer govern municipal isabelí ja s’havia compromès a l’adquisició d’uns terrenys a l’Eixample per construir-hi l’escorxador.11 Durant l’any 1871 es produïren
enfrontaments entre els regidors partidaris de mantenir el compromís i els
qui eren partidaris del nou emplaçament a la Ciutadella. Aquests últims
consideraven que el conveni relatiu a la ubicació a l’Eixample era onerós
i perjudicial als interessos de la ciutat,12 mentre que els defensors dels terrenys de l’Eixample creien que els de la Ciutadella no eren adequats per
motius higiènics.13 Finalment, la proposta de construcció de l’escorxador
als terrenys de l’Eixample va ser rebutjada, la qual cosa comportà un plet i
haver d’indemnitzar els propietaris del solar.14 Amb tot, no hi hagué acord
sobre l’emplaçament a la Ciutadella, que diversos regidors rebutjaren
al·ludint manca d’higiene (segons corroborava l’Acadèmia de Medicina

8. Juan Giné y Partagás, Curso elemental de higiene privada y pública, Barcelona, Narciso Ramírez
y Cía, 1871-1872, II, pàg. 487.
9. AMCB, Actes de l’Ajuntament, vol. 50, 1868 (30/1/1868).
10. AMCB, Actes de l’Ajuntament, vol. 52, 1870 (22/4/1870).
11. AMCB, Actes de l’Ajuntament, vol. 52, 1870 (31/5/1870, 7/6/1870).
12. AMCB, Actes de l’Ajuntament, vol. 53, 1871 (14/2/1871).
13. AMCB, Actes de l’Ajuntament, vol. 53, 1871 (27/6/1871, 10/11/1871, 14/11/1871, 17/11/1871).
14. AMCB, Actes de l’Ajuntament, vol. 55, 1873 (3/3/1873, 4/3/1873, 10/3/1873, 3/4/1873,
12/5/1873, 3/6/1873, 16/6/1873).
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i Cirurgia de Barcelona), il·legalitat (perquè la cessió a l’Ajuntament era
per fer-hi parcs i jardins) i criteris econòmics (perquè l’Ajuntament podia
treure més profit venent aquests terrenys i construint l’escorxador a d’altres
més barats).15
Es produí una situació de bloqueig,16 fins que s’inicià el procés per
a l’adquisició d’uns terrenys al terme de Sant Martí de Provençals,17 però
quan l’Ajuntament d’aquesta localitat hi va posar entrebancs, el projecte
s’hagué d’abandonar.
La problemàtica dels consums
L’any 1845, la reforma tributària d’Alejandro Mon creà l’impost de consums, que es constituí en una peça bàsica en el repartiment desigual de la
càrrega fiscal.18 Els consums reunien diferents imposts indirectes sobre articles de primera necessitat com el sabó; queviures com la carn fresca, els embotits o l’oli d’oliva; i begudes alcohòliques com el vi, l’aiguardent, els licors,
la sidra i el xacolí. Això provocava l’alça de preus d’aquests productes. L’import de l’impost quedava determinat per la quota que l’Estat recaptava a cada
localitat —segons l’escala de població— i pels recàrrecs, sempre creixents,
que les administracions local i provincial establien sobre aquesta quota.
A la ciutat de Barcelona, i sense comptar els recàrrecs afegits per la Diputació i l’Ajuntament, l’any 1863 la recaptació de l’impost de consums fou de
9.698.253 rals, la qual cosa venia a significar un 5,43% del consum total
dels barcelonins.19
També era molt malvista la forma com es cobrava aquest impost,
mitjançant el tradicional dret de portes quan s’introduïen les mercaderies a
les poblacions, a l’entrada de les quals s’instal·lava una oficina que prengué
el nom de burot. El control que els arrendadors de la recaptació, sovint

15. AMCB, Actes de l’Ajuntament, vol. 54, 1872 (26/4/1872).
16. AMCB, Actes de l’Ajuntament, vol. 54, 1872 (2/7/1872).
17. AMCB, Actes de l’Ajuntament, vol. 55, 1873 (3/3/1873, 16/6/1873, 7/8/1873, 14/8/1873).
18. Josep M. Benaul, «Política i consums. La revolució del 68 a Terrassa», Recerques, 17, (1985),
pàg. 73-103; «Impost de consums», dins Encliclopèdia.cat, http://goo.gl/5p1N4h.Uu_dMP1h9Ms;
Jesús Martín, La Hacienda Española y la Revolución de 1868, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales,
1972, pàg. 297-316.
19. La xifra de recaptació a Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de
Barcelona como gobernador de ella desde 5 de Febrero hasta 14 de Julio de 1864, Madrid, 1866, I,
pàg. 124. Agraeixo al professor Borja de Riquer haver-me facilitat una còpia mecanografiada de
la memòria. El càlcul del percentatge sobre el consum s’ha fet sobre la xifra de 178.586.721,3390
rals de billó que dóna per a l’any 1849 Ildefons Cerdà, Noticias estadísticas referentes al plano
topográfico de los alrededores de Barcelona, 1855; censos de 1860 y 1872, AHDB (Arxiu Històric de
la Diputació de Barcelona), lligall 1.407.
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Crema dels retrats dels borbons Felip V i Isabel II a la plaça de Sant Jaume durant la revolució
de setembre de 1868 a Barcelona, AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)
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implicats en fraus fiscals, exercien sobre el mercat local perjudicava igual petits botiguers i consumidors, que prengueren part activa en els avalots contra
l’impost i els burots on es recaptava.
Quan esclatà la revolució de setembre de 1868 a Barcelona, després
del nomenament de la Junta Revolucionària, una de les primeres accions
que van fer alguns grups de ciutadans va ser cremar els odiats burots.20 La
Junta va acordar el 8 d’octubre l’abolició de la contribució, que qualificà de
«por naturaleza tan vejatoria como antieconómica, y radicalmente opuesta
a las aspiraciones del país».21 Però l’abolició, decretada per les Corts Constituents quatre dies més tard, va tenir una incidència molt negativa en els
pressupostos municipals i provincials. Cal considerar que, en el cas de la
Diputació, la contribució significava el 66,36 per cent dels ingressos totals,
llevat dels que provenien d’instrucció i beneficència.22 L’Ajuntament, per la
seva banda va crear una comissió que estudiés com cobrir el dèficit ocasionat
pels quatre milions d’escuts que deixava de percebre.23
En substitució de l’impost, el govern establí un sistema de capitació
directa, i ell mateix hi fixava la quota provincial. Es basava en indicadors,
com ara l’impost del lloguer, difícil d’esbrinar a l’època, i la dimensió de la
família, poc adequat per deduir-ne la riquesa.24 A Barcelona, l’Ajuntament
i la Diputació crearen una comissió mixta per gestionar-ne la recaptació.25
La comissió exposà a l’Ajuntament els problemes que comportava la
recaptació de la nova contribució. Consegüentment, aquest elevà una exposició al govern provisional, on sol·licitava la suspensió del pagament del
primer trimestre pel risc de conflicte amb la població.26 Els dies que seguiren
va haver-hi moltes discussions sobre la qüestió a l’Ajuntament.27
Tant republicans com progressistes denunciaren que l’abolició no havia
comportat la desitjada baixa dels preus dels comestibles «de modo que este

20. Diario de Barcelona (30/9/1868).
21. Boletín Oficial Revolucionario de la Provincia de Barcelona, 12 (9/10/1868). Sobre la Junta, Marició
Janué, La Junta Revolucionària de Barcelona de l’any 1868, Vic, Institut Universitari d’Història Jaume
Vicens Vives – Eumo Editorial, 1992.
22. AHDB, lligall 29, expedients 1 i 2, diversos documents.
23. AHDB, lligall 29, expedients 1 i 2, diversos documents.
24. Miguel Artola, La Hacienda del siglo xix. Progresistas y moderados, Madrid, Alianza Universidad,
1986, pàg. 322-324; Martín, La Hacienda española…, pàg. 211-222.
25. Borja de Riquer, «La Diputació Revolucionària: 1868-1874», dins Borja de Riquer (dir.), Història
de la Diputació de Barcelona, Barcelona, Diputació de Barcelona,1987, II, pàg. 204.
26. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 50, 1868 (6/11/1868). Sobre les dificultats
d’aplicació de l’impost, vegeu Martín, La Hacienda española…, pàg. 217-218.
27. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 50, 1868 (7/11/1868, 28/11/1868).
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beneficio parece que sólo se ha introducido en favor de los especuladores».28
Els progressistes ho atribuïren al fet que, abans de l’abolició, hauria calgut
trobar una altra contribució per substituir els consums, ja que «una reforma que implica una economía de tantos millones no puede improvisarse
sin declararse la nación en quiebra».29 La premsa republicana protestà contra l’actitud dels venedors que no havien baixat els preus dels productes de
primera necessitat.30 Quant als carlins, des del setmanari satíric Lo Mestre
Titas criticaren la política revolucionària, inclosos l’abolició dels consums
i la capitació.31
A mitjan desembre de 1868, se celebraren les primeres eleccions municipals de l’etapa. El nou Ajuntament elegit, que s’instal·là el 2 de gener
de 1869, fou presidit pel metge republicà federal Francesc Sunyer i Capdevila.32 La corporació de majoria republicana manifestà la seva preocupació
perquè la situació de greu crisi econòmica no desemboqués en conflictes
socials.33
Al nou consistori continuaren les discussions sobre com substituir
els ingressos dels consums i sobre la impossibilitat d’aplicar l’impost de
capitació.34 La primavera de 1869, diversos regidors subscriviren una proposició on denunciaren que, «como todos los amantes de la libertad vieron con placer que uno de los primeros actos de la gloriosa revolución del
año último fue el de suprimir la odiosa contribución de consumos. Era
de prever con semejante abolición que los comestibles sufrirían una baja
notable, con lo cual saldrían gananciosas las clases todas de la Sociedad,
y muy particularmente aquellas que por razón de sus escasos haberes son
más dignas de la atención de las autoridades. Por desgracia este resultado
no ha sido obtenido».35 La capitació també va ser criticada a les Corts per
part dels diputats republicans catalans, que reclamaren la racionalització de
l’administració.36
Aquesta primera corporació municipal elegida per sufragi universal
masculí només va poder dur a terme el seu mandat fins a finals de setembre

28. Crónica de Cataluña (17/10/1868).
29. Crónica de Cataluña (20/10/1868).
30. El Telégrafo (4/10/1868, 8/10/1868, 30/10/1868); La Vanguardia (30/10/1868).
31. Lo Mestre Titas, 1 (20/11/1868).
32. Diario de Barcelona (4/1/1869).
33. Diario de Barcelona (25/2/1869).
34. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 51, 1869 (22/1/1869, 9/3/1869).
35. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 51, 1869 (23/3/1869).
36. Diario de sesiones de las Cortes, 11 (23/2/1869); 23 (10/3/1869); 108 (24/6/1869); 210 (5/2/1870).
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de 1869, quan va ser substituïda per un consistori de tendència monàrquica
nomenat pel capità general. En aquesta situació, a mitjan febrer de 1870,
les Corts aprovaren la llei d’arbitris municipals i provincials, que impedia
a ajuntaments i diputacions seguir establint recàrrecs sobre les contribucions directes estatals.37 Davant la penúria econòmica en què aquesta llei
deixava les corporacions locals i provincials, el govern va permetre restablir
l’impost de consums. Aleshores, els republicans intransigents reclamaren
que, si el restabliment es produïa a Catalunya, dimitissin tots els regidors
i diputats provincials republicans,38 perquè cap republicà no havia de contribuir a restablir una de les coses que, juntament amb l’abolició de les
quintes, millor entenien les classes populars del programa revolucionari.39
Tot i això, pocs dies després es plantejà i aprovà al consistori monàrquic
l’establiment d’un arbitri sobre la carn.40 Durant els debats, s’argumentà
que l’abolició dels consums no havia aportat cap avantatge als consumidors
i que més valia el seu restabliment que no pas afegir un nou impost a les
classes populars.
En la mateixa línia, a les acaballes de l’any 1870, l’Ajuntament va decidir imposar drets de consums sobre els articles colonials i de procedència
estrangera per fer front a les despeses sanitàries originades per l’epidèmia de
febre groga.41 Això va provocar protestes per part d’importants comerciants i
industrials barcelonins, que qualificaren la imposició de «ilegal en el fondo y
en la forma»,42 i afegiren que col·locava el comerç barceloní en desavantatge
enfront les altres places del litoral.43
També dissentí de l’acord municipal que restaurava els consums la
Diputació, que negà a l’Ajuntament la facultat de gestionar-los.44 A mitjan
1871, la corporació provincial envià una comissió urgent a Madrid per exposar al ministre d’Hisenda la seva oposició a l’aprovació dels consums.45
La Diputació barcelonina va encoratjar les altres diputacions i municipis

37. Vegeu les intervencions de Joan Tutau i Pi i Margall a Diario de sesiones de las Cortes, 213 (9/2/1869);
215 (11/2/1869); 216 (12/2/1869).
38. El Estado Catalán (25/2/1870).
39. El Estado Catalán (24/3/1870).
40. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 52, 1870 (1/4/1870, 10/6/1870, 13/6/1870,
18/6/1870).
41. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 52, 1870 (4/10/1870).
42. El Telégrafo (3/12/1870, 6/12/1870); Diario de Barcelona (18/12/1870).
43. Diario de Barcelona (21/12/1870).
44. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 53, 1871 (10/2/1871).
45. AHDB, Actes del Ple, 1871 (20/5/1871).
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del país a manifestar el seu desacord amb la restitució.46 D’altra banda, tant
el Foment de la Producció Nacional com l’Institut Agrícola Català de Sant
Isidre van trametre les seves exposicions respectives a les Corts contra l’aplicació de l’impost, que perjudicava el comerç estatal.47
Malgrat les protestes, el desembre de 1871, l’Ajuntament va incloure
al seu pressupost el restabliment dels consums.48 Els dies següents se succeïren les protestes contra la imposició per part de la premsa republicana
i dels comerciants barcelonins.49 Denunciaven que l’Ajuntament no havia
esgotat altres possibilitats impositives previstes a la llei de febrer de 1870.
També subratllaven els perjudicis per a l’agricultura i el comerç. Així mateix, es retreia al «impuesto más impopular y aborrecido» la inoperància de
cara a alleugerir la hisenda municipal, perquè exigia nombroses despeses en
material i personal. Dos dies abans de l’entrada en vigor de la contribució,
l’Ajuntament va rebaixar les tarifes que havia imposat als productes subjectes a la taxa.50
Amb tot, la Diputació va retreure a l’Ajuntament no haver fet una previsió adequada de la despesa per tal d’evitar haver de recórrer als consums.51
Els sectors republicans acusaren el consistori «progressista» de traïdor als que
havien estat els seus principis.52
Juan Giné y Partagás, metge i teòric de la higiene pública, va escriure
en aquest context que tota contribució que gravés el consum dels articles
alimentaris era atemptatòria contra la salut pública. 53 També denuncià el caràcter no equitatiu de l’impost, que sufragaven a parts iguals el pobre i el ric.
A més, cridà l’atenció sobre el fet que era font de fraudulència, sofisticació
—adulteració, en un terme de l’època— i immoralitat. S’avergonyia del seu
ressorgiment i esperava que un dia l’administració pública en prescindiria i
gravaria en canvi el luxe i allò que era superflu.
El 27 de gener de 1872 es produïren a Barcelona disturbis protagonitzats per comerciants que s’oposaven al pagament de la contribució. També

46. AHDB, Actes del Ple, 1871 (17/6/1871).
47. El Telégrafo (6/6/1871); exposició de l’IACS: 25/5/1871 i de Foment: 17/6/1871. Vegeu AHCB
(Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Fulls volanders.
48. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 53, 1871 (1/12/1871).
49. La Imprenta (1/1/1872, 17/1/1872, 18/1/1872).
50. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 54, 1872 (23/1/1872).
51. La Imprenta (26/1/1872); AHDB, Actes del Ple (26/1/1872).
52. La Independencia (25/1/1872); La Imprenta [25/1/1872, 26/1/1872 (edició de la tarda), 27/1/1872,
28/1/1872]; La Campana de Gràcia (28/1/1872).
53. Giné y Partagás, Curso elemental de…, pàg. 11-13.
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s’inicià una recollida de signatures per fer arribar a la Diputació una exposició on es rebutjava l’impost.54 L’endemà, les tropes ocuparen alguns punts
de la ciutat.55 La tarda d’aquell mateix dia, un grup de gent va cremar una de
les casetes dels burots i es dirigí a la plaça de la Constitució, on s’hi afegiren
altres manifestants. Al consistori s’arribà a plantejar la suspensió de l’impost,
però no fou aprovada.56 La premsa republicana demanà a la població el manteniment de l’ordre perquè, «Entregarse en los actuales momentos al motín,
trastornar el orden público […], es dar alas a nuestros adversarios, a los enemigos de la libertad, […] para que cuanto antes nos carguen las cadenas que
ya están forjando […] inaugurando desde luego un período de violencias, de
tiranía y de atropellos».57
Tot i això, el dia següent les manifestacions i aldarulls continuaren.58
També es repetiren el 30 de gener, quan es van cremar moltes casetes dels
burots i va haver-hi morts.59 Aquell mateix dia va dimitir l’Ajuntament i
l’endemà, el governador civil, que havia assumit l’alcaldia accidental, proclamà l’estat d’excepció a la ciutat,60 estat que es mantindria fins a finals de
juny de 1872.61
L’u de febrer de 1872 va prendre possessió el nou Ajuntament, també
de majoria monàrquica, elegit el desembre anterior.62 Aquest va suspendre
l’acord de restabliment dels consums. La determinació causà alegria en àmbits republicans;63 en canvi, el conservador Mañé i Flaquer l’acusà de demagògica.64 Efectivament, els consums es restauraren al cap de pocs dies,
tot i que l’Ajuntament en va canviar la forma del cobrament, substituint els
burots per un sistema de patents.65
Finalment, el sistema de patents no va funcionar bé i, pocs mesos
després, es compaginà amb alguna imposició sobre determinats productes.66

54. Diario de Barcelona (28/1/1872).
55. Diario de Barcelona (29/1/1872).
56. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 54 (29/1/1872).
57. La Independencia (29/1/1872).
58. Diario de Barcelona (30/1/1872).
59. Diario de Barcelona (30/1/1872, edició de la tarda; 31/1/1872, edició del matí i de la tarda).
60. La Imprenta [(31/1/1872, edició de la tarda); 1/2/1872]; Diario de Barcelona (1/2/1872).
61. Diario de Barcelona (28/6/1872, edició de la tarda).
62. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 54 (1/2/1872).
63. La Imprenta (6/2/1872).
64. Diario de Barcelona (4/2/1872, 11/2/1872).
65. La Imprenta (9/3/1872).
66. AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 54 (8/10/1872).
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A finals de 1872, a les Corts, els diputats republicans Francesc Pi i Margall
i Joan Tutau i Vergés defensaren un impost sobre la renda i denunciaren
les contribucions indirectes per ser injustes socialment i perjudicials al comerç.67 Tanmateix, a la Primera República, l’Ajuntament tornà a instal·lar
els burots dels consums.68
Conclusions
Durant el Sexenni, la modernització dels equipaments públics alimentaris
va ser limitada. Pel que fa als mercats, el període resultà massa breu perquè
els projectes formulats es poguessin portar a la pràctica. Amb tot, sí que
s’afermà la concepció de l’atenció als mercats entesos en el seu conjunt com
una xarxa,69 i arrencà la construcció dels moderns mercats metàl·lics que
s’iniciaria els anys següents (el Born, inaugurat el 1876, i el de Sant Antoni,
el 1882).70 En el cas de l’escorxador, tampoc s’aconseguí durant el Sexenni
que els plans de construcció d’un nou edifici es plasmessin en realització.
Els intents posteriors d’instal·lar-lo a Sants tampoc no van prosperar i no
va ser fins al 1886 que es va acordar la seva construcció a la Vinyeta a Barcelona. 71 En resum, tot i els migrats resultats materials, cal reconèixer als
ajuntaments del Sexenni la prioritat que atorgaren a la modernització dels
equipaments públics alimentaris.
Tanmateix, la qüestió que acabà absorbint l’activitat del municipi pel
que fa als aspectes alimentaris fou la dels consums. Els consums eren rebutjats per la població de Barcelona, que els considerava poc justos socialment
i un entrebanc per al comerç interior. Si bé el període s’inicià amb l’abolició
d’aquest impost tan odiat, finalment va ser restaurat. Contra aquesta reposició protestaren, a més de la població, importants comerciants i industrials,
les associacions patronals i les institucions republicanes i, sobretot, la Diputació, però no van poder impedir la reimplantació. Els darrers dies del mes
de gener de 1872 tingueren lloc a la ciutat diversos disturbis i manifestacions
contra els consums, que culminaren amb la declaració de l’estat d’excepció.
El nou Ajuntament que entrà en funcions al mes de febrer va suspendre
l’acord de restabliment dels consums, però aquests tornaren a ser restablerts
al cap de pocs dies.

67. Diario de sesiones de las Cortes, 51 (13/11/1872), 52 (14/11/1872), 70 (5/12/1872).
68. La Imprenta (11/12/1873, 15/12/1873); AMCB, Actes de l’Ajuntament de Barcelona, vol. 55
(16/12/1873); Diario de Barcelona (24/12/1873).
69. Guàrdia, Oyón, Fava, «El sistema de…», pàg. 268.
70. Guàrdia, Oyón, Fava, «El sistema de…», pàg. 269-270.
71. Guàrdia, Oyón, Fava, «El sistema de…», pàg. 270.
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L’abolició de l’impost de consums, juntament amb la de les quintes,
era el que millor entenien del programa revolucionari les classes populars.
La seva reimplantació va contribuir al fet que, en el transcurs del Sexenni,
l’eufòria inicial popular acabés donant pas al desencís ciutadà. L’impost de
consums va subsistir, repetidament modificat, fins a mitjan segle xx.
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La construcció de mercats a la segona meitat
del segle xix: una resposta a diversos reptes1
Mercè Renom

Barcelona va arribar al 1900 amb una xarxa d’una vintena de mercats, pràcticament tots coberts, construïts en els cinquanta anys precedents, molts d’ells
amb el sistema més innovador del moment, és a dir, l’estructura de ferro.
També va començar el segle amb un sistema de proveïment alimentari que
atorgava a l’administració municipal una sèrie de facultats per controlar l’activitat comercial alimentària.2
El nou model de proveïment alimentari trencava amb el sistema ante
rior, basat en efectuar la venda a la menuda amb taules i tendals desmuntables,
a l’aire lliure, en una sèrie de places i carrers adjacents (com eren els antics
mercats del Born, la Rambla o la plaça Nova), a més de disposar d’alguns
equipaments especialitzats, com el pastim i les barraques de venda de pa a les
mateixes places, o la venda del peix a la peixateria del Bornet, un sistema que
es va mantenir fins entrat el segle xix. En aquesta comercialització antiga, la
capacitat d’intervenció de l’administració municipal barcelonina havia estat
molt gran, pel fet de disposar del monopoli de la distribució de determinats
productes i de la facultat de decidir sobre preus i recaptacions impositives.
Aquesta capacitat va quedar limitada pel decret de Nova Planta (1716), que la
subjectà a la jurisdicció reial; i més tard per les polítiques liberalitzadores de
la monarquia, iniciades a la dècada de 1760. La consolidació del liberalisme
econòmic, al segle xix, va posar fi a aquest sistema, obrint pas a un període
d’indefinició.3

1. Aquesta investigació s’emmarca en el programa del grup de recerca Treball, Institucions i Gènere de
la Universitat de Barcelona (Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya 2014-SGR171) i en els projectes «La reconstrucción de la actividad económica en la Cataluña contemporánea»
(HAR2011-26951) i «Crisis y reconstrucción de los mercados de trabajo en Cataluña, 1760-1960»
(HAR2014-57187-P) del Ministeri d’Economia i Competitivitat. En aquest estudi, agraeixo les orientacions i comentaris rebuts de Cèlia Cañellas i de Joan Fuster.
2. Manuel Guàrdia, José Luis Oyón, Nadia Fava, «El sistema de mercats de Barcelona», dins Manuel
Guàrdia, José Luis Oyón (ed.), Fer ciutat a través dels mercats. Europa, segles xix i xx, Barcelona, Ajuntament de Barcelona - Museu d’Història de Barcelona, 2010, pàg. 263-298; Vegeu també Manuel Arranz,
Ramon Grau, Marina López, «Anàlisi històrica de l’Ajuntament de Barcelona», dins Barcelona, anàlisi
històrica del règim municipal: documents de treball per a la Carta Municipal, Ajuntament de Barcelona,
1987, pàg. 1-164; i, per després de 1875, Cèlia Cañellas, Rosa Toran, Els governs de la ciutat de Barcelona
(1875-1930): eleccions, partits i regidors. Diccionari biogràfic, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2013.
3. És un sistema de proveïment que es tracta en altres capítols d’aquest llibre.
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Entretant, al llarg del segle xix Barcelona va culminar un procés d’industrialització capdavanter a l’Estat, va experimentar un considerable creixement
demogràfic (en xifres rodones, va passar d’uns 100.000 habitats a superar els
500.000), i va planificar i posar en marxa l’expansió urbanística més transcendental (l’Eixample). Fou un procés oscil·lant, amb alternança d’episodis d’èxit
i de crisi, que va presentar reptes considerables als governs municipals.
Després d’anys agitats i plens de debats sobre la forma com s’havia de
concretar la Revolució Liberal espanyola, l’arribada dels moderats al govern
central va obrir pas a l’establiment d’un model d’Estat centralista en la política i l’economia, i va iniciar una dècada de desplegament legislatiu orientat a
aquest fi, començant el 1845 amb les normes més bàsiques: Constitució, Llei
d’ajuntaments, i Reforma de la hisenda espanyola adjunta a la Llei de pressupostos. En els aspectes fiscals, aquest model acontentava els interessos d’una
burgesia agrària i comercial espanyola, però significava un fre per als interessos
industrials catalans.4
En aquest marc, volem exposar les línies essencials de la reforma tributària de 1845 i de la desamortització de 1855 i les conseqüències fonamentals
que van tenir en les hisendes municipals i en els sistemes d’abastament urbà.
I, en centrar-nos en la ciutat de Barcelona, observarem com les dinàmiques
econòmiques i socials que reptaven un Ajuntament mancat de recursos empenyeren l’aplicació d’una sèrie de polítiques municipals que van transformar el
mapa del proveïment alimentari urbà.
En síntesi, es tracta de fer una breu reflexió sobre quin va ser l’impuls
que durant la segona meitat del segle xix va permetre als governs de la ciutat de
Barcelona, desplegar una política de construcció de mercats i d’establiment
de controls administratius sobre el proveïment alimentari, que alhora va esdevenir una important font d’ingressos per a la hisenda municipal i un instrument perquè l’Ajuntament recuperés una posició preeminent en el sistema de
proveïment alimentari de la ciutat.
Efectes de la reforma tributària de 1845 i de la desamortització dels béns
patrimonials municipals de 1855 sobre les hisendes municipals
El 23 de maig de 1845 s’aprovà una reforma de la hisenda espanyola. El nou
model fiscal eliminava una sèrie d’antigues obligacions tributàries que tenien
diversos recaptadors —l’Església cobrava delmes; els senyors eminents rebien
part de la producció dels pagesos que tenien el domini útil; els municipis
tenien programes impositius variats—, i n’implantava de noves, amb una

4. Podeu trobar un bon marc per al període que tractem en aquest estudi en la recent obra de Josep
Fontana, La formació d’una identitat. Una història de Catalunya, Vic, Eumo Editorial, 2014.
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equivalència difícil de calcular.5 L’objectiu era aconseguir que la pressió fiscal
tingués un sol recaptador: l’Estat.
Es van preveure dues tipologies impositives: directes —dues contribu
cions: la territorial, sobre immobles, conreus i ramaderia, i la industrial, en
proporció molt baixa fins a finals de segle— i indirectes —una sèrie de recàrrecs, els principals dels quals requeien sobre el consum de determinades
espècies, que al principi van ser nou: vi, sidra, xacolí, cervesa, aiguardent,
licors (begudes alcohòliques variades i habituals a diferents llocs que eren una
aportació energètica fonamental), oli d’oliva, sabó i carn; més tard se n’hi
afegiren d’altres. En els debats de la llei, a les Corts, es posaren de manifest els
interessos socioeconòmics que l’impulsaven. Cap al final, s’acabà introduinthi una important rebaixa de la contribució territorial (d’un 14 per cent, ja que
de 350 milions de rals es va passar a 300), que es compensà amb l’aprovació
d’un altre impost indirecte aplicat a l’entrada de mercaderies a determinades
ciutats (les capitals provincials i algunes altres): el dret de portes.6
El cobrament per l’entrada de productes als nuclis urbans ja havia existit
abans. A Barcelona, per exemple, durant el segle xviii el dret de portes —per
aliments, matèries primeres i articles manufacturats— havia suposat entre el
70 i el 80 per cent del total d’ingressos de l’Ajuntament. Entre els productes
més gravats hi havia el vi i l’aiguardent.7
La contribució aplicada sobre els productes de consum (els «consums»)
inclosos en l’esmentada llista va ser rebutjada de manera immediata i ininterrompuda, tot i que deixava lliures altres productes com els cereals, els llegums i les verdures, que eren també bàsics en les dietes populars. El mateix
rebuig va rebre l’impost sobre l’entrada de productes a les ciutats. L’oposició
a aquests impostos indirectes procedia de diferents fronts, no solament dels
sectors socials més modestos, sobre els quals pesaven en proporció més gran
les contribucions, sinó també dels àmbits del liberalisme radical i del republicanisme, passant pels teòrics del lliure comerç, pels comerciants i botiguers de
la ciutat i pels proveïdors externs, agricultors i ramaders de l’entorn dels nuclis urbans. Hi havia un malestar afegit per les actituds autoritàries i abusives
dels inspectors i dels cobradors que en feien la recaptació a diferents casetes

5. Josep Fontana, La revolución liberal. Política y Hacienda en 1833-1845, Madrid, Instituto de
Estudios Fiscales, 1977.
6. Josep Fontana, La revolución liberal…; Francisco Comín, Història de la Hacienda pública, II,
España (1808-1995), Barcelona, Editorial Crítica, 1996; Miguel Artola, La Hacienda del siglo xix. Progresistas y moderados, Madrid, Alianza, 1986; Joaquín del Moral, Hacienda central y haciendas locales en
España, 1845-1905, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1984; Fabià Estapé, La
reforma tributaria de 1845, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1971.
7. Arranz, Grau, López, «Anàlisi històrica de…», pàg. 119.
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repartides per la ciutat i sobretot a les vies d’entrada (els burots), i que sovint
actuaven arbitràriament amb les irregularitats, de les quals també podien ser
còmplices.
Les quantitats per cobrar s’establien anualment a Madrid, en el moment de redactar els pressupostos de l’Estat. En funció dels totals que calia
ingressar, s’acordava el que tocava aportar a cada província (els cupos), i des de
les Diputacions es feia un altre repartiment per als municipis. El procediment
produïa conflictes i acusacions d’arbitrarietats i desigualtats a tots nivells.
Els ajuntaments feien la recaptació en nom de l’Estat (directament o
per arrendament a particulars), i aquest els retornava els percentatges corresponents (que arribaven de manera irregular i tardana). Per la seva banda,
els municipis, per atendre les necessitats de la seva hisenda, podien imposar
alguns recàrrecs sobre les contribucions (en uns percentatges arbitrats, que
eren més alts per als consums, i que en alguns casos van arribar al 100 per
cent, i fins i tot més). La pressió dels consums era particularment alta a les
ciutats més grans, mentre que la de l’impost sobre terres (i immobles) va
causar molt malestar a determinades zones agrícoles, especialment per part
de petits i mitjans productors, que carregaven també ells mateixos amb els
impostos de portes i els de consums per tal de fer viable i competitiva la seva
mercaderia.
El model fiscal de 1845 va tenir una llarga trajectòria amb lleus modificacions, i dos períodes d’excepció: el Bienni Progressista de 1854-1856 i el
Sexenni Democràtic de 1868-1874. Una llei de 12 de juny de 1911 va iniciar
l’abolició definitiva dels consums, començant per les capitals de província,
amb la previsió de finalitzar l’extinció d’aquesta contribució l’any 1919. Però
la contribució es va mantenir, amb algunes transformacions, fins a la dècada
de 1940.8
Pel que fa als ajuntaments, mentre d’una banda s’introduïa una certa
representativitat en la composició dels governs municipals, amb un sistema
electoral de sufragi restringit, l’erosió de les seves vies de finançament els
feia perdre la capacitat de resoldre amb mitjans propis la falta de recursos.
La reforma de 1845 va canviar tant la naturalesa de les fonts financeres municipals com la seva gestió. A partir d’aleshores, els ajuntaments havien de
8. Miguel Angel Martorell, «La reforma pendiente. La hacienda municipal en la crisis de la Restauración: el fracaso de la Ley de Supresión del Impuesto de Consumos», Hacienda Pública Española, 132/1
(1995), pàg. 143-152; Joaquín del Moral, «Repercusiones de la desamortización civil en las haciendas locales: hipótesis y planteamientos», Hacienda Pública Española, 87 (1984), pàg. 320; Eugenio
Domingo, «La reforma de la hacienda municipal por Flores de Lemus», Hacienda Pública Española,
42-43 (1976), pàg. 229-264; Marcelo Martínez Alcubilla Boronat, Boletín jurídico-administrativo:
apéndice al diccionario de la administración española peninsular y ultramarina, apéndice de 1911, Madrid,
s. n., 1911, pàg. 671-678, i 1004-1005.
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regir-se per un pressupost anual d’ingressos i despeses, preparat per l’alcalde,
que l’havia de sotmetre al vot dels regidors i al vistiplau del cap polític o del
govern. Els ingressos es dividien en ordinaris (rendes dels béns municipals,
arbitris legals, interessos de capitals, entre d’altres) i extraordinaris (participació en les contribucions de l’Estat, arbitris extraordinaris, repartiments
veïnals). Aquesta segona categoria era la de més quantia i també la més
inestable. Entre les despeses calia comptar la part corresponent per sostenir
les diputacions provincials.9
Una altra intervenció de l’Estat sobre les hisendes locals va ser la des
amortització del béns patrimonials municipals (Llei de 27 d’abril de 1855),
impulsada durant el bienni progressista de juliol de 1854 a juliol de 1856, que
va obligar a posar a la venda alguns immobles i equipaments que proporcionaven recursos als municipis. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, la mesura
va tenir un pes relativament secundari, ja que la ciutat havia perdut el seu
patrimoni a principis del segle xviii, en repressió per la resistència presentada a
les tropes de Felip V, el 1714. Amb tot, l’any 1858, l’Ajuntament de Barcelona
anunciava la venda de diverses finques de propietat municipal; l’abril de 1859
se subhastaven els terrenys del «Criadero»; i l’octubre de 1867, es publicava la
liquidació general dels que anomenava fondos comunales.10
Aquesta desamortització, a més de posar en circulació béns patrimonials
que estaven retinguts, com s’havien proposat les anteriors, pretenia actuar contra els endeutaments municipals —deutes adquirits en bona part per atendre
els requeriments de l’Estat i per contribuir a finançar les guerres de finals del
segle xviii i de principis del xix, inclosa la guerra carlina, unes aportacions mai
indemnitzades— volia fer front a la falta de recursos de les hisendes locals
reconvertint aquests béns en ingressos monetaris. Amb tot, molts d’aquests béns
ja feia anys que estaven descuidats i les noves circumstàncies havien contribuït
a la seva devaluació. A més, des del 1834, els ajuntaments havien de pagar
la corresponent contribució d’immobles, com qualsevol propietari. L’Estat va
establir el destí de l’import de les vendes. Els ajuntaments havien de quedar-se
amb el 80 per cent i l’Estat amb el 20 per cent (en compensació per la contribució que pagaven aquests béns des de 1834). Del 80 per cent corresponent als

9. Del Moral, «Repercusiones de la…», pàg. 318-319. En el cas de Barcelona, vegeu una bona
aproximació a Arranz, Grau, López, «Anàlisi històrica de…», pàg. 115-164.
10. Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1860, Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona,
1859 (en endavant, ADB para), pàg. 122, i 140; ADB para el año 1869, pàg. 122 [la publicació es pot
consultar en línia a l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA); per evitar confusions cal tenir en
compte que l’any expressat en el títol de l’almanac era el de la seva difusió, que la data d’edició era de
l’any anterior, i que les notícies publicades corresponien al període comprès entre l’octubre de l’any
anterior a la data d’edició i el setembre de l’any d’edició].
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municipis, l’Estat es reservava la gestió d’una tercera part, autoritzant les despeses que plantegessin els ajuntaments (havia d’ingressar-se a la Caixa General
de Dipòsits i, a partir de 1859, la major part es va destinar a la construcció de
ferrocarrils i al pagament d’interessos i amortitzacions del deute públic); les
altres dues terceres parts havien de ser invertides pels ajuntaments en títols de
deute de l’Estat, amb un interès del tres per cent (això podia constituir una
font d’ingressos anual per als municipis, d’acord amb la inversió que haguessin
fet, però sembla que hi hagué força incompliment en els pagaments per part de
l’Estat). En definitiva, va ser l’Estat qui va treure més beneficis de la desamortització dels béns municipals, tot i que és probable que aquests béns tampoc
donessin més rendiment als municipis durant la primera meitat del segle xix
del que va donar-los el procés desamortitzador.11
L’Ajuntament de Barcelona, necessitats i recursos
En aquests anys, mentre havia disminuït la capacitat de recaptació i de decisió
de l’Ajuntament de Barcelona, les atribucions i les necessitats havien augmentat. Els governs municipals successius havien d’exercir les funcions adjudicades —que s’havien ampliat— amb una gran precarietat de recursos i un
increment de la tensió social (una conflictivitat que va esclatar en determinats
moments i va alimentar el pòsit de la greu confrontació social de les primeres dècades del segle xx). La realitat mostra que l’Ajuntament de Barcelona
va suportat un important volum de deute i que va tenir capacitat de seguir
endeutant-se i de planificar noves iniciatives, majoritàriament urbanístiques
i de serveis. Qui va sostenir aquest endeutament va ser la burgesia catalana,
que es va beneficiar dels plans expansionistes municipals. Així, la corporació
municipal va ser expressió d’aquests interessos amb unes poques excepcions,
especialment els dos períodes de canvi progressista i revolucionari a tot l’Estat:
el Bienni de 1854-1856 i el Sexenni 1868-1874.
Com a contrapartida a la debilitat municipal, hi hagué una extraordinària dinàmica associativa i corporativa a tot Catalunya, més que no pas de
partit. Durant tota la segona meitat del segle xix es van constituir multitud
de societats, mutualitats, centres, instituts i altres entitats a tot el territori, ja
fossin culturals, econòmiques o recreatives, en tots els nivells de la societat, tot
i que hi hagué limitacions per a les societats obreres. Se n’admirava el contemporani Josep Coroleu, referint-se als anys 1840: «Desarrollábase entonces en
grandes proporciones el espíritu de asociación, manifestándose no sólo en el
establecimiento de sociedades científicas e industriales, sino también en el de

11. Del Moral, «Repercusiones de la …», pàg. 311-321.
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Port de Barcelona: moll de pescadors de la Barceloneta, 1880-1889. Fotografia: Josep Esplugas Puig,
AFB (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)

varios casinos […]».12 I en el marc d’aquestes associacions es va viure, també,
la vida política.
La debilitat dels ajuntaments va afavorir la intervenció de les entitats
burgeses en la gestió municipal, i més a Barcelona, on van ser molt freqüents
les comissions constituïdes per representants de diverses entitats, amb l’objectiu d’intervenir en els afers municipals, o per anar a Madrid i pressionar
davant de la reina Isabel II o del govern de l’Estat en defensa dels interessos
industrials, proteccionistes, comercials o de la propietat urbana.13

12. José Coroleu, Memorias de un menestral de Barcelona, 1792-1864, Barcelona, Tip. de La Vanguardia,
1901, pàg. 307 (n’hi ha diverses edicions, la primera de 1888).
13. La premsa en donava compte molt sovint; vegeu, per exemple, ADB para 1863, pàg. 137 (desembre
1861); ADB para 1864, pàg. 114 (desembre 1862).
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Barcelona era, alhora, una ciutat burgesa comercial i industrial i una
ciutat obrera. Els treballadors fabrils, homes i dones de totes les edats, van
ser presents en la vida urbana i van expressar les seves demandes de forma
tradicional —amb avalots i motins (accions col·lectives, que en el cas dels
motins arribaven a l’acció directa violenta, com la destrossa de barraques de
cobrament de contribucions o la crema d’alguns serveis)—,14 i alhora de forma
innovadora en relació amb el món del treball fabril, on van aparèixer les primeres organitzacions obreres de caràcter sindical, autoritzades o clandestines.
El primer sindicalisme modern a Espanya va constituir-se a Catalunya a partir
de 1840, amb la formació d’associacions de treballadors tèxtils a diverses localitats, a més de Barcelona.15 L’associacionisme obrer va manifestar la seva força
amb la gran vaga començada a l’Espanya Industrial el 23 de març de 1854 i
estesa a altres indústries de Barcelona i de fora, arran de la carestia que provocava la qüestió d’Orient.16 A partir de 1868, a l’inici del Sexenni Democràtic,
el moviment obrer va actuar amb més capacitat. El desembre de 1868 es va
celebrar a Barcelona un congrés de les societats obreres de la ciutat i els seus
entorns, i el juny de 1870 se celebrava, també a Barcelona, el primer congrés
obrer de l’Estat, en el qual es va constituir la Federació Regional Espanyola
de la Internacional, amb seu a Sant Felip Neri (suspesa el 1874).17
A Barcelona en particular i a Catalunya en general les protestes davant
les situacions de crisi van tenir un caràcter diferent del que tenien a la resta de
l’Estat. A la majoria de ciutats espanyoles els moviments socials demanaven
«pan barato» perquè els problemes els presentaven les caresties alimentàries
i les alces de preus, i la resposta social tendia als motins en demanda de
cereals o pa, impedint l’exportació d’aliments, i defensant preus assequibles.
A Barcelona, en canvi, la demanda era de «pa i treball», perquè la major part
dels problemes es presentaven per les crisis industrials i l’atur, malgrat que
també hi hagué caresties i protestes entorn dels preus, i alguns atacs a les cases
de recaptació.18

14. Sobre les formes tradicionals d’acció col·lectiva popular, vegeu Mercè Renom, «Les formes i el lèxic
de la protesta a finals de l’Antic Règim», Recerques, 55 (2007), pàg. 5-33.
15. Genís Barnosell, Orígens del sindicalisme català, Vic, Eumo Editorial, 1999.
16. Vegeu l’escrit de Joan Fuster en aquest mateix llibre; vegeu també Josep Benet, Casimir Martí,
Barcelona a mitjan segle xix: el moviment obrer durant el Bienni Progressista (1854-1856), 2 vol., Barcelona,
Curial, 1976.
17. Josep Termes, Anarquismo y sindicalismo en España: la Primera Internacional, 1864-1881, Esplugues
de Llobregat, Ariel, 1972.
18. N’hi ha un balanç a Mercè Renom, «Las mujeres y el derecho a la subsistencia en España: entre
el mercado alimentario protegido y la desregulación liberal, siglos xviii y xix», dins Jordi Mir, Mercè
Renom (ed.), Revoluciones en femenino: escenarios entre el siglo xviii y la actualidad, Barcelona, Icaria,
2014, pàg. 15-39; les referències de les demandes esmentades, de juliol de 1855, es troben, en el cas de
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La construcció de mercats com a resposta
L’Ajuntament de Barcelona va haver d’afrontar les crisis de treball i l’atur
obrer en paral·lel amb el desplegament de polítiques municipals d’ordre i de
repressió de les protestes contra els consums. Per exemple, quan l’any 1856,
amb el retorn dels moderats, es restablí la contribució sobre consums pel
Reial decret de 15 de desembre de 1856, amb efectes a partir de l’1 de gener
de 1857 a la ciutat es constatava una pràctica generalitzada d’acaparament als
magatzems i tendes de comestibles; i el 14 de gener de 1857 es produïa una
concentració obrera davant de l’Ajuntament, en demanda de treball.19
En aquesta conjuntura, els governs municipals barcelonins van desplegar una ambiciosa política municipal d’obres públiques. Entre finals de la dècada de 1850 i principis de la de 1860 l’Ajuntament de Barcelona es proposà
enderrocar l’obsolet Palau i urbanitzar-ne el terreny, completar l’obertura del
carrer de Ferran, obrir el carrer de la Princesa, acabar els mercats d’Isabel II
(a l’antic convent de Santa Caterina) i de Sant Josep/Boqueria (a l’antic convent de Sant Josep), instal·lar un nou mercat al Pedró, projectar un nou
escorxador i actuar a les muralles. En un moment de crisi industrial aquesta
iniciativa afrontava el problema de l’atur i oferia oportunitats a determinades capes inversores i propietàries urbanes; eren elles les que pressionaven
l’Ajuntament en relació al contingut de les ordenances municipals, alhora
que possibilitaven els emprèstits municipals.20 Amb tot, la pressió social també forçava el govern de Barcelona a intervenir sobre els preus; per exemple,
el novembre de 1858 l’Ajuntament feia una revisió dels preus del pa i els feia
baixar; i prop de Nadal multava una colla de carnissers perquè havien apujat
preus sense permís.21
Les polítiques d’impuls a l’obra pública van ser compartides, d’una manera o altre, per la majoria dels governs de la ciutat, que van posar en marxa
ambicioses operacions de crèdit. Amb les obres públiques l’Ajuntament resolia una sèrie de problemes urgents: minorava l’atur obrer, alhora que mantenia una bossa de ma d’obra disponible que actuava com a contenció salarial;
també incentivava la inversió i l’activitat constructiva. I amb l’edificació de

Barcelona, a Benet, Martí, Barcelona a mitjan…, II, pàg. 16, 426-430, i en el d’altres ciutats, a Clara
E. Lida, Anarquismo y revolución en la España del xix, Madrid, Siglo xxi, 1972, pàg. 63-65, 67, 69;
vegeu estudis més complets a Joan Fuster, Barcelona i l’Estat centralista: indústria i política a la dècada
moderada (1843-1854), Vic, Eumo Editorial, 2006; i a Marició Janué, Els polítics en temps de revolució:
la vida política a Barcelona durant el Sexenni revolucionari (1868-1873), Vic, Eumo Editorial, 2002,
com també a les seves contribucions al present llibre.
19. ADB para 1858, pàg. 117, 119-120; ADB para 1859, pàg. 136-137.
20. ADB para 1858, pàg. 118; ADB para 1859, pàg 125; ADB para 1866, pàg. 140, 143, entre d’altres.
21. ADB para 1859, pàg. 137.
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mercats, es feia un procés d’ordenació i de concentració dels espais de venda
dels aliments —com ja estava passant a les ciutats europees importants, i com
havia proposat Cerdà mateix—;22 es posaven les bases per a la intervenció
administrativa en el seu control econòmic i higiènic; s’introduïa una certa
estabilitat en els preus i, el que era molt important, es constituïa un sistema
propi d’ingressos per a la hisenda local, independent de les directrius estatals.
A més, a partir dels mercats públics municipals, l’Ajuntament de Barcelona
aconseguia recuperar una situació de preeminència en l’espai de la lliure competència mercantil pel fet de disposar d’unes instal·lacions d’un cert nivell,
que a més li reportaven beneficis. Al seu costat, les botigues de queviures
quedaven enrere.23
Amb aquest plantejament, semblava que la preocupació per la contribució de consums i pels recàrrecs municipals podia quedar en un segon nivell. Però la gravetat de les crisis posava a prova l’estabilitat social i reclamava
actuacions en diversos fronts. Per exemple, quan la crisi del cotó de 1861
va provocar el tancament d’algunes fàbriques i més atur, la política d’obres
públiques va prendre nou impuls, i el novembre de 1862 l’Ajuntament i els
grans contribuents acordaven demanar un altre préstec per fer front a la crisi
i intensificar l’obra pública; a més, l’abril de 1863 es constituïa una Junta de
Patronat de Pobres. Amb tot el 25 de juliol a la tarda, va tenir lloc un assalt a
la barraca de recaptació de consums del portal de l’Àngel, amb la crema dels
llibres de comptabilitat i d’alguns mobles i el robatori de 4.000 rals; i el juliol
de l’any següent es produïen més problemes amb la recaptació dels consums a
la Creu Coberta i a la Bordeta. A finals de la primavera de 1865 l’Ajuntament
rebia a crèdit dos milions de rals per mantenir l’obra pública, i la Diputació
s’afegia a la iniciativa.24
Els anys 1866 i 1867 es van anar produint esclats puntuals contra els
consums, en un clima de violència creixent a tot l’Estat, immers en una crisi
que a Barcelona es manifestava en l’àmbit fabril, amb tancament de fàbriques
i augment de l’atur obrer.
Els fets revolucionaris de setembre de 1868, que van dur la reina Isabel II
a l’exili, van tenir el seu reflex a Barcelona amb mobilitzacions populars, la
crema de retrats de la reina i d’escuts de la monarquia i l’atac a algunes casetes

22. Manuel Guàrdia, José Luís Oyón, «Introducció: els mercats europeus com a creadors de ciutat»,
dins Guàrdia, Oyón, Fer ciutat a través…, pàg. 11-71.
23. Vegeu les negociacions posteriors entre venedors i administració pública a Montserrat Miller,
Feeding Barcelona: Public Market Halls, Social Networks, and Consumer Culture, Baton Rouge, Louisiana
State University Press, 2015, com també a la seva aportació al present llibre.
24. ADB para 1863, pàg. 148; ADB para 1864, pàg. 113, 119, 121, 123; ADB para 1865, pàg. 137;
ADB para 1866, pàg. 146, 148 i seg.
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Plaça del Padró, Lluis Rigalt, 1869. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

de cobrament dels consums.25 L’Ajuntament de Barcelona i molts altres en
van suspendre el cobrament, com havia passat catorze anys enrere, també
abans que ho fes el govern central (el qual, a més, va legislar la prohibició de
fer recàrrecs municipals sobre la contribució territorial). Sense aquests importants ingressos, el govern municipal de Barcelona quedava bloquejat; i les
alternatives que es van anar assajant van ser molt conflictives.26
Aleshores van aparèixer de nou en escena els mercats. Una comissió
especial va fer una anàlisi de la seva situació (desembre de 1870). Entre altres
propostes, a més de valorar el paper dels mercats de la Boqueria i de Santa

25. ADB para 1867, pàg. 164; ADB para 1869, pàg. 135, Diario de Barcelona (30/9/1868).
26. Els fets de setembre de 1868 i la conflictivitat de la contribució de consums els anys del Sexenni
Democràtic està tractada amb detall per Janué en aquest mateix llibre.
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Caterina, recomanava desplaçar el del Pedró, tot construint-ne un de nou
a la zona de Sant Antoni, i proposava substituir el mercat de la plaça del
Born per un edifici que, després de sospesar alternatives, se situà a terrenys
de la Ciutadella.27 Paral·lelament, s’acordà un augment d’un 25 per cent del
lloguer de les parades. Cada vegada era més evident l’interès d’aquesta font
d’ingressos, ja que quedava sota atribucions municipals, sense cap intervenció del govern central. Però la decisió de l’augment, aplicada a principis de
1872, va produir el rebuig de les venedores de verdures que, com a protesta,
van deixar d’anar als mercats de la ciutat durant tres o quatre dies.28
El 1874, després del cop d’estat del general Pavía, es van restablir el
consums, i a Barcelona es van repetir els incidents i alguna crema de casetes de
cobrament, com la de Sant Antoni.29 Posteriorment, restaurada la monarquia
a principis de 1875, i iniciada una etapa de governs conservadors a Madrid,
presidits per Antonio Cánovas del Castillo, a Barcelona es va mantenir l’empenta a l’obra pública: la construcció del nou mercat del Born, la transformació dels terrenys de la Ciutadella i la construcció de noves casernes, tot
plegat sufragat amb un emprèstit del Banc de Barcelona de 3.500.000 ptes.
signat el maig de 1876 (en uns anys que els pressupostos municipals rondaven els 11.000.000 ptes.), a més de l’impuls a la construcció del mercat de
Sant Antoni i del nou escorxador. Aquestes iniciatives se sumaren al projecte
d’agregació dels pobles del pla, que aplicaven menys recàrrecs als consums i
atreien molts compradors de la ciutat.30 El Born i Sant Antoni —inaugurats
el 1876 i el 1882, respectivament— van ser els dos primers mercats construïts
amb l’estructura metàl·lica.
El febrer de 1881, amb la formació del govern liberal de Sagasta, novament s’intentà rebaixar la pressió dels recàrrecs municipals sobre els consums
aplicant un increment sobre les parades dels mercats, establint arbitris sobre
productes no compresos entre els afectats per la contribució dels consums
—la qual cosa va generar una campanya de refús—, accelerant l’agregació
dels pobles del pla i proposant un repartiment veïnal en proporció directa a
la riquesa.
Tot i que l’aprovació dels pressupostos municipals va ser sempre molt
discutida, aquests van anar en augment, i també van créixer els deutes, perquè
s’havien sobreestimat les previsions d’ingressos. L’increment principal va ser

27. Guàrdia, Oyón, Fava, «El sistema de mercats…», pàg. 267-271.
28. Vegeu la premsa barcelonina dels dies 28, 29 i 30 de gener de 1872 i l’ADB para 1873, pàg. 125, 127.
29. ADB para 1875, pàg. 84.
30. ADB para 1877, pàg. 79; ADB para 1879, pàg. 68-69; ADB para 1880, pàg. 81; ADB para 1881,
pàg. 80.
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el dels recàrrecs sobre consums, que es mantenien com a fonamentals per a
la hisenda municipal. En el pressupost de 1876-1877 que superava una mica
els 7.450.000 ptes., la imposició sobre els consums significava un 54,5 per
cent. La previsió del pressupost de 1883-1884, d’un total de 13.000.000 ptes.
comptava amb un recàrrec sobre l’impost de consums de 9.000.000 ptes.,
gairebé el 70 per cent (el recàrrec sobre consums s’acostava al 100 per cent
de l’impost, i això afavoria el contraban d’aliments amb els pobles de l’entorn
—l’anomenat matuteo—, amb recàrrecs menors). En aquest pressupost es preveia un ingrés de 644.000 ptes. procedent dels mercats (mentre que la despesa
en aquest equipament no arribava a les 140.000 ptes.).
L’any 1887, en plena crisi posterior a la Febre d’Or, l’Ajuntament estu
diava un nou emprèstit per retornar en quaranta anys, comptant amb els ingressos dels consums, mentre aquesta contribució continuava sent molt conflictiva
i rebutjada: «Renegaríamos de ser españoles si llegásemos a imaginar que dentro de cuarenta años continuará esta tierra siendo esclava de la odiosa y odiada
contribución de consumos».31 S’equivocava el publicista: tal com hem dit, els
impostos indirectes sobre consums van subsistir, mes o menys modificats, fins
a la dècada de 1940. El que sí que es va convertir en realitat va ser l’agregació
dels pobles del pla, a partir de 1897, que van aportar una desena de mercats
més a la xarxa barcelonina.32
Conclusions
El marc jurídic i polític de l’Estat liberal espanyol debilità la capacitat dels governs municipals, una circumstància que afectà molt més el de Barcelona pel
fet que aquesta ciutat s’estava transformant econòmicament i socialment, amb
episodis crítics que posaven en perill la pau social. Estava previst que la major
part dels ingressos de les hisendes locals reposessin en els recàrrecs a la contribució sobre productes de consum alimentari, però aquesta contribució va ser
objecte d’un ampli rebuig. Tot plegat va fer necessari, a Barcelona, trobar
solució a les necessitats socials i econòmiques de la ciutat, a més de resoldre
amb garanties el proveïment alimentari urbà.
Les crisis fabrils van dur els governs de la ciutat a fer una política continuada d’obres públiques, gràcies a una sèrie d’emprèstits que van tenir el suport de determinades elits barcelonines i de les seves institucions, ja que l’obra
pública acompanyava el desplegament urbanístic i de serveis, beneficiava les

31. Arranz, Grau, López, «Anàlisi històrica de…», pàg. 129; La Vanguardia [13/5/1881; 2/7/1881,
(edició de la tarda); 15/6/1882; 22/6/1882; 20/9/1882; 12/6/1883; 25/6/1883, (edició de la tarda);
26/6/1883; 12/1/1887 (es pot consultar en línia)].
32. Guàrdia, Oyón, Fava, «El sistema de mercats…», pàg. 271-276.
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operacions inversores i constructives d’aquesta mateixa burgesia i, alhora, pal·
liava l’atur obrer. L’obra pública va ser un factor d’estabilitat social i de contenció salarial, perquè en moments de crisi industrial donava feina a la població
aturada, i en altres moments constituïa una reserva de ma d’obra.
Entre els plans d’obra pública, més enllà de l’atenció preferent donada a
l’Eixample, destaca la construcció de mercats. Inicialment, en els plans municipals s’hi comptaven actuacions orientades a la millora de la ciutat medievalmoderna, i a la dels mercats de Sant Josep, Santa Caterina i el Pedró; i més
endavant a partir de la dècada de 1870, es van emprendre les obres del nou
mercat del Born i del de Sant Antoni, ja fora del nucli antic.
Amb els mercats, l’Ajuntament de Barcelona va crear una via d’ingressos
independent de les directrius de l’Estat (en la dècada de 1880, l’arrendament
de les parades dels mercats va arribar a reportar a la hisenda barcelonina unes
500.000 ptes. netes —ratllant el 4 per cent del pressupost municipal—, però
les xifres anirien en augment en ampliar la xarxa). Eren uns ingressos que podien ajudar a reduir la pressió sobre els consums i, per tant, rebaixar els preus.
També, a partir dels mercats, l’administració barcelonina va poder donar ordre, higiene i vigilància a la venda dels productes alimentaris. Així mateix,
i això és molt important, mitjançant els mercats, l’administració barcelonina
va introduir-se en la lliure-competència del proveïment alimentari de la ciutat
des d’una situació preeminent.
En síntesi, la construcció de mercats a la segona meitat del segle xix va
ser una resposta oportuna a diversos reptes. Amb tot, cada equip de govern, en
cada etapa i circumstància, i en funció de les seves prioritats, va poder decidir
quin equilibri calia establir entre recàrrecs sobre consums, lloguer de parades de
mercat, preus, controls i altres factors que constituïen el mapa del proveïment
alimentari de la ciutat i que afectaven la subsistència alimentària dels ciutadans
i els seus nivells de vida.
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El control sanitari dels aliments a través
dels escorxadors i les vaqueries urbanes1
Joaquim M. Puigvert Solà

D’ençà la Revolució Liberal, l’Estat delegà bona part de les responsabilitats relacionades amb la salut pública i el control sanitari dels aliments a
les administracions provincials i municipals. Els màxims responsables serien
els dirigents polítics (governadors i alcaldes), que presidien, respectivament,
les juntes provincials i les juntes municipals de sanitat. Pel que fa als professionals sanitaris, ocupaven un lloc important els qui ocupaven el càrrec
de subdelegats de medicina (responsables dels control de les epidèmies i les
malalties), farmàcia (responsables del control de les aigües i derivats de vegetals) i veterinària (responsables del control sanitari de les carns des del 1859,
any que significà la fi dels mostassàs). Així ho establien les lleis generals de
sanitat, la de 1855 i, en bona part, la de 1904.2 A mitjan segle xix, però, els
municipis disposaven de molt pocs recursos per fer front a les seves responsabilitats sanitàries, i les juntes locals es caracteritzaven per una gestió ben poc
professional, ja que els seus membres ocupaven el càrrec a títol honorífic i
sense retribució. Si hom observa el dia a dia de les juntes locals i provincials
de sanitat, s’arriba a la conclusió que donaven resposta molt més a determinades problemàtiques de caràcter extraordinari (com eren les epidèmies)
que no pas a les de caràcter ordinari. Així, l’epidèmia del còlera de 1854, la
febre groga de 1870, el còlera de 1884-1885 i el tifus de 1914 tindran un
protagonisme especial.3 Aquest panorama anirà canviant a finals del segle xix
en bona part gràcies al canvi de paradigma mèdic, a saber: el pas de l’era de

1. Aquesta investigació s’emmarca en el programa del grup de recerca Treball, Institucions i Gènere de
la Universitat de Barcelona (Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya 2014-SGR171) i en els projectes «La reconstrucción de la actividad económica en la Cataluña contemporánea»
(HAR2011-26951) i «Crisis y reconstrucción de los mercados de trabajo en Cataluña, 1760-1960»
(HAR2014-57187-P) del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
2. Joaquim M. Puigvert, «Els professionals de la sanitat a la Catalunya de mitjan segle xix», Barcelona Quaderns d’Història, 6 (2002), pàg. 173-188. Sobre l’atribució als veterinaris del control sanitari
de les carns d’ençà el 1859, vegeu Martí Pumarola, «Meat sanitary control in Spain during the XIXth
century», dins Ferrúh Dinçer, Veterinary Medicine Historical Approaches, Ankara, Ankara University
Press, 2002, pàg. 259-269. Sobre les atribucions sanitàries, de salubritat i higiene del municipi al segle
xix, vegeu el marc general sintetitzat per Ángeles Hijano, «El municipio y los servicios municipales en
la España del siglo xix», Ayer, 90 (2013), pàg. 141-166.
3. Carles Grabuleda, Salut pública i creixement urbà. Política o acció social en el sorgiment de la Barcelona
contemporània (tesi doctoral), Universitat Pompeu Fabra, 2002, I, pàg. 141-151; II, pàg. 340-367.
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l’ambientalisme i de l’higienisme de base hipocràtica a l’era de la bacteriologia. La llei de 1904, doncs, ja preveia l’existència d’inspectors provincials
i municipals de sanitat, de facultatius municipals i de laboratoris d’anàlisis
químiques.4
Al llarg d’aquestes pàgines ens centrarem bàsicament a analitzar el control sanitari dels aliments a través de dues institucions urbanes regulades per
la municipalitat: els escorxadors i les vaqueries. Prescindirem dels mercats,
no pas perquè no siguin rellevants sinó pel fet que disposem d’una excel·lent
monografia que hi fa referència.5 Si bé és cert que la Revolució Liberal significà la liberalització del comerç d’aliments, no podem oblidar, tanmateix, tal
com han dit Manuel Guàrdia, José Luís Oyón i Nadia Fava, com, malgrat la
liberalització a partir de 1834 de tots els productes de comer, beber y arder,
els ajuntaments van mantenir i reforçar les seves competències en el control
de l’abastament.6 En qualsevol cas, s’analitzarà el control sanitari sobre els
escorxadors i les vaqueries sobretot a partir de les ordenances municipals i
els testimonis dels professionals veterinaris.
Els escorxadors
Les ordenances municipals plantegen amb molta claredat que un dels equipaments claus per assegurar el control sanitari dels aliments són els escorxadors.
Així, per exemple, les de 1857 (redactades en part per adequar les ordenances
a les necessitats derivades de l’enderroc de les muralles) dediquen al tema
de l’escorxador tota la secció segona, en concret vint articles específics, dels
quals destacarem el 224, que establia que «las reses mayores y menores que
se destinen al consumo público, se presentarán previamente en la casa Matadero, donde se examinará su calidad, hierro y señales, tomándose razón de
ellas, del dueño del ganado y de las personas que lo introduzcan»; el 226, que
determinava que «ninguna res podrá ser muerta en el recinto de la ciudad y
Barceloneta fuera de la casa Matadero»;7 el 232, que assignava a l’inspector
i als revisors de l’escorxador un primer reconeixement dels animals introduïts

4. Antoni Roca, Historia del Laboratori Municipal de Barcelona. De Ferran a Turró, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1988; Antoni Roca (ed.), Cent anys de salut pública a Barcelona, 1981-1991:
Institut Municipal de la Salut, Ajuntament de Barcelona, 1991; Horacio Capel, Mercedes Tatjer,
«Reforma social, serveis assistencials i higienisme a la Barcelona de finals del segle xix», dins Cent anys
de salut…, pàg. 31-71.
5. Manuel Guàrdia, José Luis Oyón (ed.), Fer ciutat a través dels mercats. Europa, segles xix i xx, Barcelona,
Ajuntament de Barcelona - Museu d’Història de Barcelona, 2010.
6. Manuel Guàrdia, José Luis Oyón, Nadia Fava, «El sistema de mercats de Barcelona», dins Guàrdia,
Oyón, Fer ciutat a través…, pàg. 263-264.
7. Ordenanzas municipales de la ciudad de Barcelona, Imprenta Nueva, de Jaime Jepús y Ramon
Villegas, Barcelona, 1857, pàg. 70; sobre les ordenances locals en la història del municipi espanyol del

El control sanitari dels aliments a través dels escorxadors…

313

al corral; i el 233 i el 235, que determinaven que, un cop els animals morts
i exposats a l’oreig (d’un mínim de sis hores), es practicaria un segon reconeixement amb l’objectiu de garantir que la seva carn era apta per al consum.8
Les ordenances també estipulaven que la carn, quan sortís de l’escorxador,
s’havia de dur immediatament al punt destinat a la seva venda «en carros o
carretones cerrados con tablas en el fondo y en sus partes laterales, y cubier
tos cuando menos con un lienzo limpio».9 Val la pena recordar que quan
s’escrivien aquestes ordenances l’escorxador de la ciutat estava situat damunt
el rec Comtal, al carrer de la Marquesa, des dels safareigs públics fins a la muralla de Mar, en un terreny emplaçat a tocar de la plaça d’Ocata. Tal com ha
dit Eloi Babiano, aquest indret «disposava de l’aigua necessària per al molest
però imprescindible equipament, i la nova ubicació permetia una fàcil sortida cap al mar de les aigües brutes i els residus de la seva activitat».10 Amb tot,
ben aviat se cercaria una nova ubicació, ja que hi ha constància el 1858 que
l’Ajuntament pensava adquirir uns terrenys a l’Eixample per construir-hi un
nou escorxador;11 qüestió que prendria de nou relleu durant el Sexenni Democràtic, quan es pensava ubicar-lo als terrenys de la Ciutadella. 12 L’escorxador de la ciutat era un centre de treball relativament important. En efecte,
segons el Reglamento para el régimen interior y gobierno de la Casa-Matadero
de la ciudad de Barcelona de 1876, hi treballaven un total de 21 persones, a
saber: un majordom-zelador o conserge; cinc professors veterinaris de primera classe (això és, formats a l’Escola de Veterinària de Madrid) que actuaven
d’inspectors de carns amb la denominació de primer, segon, tercer, quart i
cinquè; quatre ajudants de la classe de pràctics i onze mossos per al servei de
ramats i neteja.13

segle xix vegeu Ángeles Hijano, Las ordenanzas municipales como norma del gobierno local, Granada,
CEMCI, 2001.
8. Ordenanzas municipales…, 1857, pàg. 72.
9. Ordenanzas municipales…, 1857, pàg. 73.
10. Eloi Babiano, Antoni Rovira i Trias. Arquitecte a Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona
- Viena Edicions, 2007, pàg. 178. A la nota 178 l’autor reprodueix un fragment del Reglamento para el
régimen y el Gobierno del Matadero público de esta ciudad de Barcelona del 1844, on es detallen diverses
mesures higièniques.
11. Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1859, Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona,
1858, pàg. 13. Dec aquesta referència a Mercè Renom.
12. Sobre aquesta qüestió, vegeu les consideracions que fa en aquesta mateixa publicació Marició Janué.
13. Reglamento para el régimen interior y gobierno de la Casa-Matadero de la ciudad de Barcelona,
Barcelona, Establecimiento Tipográfico de N. Ramírez y Cª, 1876. Quan s’obriren les noves escoles
de veterinària de Saragossa (1847), Còrdova (1847) i Lleó (1852), la de Madrid va passar a obtenir la
prerrogativa de titular els veterinaris de primera classe; prerrogativa que es va mantenir fins al 1871,
quan es va unificar totes les escoles en una mateixa categoria; vegeu Joaquim M. Puigvert, «De manes-
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Escorxador general de Barcelona, inaugurat el 1891 situat al barri d’ Hostafrancs a l’esquerra
de l’Eixample. Fotografia: Brangulí fotògrafs, 1935-1945, ANC (Arxiu Nacional de Catalunya)

En el reglament específic de l’escorxador de 1876 el control sanitari també quedava molt regulat: el majordom-zelador era el responsable que
l’edifici i els utensilis estiguessin en bon estat; que les estances dedicades a la
matança i a l’oreig dels animals morts es conservessin amb «el mayor esmero… evitando por todos los medios posibles los focos de infección que notase, o de que le diese parte el inspector facultativo»;14 responsable de portar
un registre en el llibre corresponent de les carns introduïdes, indicant les que
havien estat inutilitzades per insalubres, i de no permetre que els matarifes
sortissin de l’escorxador amb les robes i els instruments de treball. Pel que
fa als veterinaris inspectors, s’estipulava que l’inspector primer havia de fer
diàriament mitja hora abans de començar la matança el reconeixement dels
animals vius (ja fos boví, de llana o cabrum) per assegurar-se que estiguessin

cals a veterinaris. Notes per a una sociologia històrica de la professió veterinària a Catalunya», Estudis
d’història agrària, 17 (2004), pàg. 734.
14. Reglamento…, 1876, pàg. 5.
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en bon estat i, un cop morts, fer un segon reconeixement quan estiguessin
exposats a l’oreig amb l’objectiu de «cerciorarse mejor, por el estado de sus
vísceras, de su sanidad, dando parte al Mayordomo-Celador o Conserje, de
las que conceptúe nocivas a la salud, para que desde luego ordene sean separadas de las sanas y se proceda a su inutilización».15 L’inspector segon era el
responsable prioritàriament del control de la matança dels porcs i del control
de la qualitat de les seves carns. Els inspectors tercer i quart tenien la missió de
fer la inspecció de totes les substàncies alimentàries que es portessin a les
«places-mercat» quan ho indiquessin els regidors inspectors de l’Ajuntament.
Finalment, l’inspector cinquè havia de romandre a l’escorxador per fer-hi
la inspecció corresponent, a més de visitar els mercats i els llocs de venda
del barri on s’ubicava l’escorxador. Els ajudants pràctics havien de ser els veritables braços drets dels veterinaris inspectors primer i segon, observadors
incisius i experimentats de qualsevol anomalia, així com responsables de fer
la neteja dels fetges i altres menuts dels xais, cabres i vaques o qualsevol altra
operació mecànica necessària, a més de marcar els xais, cabres i quarts de vaques, nous o vedelles amb les marques de foc corresponents destinades a cada
classe; aquesta operació tenia força transcendència, ja que hi havia l’ordre de
decomissar qualsevol res o quart de res que no dugués la marca corresponent.
De mossos, n’hi havia els «de redaños» i els de neteja. No s’admetia que cap
operari amb malaltia de pell palpés les carns.
L’escorxador de Sant Martí ben aviat quedaria petit i insuficient. A
partir de 1878 es van començar a cercar nous terrenys per construir-ne un
de nou, després de desestimar els terrenys de l’Eixample considerats el 1858,
com també els espais de l’antiga Ciutadella o alguns terrenys fora del terme
municipal als pobles de Sant Martí de Provençals o Sants.16 Finalment, el
1886, s’optà pel barri d’Hostafrancs, als terrenys anomenats de la Vinyeta. El
projecte de nou escorxador el realitzà l’arquitecte municipal Antoni Rovira
i Trias (1816-1889), si bé seria finalitzat pel nou arquitecte municipal Pere
Falqués (1850-1916), seguint el projecte del primer. Fou inaugurat el 1891.
L’arquitecte Rovira era un bon coneixedor de com eren els escorxadors europeus més moderns, atès que viatjà per Itàlia i França per observar in situ els
de Milà, Nàpols i algunes ciutats franceses. Per construir-lo s’ocuparien quatre illes de l’Eixample esquerre, reforçant així la tendència a destinar aquesta
part de la ciutat com a espai on col·locar-hi grans equipaments (Universitat,
15. Reglamento…, 1876, pàg. 12.
16. Eloi Babiano, Antoni Rovira i Trias…, pàg. 155-161. Si no es diu res en sentit contrari, totes les informacions sobre el nou escorxador d’Hostafrancs procedeixen d’aquest llibre. Pel que fa a la «inacabable
qüestió de l’Escorxador» i a la cerca de diversos espais on ubicar-ne el nou, vegeu l’excel·lent síntesi que
ofereixen Guàrdia, Oyón, Fava, «El sistema de…», pàg. 271, nota 17.
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Seminari Conciliar, Facultat de Medicina, Hospital Clínic, Lactància Municipal, presó Model), aprofitant que hi havia molts més solars encara per
urbanitzar i que els preus del sòl eren força més baixos a conseqüència de la
menor demanda en comparació amb la part central de la Dreta de l’Eixample. El nou escorxador responia en bona part al model d’escorxador «ideal» descrit per Cesáreo Sanz Egaña (1885-1959) uns anys després.17 Segons
aquest veterinari, els escorxadors, per tal de garantir la seva funció sanitària
i higiènica, havien de reunir les següents condicions: dependre de les autoritats municipals (que havien de veure-hi, abans que una font de despeses,
una via per obtenir ingressos a través dels arbitris que gravaven les carns);
calia construir-los sense luxes ni excessos arquitectònics monumentals (per
evitar arbitris excessius sobre les carns i així garantir-ne, no només la puresa,
sinó també l’abaratiment i, amb ell, l’augment del consum); el lloc on es
construís calia que estigués ben comunicat per tal de facilitar el transport
del bestiar i de les carns i alhora allunyat de la concentració de habitatges,
no tant per raons higièniques (com abans), sinó pel fet que el preu del terreny seria menor i permetria adquirir un gran solar que en el futur admetés
ampliacions; el programa arquitectònic i l’organització de l’espai (fruit de la
col·laboració dels arquitectes i els enginyers amb els veterinaris) s’havia de
posar al servei dels procediments industrials de matança i conservació de les
carns més moderns, inclosos els treballs de menuts; calia que l’edifici disposés
d’una ventilació excel·lent i d’abundant aigua corrent, a més de parets i sòls
degudament impermeabilitzats i de fàcil desinfecció; i, finalment, havien de
disposar de locals per a laboratoris i per desenvolupar les tasques burocràtiques i de direcció corresponents.
El nou escorxador de Barcelona inaugurat el 1891 formà part de la
nova generació d’escorxadors que es van començar a edificar a diverses ciutats
catalanes i espanyoles arran de la llei de 20 d’agost de 1870, que n’instava la
construcció. En el cas de Catalunya, després de la inauguració del de Barcelona, es construïren els de Girona (1894), Tarragona (1901), Figueres (1904),
Igualada (1905), Manresa (1908) i Lleida (1915), entre d’altres.18 El 1897,
pocs anys després de ser inaugurat el nou escorxador de Barcelona, quan tingué lloc l’agregació dels municipis del pla dins el procés de reordenació dels

17. Cesáreo Sanz Egaña, El Matadero Público. Construcción, instalación, gobierno, Barcelona, Revista
Veterinaria de España, 1921. Si no es diu altrament, les «característiques ideals» de l’escorxador s’han
extret d’aquest llibre; Gemma Domènech, Rosa M. Gil, Joaquim M. Puigvert, «Los mataderos en
Cataluña. Una arquitectura industrial al servicio de la salud pública» (en premsa).
18. Domènech, Gil, Puigvert, «Los mataderos en Cataluña…»; Horacio Capel, La morfología de las
ciudades. II Aedes Facere, técnica, cultura y clase social en la construcción de edificios, Barcelona, Ediciones
del Serbal, 2005, pàg. 564-565.
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Projecte, no executat, de nou escorxador general de Barcelona. Va ser realitzat per l’arquitecte
municipal Pere Falqués el 1908, BC (Biblioteca de Catalunya)

equipaments municipals, se suprimiren els escorxadors de Sants, Les Corts,
Sant Gervasi i Sant Andreu i es mantingueren provisionalment els de Gràcia
i Sant Martí de Provençals.19
Al cap d’uns anys, el 1928, el nombre de llocs de treball que generaven els
escorxadors de la ciutat (el general, el de Sant Martí i el de porcs) s’havia multiplicat i diversificat extraordinàriament i havia passat dels 21 llocs de treball
que hem vist que hi havia el 1876 a 487, en consonància amb l’increment de
matances i, de retruc, del consum de carn. En efecte, l’organigrama de treball
que en resultava tenia una certa complexitat, ja que hi trobem: directors (3),
interventors (3), receptors (3), pesadors (4), cap de personal de matança (1), ajudant (1), vigilants (4), porters (6), reparadors de vagonetes (3), ordenances (3),
19. Guàrdia, Oyón, Fava, «El sistema de…», nota 17, pàg. 271.
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ordenança de laboratori (1), encarregat de mossos d’escorxador (1), mossos
d’escorxador (26), mossos de magatzem (9), interí (1), mosso de forja (1), auxiliars de fogata (3), encarregat de l’escorxador de Sarrià (1), encarregat de treballs
de reparació de l’Escorxador General (1), practicant cirurgià d’escorxador (1),
pràctics de Sarrià (2), encarregat de marcadors (10), cap de nau de bestiar boví
(2), matadors de bestiar boví (79), caps de nau de bestiar de llana (2), matadors
de bestiar de llana (108), aprenents de primera (40), aprenents de segona (32),
matadors de porcí (104), aprenents de primera (16) i aprenents de segona
(16). A aquests 487 llocs de treball hi calia sumar, al seu torn, el cos municipal
de veterinaris i auxiliars pràctics integrat, respectivament, per 31 veterinaris
i 18 auxiliars pràctics.20 La complexa estructura de treball dins l’escorxador
es pot considerar, així mateix, un bon indicador indirecte de quines eren les
carns més consumides pels barcelonins: en primer lloc, la carn de bestiar de
llana, seguida per la de porcí en segon lloc i la de boví en tercer lloc. Ens falta
determinar quina era la prosopografia social dels treballadors dels escorxadors.
A l’hora de fer un exercici d’aquestes característiques caldria tenir en compte
degudament les interessants consideracions sociològiques que Pau Vila va fer
el 1926 en el seu llibre dedicat a La Cerdanya quan deia, per exemple, que
a Barcelona hi havia més de quatre-cents «tocinaires», tres quartes parts dels
quals eren d’origen cerdà.21 Molts d’ells o els seus antecessors, ens diu el geògraf, havien format part inicialment de les migracions temporeres hivernals
dels cerdans a la capital per treballar en els sectors vinculats a la carn, la llet
(les vaqueries) o els seus derivats (com els mantegaires que es dedicaven a la
venda ambulant) i després van romandre-hi com a aprenents o establerts pel
seu compte, obrint botiga o lloc de venda als mercats municipals. Així, segons
el testimoni de Pau Vila, «d’aquells ‘mantegaires’ s’originaren algunes botigues que encara subsisteixen a Barcelona pels volts de Santa Maria del Mar, i
d’altres es transformaren en poderoses cases comercials».22 Molts dels cerdans
que anaren a Barcelona a fer de vaquers, cansaladers o treballant a l’escorxador
acabaren establint-s’hi pel seu compte, aprofitant «llurs aptituds comercials
formades en la secular vida de marxant hivernenc i també amb llur pràctica de
tractants de bestiar».23
L’increment considerable d’activitat al nou escorxador inaugurat el
1891 faria que el 1908 el comissionat de bestiar José López encarregués a

20. Escalafón del personal del Ayuntamiento de Barcelona en 31 de diciembre de 1928, Barcelona, Imprenta
de la Casa Provincial de Caridad, 1929.
21. Pau Vila, La Cerdanya, Barcelona, Editorial Barcino, 1926, pàg. 214.
22. Vila, La Cerdanya, pàg. 214
23. Vila, La Cerdanya, pàg. 214.
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l’arquitecte municipal Pere Falqués, si bé a títol privat, el projecte d’un nou
i ambiciós (i utòpic?) escorxador que mai veuria la llum.24 Un cop assolida
l’agregació dels municipis del pla a la ciutat i tenint en compte l’estat de la
ciutat «en pasmoso crecimiento», l’Escorxador General d’Hostafrancs es veia
defectuós i insuficient. La intenció era ubicar-ne el nou a Sant Adrià de Besòs, vora el mar i a tocar de la xarxa ferroviària, ocupant l’espai equivalent a
vint-i-sis illes de l’Eixample. Aquesta proposta, pel que fa a la seva localització, reforçava la coexistència i la competència entre els diversos usos de l’espai
litoral barceloní (industrials, sanitaris i de lleure). 25 Es considerava que la
localització era del tot òptima des del punt de vista higiènic, perquè el sòl era
permeable i ben ventilat, a la vora del riu Besòs i del mar. La idea era annexar
a l’escorxador el mercat de bestiar, com un servei més. Segons l’autor de la
proposta, aquest nou escorxador tindria diversos avantatges: s’evitaria haver
de sacrificar el bestiar sense descans previ; se’n milloraria la revisió sanitària;
seria la fi dels escorxadors clandestins i dels delictes associats «contra la salud
pública y de no leves contra los fondos comunales»; també representaria la fi
del pas de bestiar pels carrers cèntrics; i finalment possibilitaria disposar d’un
modern centre de contractació de bestiar que afavoriria, amb la competència,
l’abaratiment de la carn.
Les vaqueries
A la Barcelona de 1849 existien 15 «puestos de vacas» i 54 «puestos de leche
y requesón».26 Com que la llet és un producte de difícil conservació, s’havia
de produir ben a prop dels consumidors. El nombre de vaqueries s’anà incrementant a mesura que al llarg de la segona meitat del segle el consum de
llet i dels seus derivats augmentava i deixava de ser únicament per prescripció
mèdica. En efecte, tal com van constatar fa temps Josep Pujol, Roser Nicolau
i Ismael Hernández i, més recentment, Mercè Tatjer, el nombre de vaqueries
a la ciutat es va multiplicar considerablement.27 Molt abans que els historiadors prestessin atenció al tema, però, serien els veterinaris, observadors atents

24. Proyecto de Mercado-Matadero para Barcelona, 1908. Memoria. Pliego de Condiciones. Exposición
al Exmo. Ayuntamiento, Barcelona, 1908. Totes les informacions que segueixen sobre aquest projecte
deriven d’aquesta font.
25. Mercè Tatjer, Els banys de mar a Catalunya, Barcelona, Albertí Editor, 2012, pàg. 14.
26. Manuel Saurí, José Matas, Manual histórico-topográfico estadístico y administrativo ó sea Guia
General de Barcelona dedicado a la Junta de Fábricas de Barcelona, Barcelona, Imprenta y Librería de
D. Manuel Saurí, 1849, pàg. 310-311.
27. Josep Pujol, Roser Nicolau, Ismael Hernández, «El consumo de leche fresca en Cataluña
entre mediados del siglo xix y 1935: la difusión de un nuevo alimento», Historia Agraria, 42 (2007),
pàg. 303-325; Mercè Tatjer, Barcelona, ciutat de fàbriques. Gelats, joguines, perfums… els productes
quotidians, Barcelona, Albertí Editor, 2014, pàg. 181-200 (capítol dedicat a la «llet i iogurt»). Sobre
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i privilegiats de l’evolució de la ramaderia i del consum de la carn i la llet, els
que van parar atenció a l’origen urbà de les vaqueries. Així, Sanz Egaña en la
seva Historia de la Veterinaria Española ja es referí al doble procés viscut a les
grans ciutats espanyoles a mitjan segle xix en què va coincidir la flamant inspecció veterinària als escorxadors amb la instal·lació de les primeres vaqueries
a l’interior de les ciutats: «precisamente la asistencia del veterinario a los
Mataderos en las grandes poblaciones se inicia también con la llegada de las
vacas lecheras a los establos urbanos; una y otros corresponden a mediados
del siglo; las dos instituciones —inspección veterinaria y vaquerías— pasan
lentamente desde la grandes poblaciones a las localidades rurales… el veterinario del pasado siglo inicia el reconocimiento de las carnes en los Mataderos
y empieza la asistencia de las vacas en los establos».28 El procés de treure les
vaqueries de l’interior de la ciutat per portar-les al camp, que pràcticament
no començaria fins a la primera dècada del segle xx, també va ser assenyalat
pels testimonis dels veterinaris coetanis, com és el cas de Pere Màrtir Rossell,
que el 1923 afirmà: «És d’una vintena d’anys en aquesta part que les vaqueries s’han multiplicat de manera extraordinària. De primer, quasi totes elles
dintre ciutat, després, en les afores, i avui les vaqueries a un vol de trenta
quilòmetres de Barcelona, es podria dir que es toquen. Pobles on no hi havia
una sola vaca de llet, deu o onze anys enrere, s’hi poden comptar dos-cents
o tres-cents caps».29
A mesura que el nombre de vaqueries anà in crescendo augmentaria de
manera paral·lela la preocupació de les autoritats municipals per la seva higiene, tal com recullen de tant en tant les ordenances municipals. Les ordenances de 1857 —que ja dediquen tot un capítol específic a la llet, donant
així resposta a una nova realitat de feia poc temps—, en el seu article 308,
recullen la prohibició de l’existència de vaqueries a l’interior de la ciutat tret
que reunissin unes condicions determinades: «No se permitirá la existencia
de vaquerías o cabrerías en el interior de la Ciudad, á menos de situarse en
barrios apartados y en edificios construidos al intento con todas las condiciones del arte»;30 i en l’article següent, el 309, es regula quines condicions
sanitàries havien de tenir: «Los establecimientos de vacas y cabras que continúen dentro de la ciudad ó se sitúen en las afueras deberán tener los establos

l’evolució de l’estadística de vaqueries a la ciutat de Barcelona, vegeu en aquest mateix volum el capítol
d’Ismael Hernández i Josep Pujol.
28. Cesáreo Sanz Egaña, Historia de la Veterinaria Española, Madrid, Espasa-Calpe, 1941, pàg. 302.
29. Pere Màrtir Rossell, Les vaques i la producció de la llet, Barcelona, Escola Superior d’Arquitectura,
1923, pàg. 5.
30. Ordenanzas municipales…, pàg. 88.
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con la suficiente ventilación. Para cada res vacuna dejarán cuando menos el
espacio de 80 palmos (15 m 52 cm) cuadrados; y el de 30 (5 m 82 cm) para
cada cabra. Además, el pavimento estará bien empedrado con la inclinación
necesaria hacia un punto donde confluirán las aguas, y en cuyo depósito
la entrada quedará cubierta con un platillo de abrevadero».31 Les mateixes
ordenances recullen el dret d’inspecció de les vaqueries cada vegada que
s’obrien, i la necessitat que els farratges de les vaques fossin de qualitat, que el
bestiar es tragués cada dia a pasturar al camp i que es permetés la venda de
llet de les vaqueries «ordeñando las reses á vista del comprador».32 Quant
als venedors de llet a llocs fixes autoritzats per la municipalitat, les mateixes ordenances estipulaven «las medidas de que se sirvan para la venta no
podrán ser de plomo, latón ni otro metal oxidable», així com la prohibició
d’adulterar-la amb aigua: «será penada la venta de leche con mezcla de
agua, o de leche y requesones agrios en cualquiera época que se verificará».33
Sobre l’adulteració de la llet i altres aliments, cal considerar degudament els
treballs elaborats pel farmacèutic Josep Oriol Ronquillo, subdelegat principal de sanitat de farmàcia de la ciutat de Barcelona i autor de diversos
llibres que tenien per objectiu ajudar a detectar tota mena d’adulteracions
i sofisticacions fraudulentes d’aliments, especialment els destinats a consumidors amb pocs recursos.34 A les ordenances municipals de 1891 es recullen disposicions similars respecte de les vaqueries, però l’obligatorietat de
treure el bestiar a pasturar ha passat a un mínim d’una vegada per setmana
i ja es fa referència explícita a la necessitat de la inspecció facultativa dels
veterinaris cada quinze dies: «Es obligación de sus dueños hacer reconocer
el ganado por un veterinario cada 15 días. El resultado de este reconocimiento se consignará por escrito que deberá exhibirse a los revisores de la
autoridad siempre que lo reclamen».35 En qualsevol cas, aquesta disposició,
el nombre creixent de vaqueries i l’augment del consum de llet a Barcelona

31. Ordenanzas municipales…, 1857, pàg. 88.
32. Ordenanzas municipales…, 1857, pàg. 89.
33. Ordenanzas municipales…, 1857, pàg. 87.
34. José Oriol Ronquillo, Diccionario de Materia Mercantil, Industrial y Agrícola que contiene la
indicación, la descripción y los usos de todas las mercancías, 5 vol., Barcelona, Imprenta de D. Agustín
Gaspar, 1851; José Oriol Ronquillo, El Almotacén. Instrucción Popular para la elección de sustancias
alimenticias[…] Nociones sucintas de Higiene y de economía doméstica útiles a todas las familias y provechosas a los agentes no peritos de las municipalidades encargados de la vigilancia de la venta de comestibles, Barcelona, Imprenta de N. Ramírez y Cia, 1868. Sobre aquest farmacèutic, vegeu Ramon Jordi,
Cien años de vida farmacéutica barcelonesa (1830-1939), Barcelona-La Bisbal, Ed. Ramon Jordi, 1982,
pàg. 21; Grabuleda, Salut pública i…, I, pàg. 94.
35. Ordenanzas municipales de Barcelona promulgadas como suplemento al Boletín Oficial de esta, pronunciada el 19 de marzo de 1891, Barcelona, Imprenta de Federico Sánchez, 1891, pàg. 107.
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en el pas del segle xix al xx van significar una ampliació notable del mercat
professional per als veterinaris residents a Barcelona. Que el Barcelonés fos,
després de l’Alt Empordà, la segona comarca catalana on es reclutaren un
major nombre de veterinaris formats a l’Escola de Veterinària de Saragossa
durant el període 1847-1918 (30 procedents de les poblacions del pla i 24
de Barcelona ciutat), no deixa de ser significatiu.36 El veterinari, val la pena
recordar-ho, trobaria en la moderna ramaderia estabulada de les ciutats
i les seves àrees d’influència una possibilitat d’ampliar els seus beneficis
professionals, atès que el sector lleter, en la mesura que volia augmentar
els seus rendiments, necessitava cada vegada més els seus consells, tal com
havia reconegut Sanz Egaña: «desde la ciudad, por razones económicas de
explotación, la vaca lechera pasó primero a los suburbios y por último al
campo, a su medio natural; en este ciclo campo, urbe, y vuelta al campo,
se ha creado la costumbre, demostrada por la conveniencia, de recurrir a
consultar con el facultativo veterinario en los casos de enfermedad, contribuyendo a divulgar la especialización de la buiátrica conjuntamente con la
clínica equina».37
En qualsevol cas, si bé, tal com hem pogut constatar, les ordenances
municipals veieren amb recel, des del primer moment i per raons higièniques, la presència de vaqueries a l’interior de la ciutat, aquestes formaren
part del seu paisatge quotidià durant moltes dècades. Sens dubte, foren
una realitat tossuda del paisatge urbà del cap i casal. Per això el 1917 Josep
Farreras Sampera, un dels veterinaris municipals de Barcelona més destacats,
va dedicar en el seu llibre Manual del veterinario inspector de mataderos, mercados y vaquerías un nombre considerable de pàgines a concretar com havia
de ser la vaqueria urbana «ideal», des del punt de vista higiènic, després de
reconèixer que «en el asunto de las inspecciones de vaquerías en España se
ha hecho muy poco; las ordenanzas municipales de las grandes poblaciones
clasifican las vaquerías, cabrerías, etc., entre los establecimientos incómodos
e insalubres, y suelen exigir una licencia expedida por la alcaldía para su
apertura según se dispone en un antiguo reglamento […] licencias que más
bien se exigen con fines tributicios que higiénicos, pues de todos es sabido
la facilidad con que se conceden».38 En aquest manual es comprova l’actitud
ambivalent del col·lectiu veterinari davant les vaqueries. Així, mentre que
36. Puigvert, «De manescals a veterinaris…», pàg. 739-740.
37. Sanz Egaña, Historia de la Veterinaria…, pàg. 301.
38. José Farreras, Manual del veterinario inspector de mataderos, mercados y vaquerías, Barcelona,
Publicaciones de la Revista Veterinaria de España, 1917, pàg. 779-780. Les pàgines sobre la inspecció
a les vaqueries foren redactades per Sanz Egaña, atès que Josep Farreras va morir prematurament sense
haver acabat el llibre.
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d’una banda es diu «las habitaciones de las reses lecheras deben reunir condiciones excepcionales de higiene, para que el ambiente artificial no quebrante
la salud de los animales, ya que la estabulación supone una violencia de la vida
natural […] el ideal es alojar a los animales en tales condiciones que la vaca se
halle en una situación lo más parecida posible a la que tenía cuando estaba
en la pradera»; de l’altra es reconeix sense embuts que l’estabulació, seguint
les recomanacions de la zootècnia en molts casos, és el millor mètode per a la
producció de la llet.39 El tancament lent (però progressiu) de les vaqueries de
la ciutat a partir dels anys vint del segle passat possiblement té més a veure,
però, amb l’extensió dels sistemes de refrigeració, la millora del transport (que
facilitava el consum a Barcelona de llet de fora arribada en bones condicions) i el naixement de les primeres indústries làcties que no pas el resultat
directe d’una política sanitària eficaç. Fou aleshores quan començà un canvi
de tendència segons el qual Barcelona consumiria més llet importada de les
comarques limítrofes que no pas la que produirien les vaques estabulades al
seu interior.
Conclusions
Al llarg d’aquestes pàgines hem pogut comprovar el paper dels veterinaris en
el control sanitari de les carns i la llet a la Barcelona de la segona meitat del
segle xix i inicis del xx. Aquest control l’exercien a través dels equipaments
dels escorxadors i les vaqueries; equipaments que generaven, al seu torn, debats constants i reiteratius sobre la necessitat d’allunyar-los cada vegada més
del centre de la ciutat. En el cas de Barcelona es constata, pel que fa als escorxadors, el procés general descrit per Horacio Capel quan afirma que «con el
crecimiento de la ciudad esos mataderos podían quedar incorporados al casco
urbano, lo que generaba problemas higiénicos y debates sobre la necesidad de
su alejamiento, que pudo hacerse en fases sucesivas».40 Aquests equipaments
(escorxadors i vaqueries) ocuparen un lloc cada vegada més destacat en l’articulat de les ordenances municipals, on trobem les principals directrius de
la política sanitària municipal respecte als aliments. Caldria tanmateix en el
futur considerar amb més deteniment els indicadors dels límits d’aquestes
polítiques, resseguint els nombrosos indicis existents de matances d’animals
que s’escapaven del control dels escorxadors i de la inspecció veterinària; així
com de productors lleters i amos de vaqueries que obviaven la inspecció veterinària prescriptiva. Amb tot, hem pogut constatar la riquesa de les observacions realitzades pels professionals veterinaris a l’entorn del consum de la

39. Farreras, Manual del veterinario…, pàg. 779.
40. Capel, La morfología de…, pàg. 565.
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carn i de la llet a les ciutats en el pas del segle xix al xx. I no pas per casualitat.
En efecte, els veterinaris, des de la talaia dels escorxadors i les vaqueries, es
convertiren, com hem dit, en uns observadors atents i privilegiats dels nous
hàbits alimentaris de la població urbana. Per això les seves observacions tenen
avui un interès històric i sociològic innegable.
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Municipi i associacions de venedors i botiguers
a principis del segle xx
Montserrat Miller

Barcelona és coneguda per ser una de les ciutats d’Europa occidental on
una xarxa de mercats coberts ha tingut més èxit.1 Entre el 1898 i el 1931,
l’Ajuntament va engrandir el sistema de mercats municipals, construint-ne
noves estructures i incorporant a un marc reglamentari nou un conjunt de
mercats coberts ja existents dels municipis agregats. Hi va haver, doncs, un
procés de racionalització en l’economia política del comerç alimentari que
va contribuir a la vitalitat dels mercats municipals al llarg del segle xx.2 Però
també cal considerar altres factors per entendre la supervivència d’aquesta forma de comerç a Barcelona, com ara el fet que la població de comerciants es
va mobilitzar per intervenir en el funcionament diari dels mercats. En aquest
sentit, els venedors van ser protagonistes importants. Els concessionaris de
parades de mercats, formant un teixit de noves associacions —a vegades juntament amb botiguers similars—, van contribuir a definir un context normatiu
basat en principis compartits del que, almenys en teoria, s’entenia com un
comerç just en la venda d’aliments al públic.
L’any 1931 hi havia a Barcelona més de set mil dones i homes que portaven petites empreses que venien menjar a través de parades ubicades dins de
setze mercats municipals.3 La codificació, feta el 1898, d’un conjunt uniforme de normes municipals va estandarditzar la gestió dels mercats, tant dels
que funcionaven sota el control de l’Ajuntament de Barcelona, com dels que
s’havien d’incorporar a conseqüència del procés d’annexió dels municipis del
Pla. En les tres primeres dècades del segle xx aquests reglaments es van modi1. Manuel Guàrdia, José Luis Oyón (ed.), «Introducció: els mercats europeus com a creadors de
ciutat», dins Manuel Guàrdia, José Luis Oyón (ed.), Fer ciutat a través dels mercats. Europa, segles xix
i xx, Barcelona, Ajuntament de Barcelona - Museu d’Història de Barcelona, 2010, pàg. 11-71.
2. La tradició del control públic sobre els mercats i les fires a Catalunya té una llarga història. Vegeu
Carme Batlle, Fires i mercats. Factors de dinamisme econòmic i centres de sociabilitat (segles xi a xv),
Barcelona, Rafael Dalmau, 2004; Lluís Casassas, Fires i mercats a Catalunya, Barcelona, Edicions 62,
1978; i Albert Carerras, Lídia Torra, Història econòmica de les fires a Catalunya, Barcelona, Generalitat
de Catalunya, Departament de Comerç, Consum i Turisme, 2004.
3. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), «Presupuestos ordinarios de gastos en el
interior y especial de la zona de Ensanche para 1931», Gaseta Municipal de Barcelona, Barcelona,
Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1931, pàg. 27-134. L’any 1931 hi havia 7.286 llicències
municipals per vendre productes alimentaris als mercats de la ciutat (aquest nombre no inclou dependents i familiars que treballaven a les parades ajudant a despatxar).
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ficar gradualment. L’Ajuntament va exercir nivells més alts de control sobre la
venda d’aliments que s’efectuava des de les parades de mercat, i els venedors
van adquirir nous drets i una nova veu en la negociació de les condicions del
seu comerç. El 1928 l’Ajuntament va promulgar un altre codi per governar els
mercats alimentaris en general, incloent-hi els que s’havien establert per a la
venda a l’engròs: el mercat del peix del carrer Wellington i el de les fruites i verdures del Born. Aquest reglament suplantava l’anterior, incorporava els canvis
que s’havien anat adoptant al llarg dels anys i incloïa altres modificacions.4 Tot
i això, podem observar que els principis fonamentals de com havia de funcionar
el sistema, ja ben establerts el 1898, persistien en la reglamentació nova. Sobretot, l’economia política del comerç detallista d’aliments, que es va concretar
durant les primeres dècades del segle xx, intentava mantenir un equilibri entre
el foment de petites empreses amb ànim de lucre, que generessin ingressos per
a les arques municipals, i la definició d’aquestes petites empreses com a entitats subjectes a intervenció i control públic en el nom del bé comú.5 En la seva
afirmació d’una relació recíproca entre el govern municipal, els venedors, i la
població urbana, aquest model reglamentari servia per donar una certa legitimitat a les estructures d’autoritat en una ciutat en mutació, amb un creixement
urbanístic important i unes dinàmiques socials intenses.
A principis de segle hi havia dos nivells diferents de control municipal
governant els mercats de la ciutat. Sota la direcció de l’alcalde i el consell, la
Comissió d’Hisenda regulava la venda d’aliments a través del seu Negociat
d’Abastos i d’un cos d’inspectors. Un segon nivell de burocràcia funcionava per
sota d’aquestes autoritats per administrar de manera individual cada un dels
mercats. El Reglamento para el régimen de los mercados de esta ciudad, que fou
aprovat per l’Ajuntament el 13 d’abril de 1898, especificava que els mercats
municipals serien atesos per un director, un «mozo recaudador» de lloguers i un
equip d’empleats uniformats que es cuidaven, entre altres coses, de la neteja i la
comprovació del pes.6 L’article 47 del reglament dictava que tots els concessionaris de parades havien d’estar inscrits en la matrícula de subsidio y comercio. Per
inspeccionar els mercats es van assignar veterinaris municipals encarregats de la
certificació de la seguretat dels aliments a la venda, i el Laboratori Municipal feia

4. AGCB (Arxius del Gremi de Carnissers de Barcelona), Ajuntament de Barcelona, Reglamentos
de los mercados en general y de los especiales de pescado y frutas y verduras al por mayor, Barcelona, 1928.
5. El concepte del «bé comú» a principis del segle xx no era el mateix que el que s’havia definit ante
riorment, però un element de continuïtat que podem identificar és, precisament, l’obligació de l’Ajuntament de regular el proveïment alimentari. Pel què fa al principi de l’època moderna, vegeu Luis
Corteguera, Per al bé comú. La política popular a Barcelona, 1580-1640, Vic, Eumo Editorial, 2005.
6. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Ajuntament de Barcelona, Reglamento para el
régimen de los mercados de esta ciudad, Barcelona, 1898, Entit. 1-25, caixa 2, 1.
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El mercat de Galvany es va inaugurar el 26 de febrer de 1927. L’Ajuntament de Barcelona va ampliar
el sistema de mercats municipals quan les ciutats pioneres en la construcció de mercats coberts
anaven abandonant el model. Fotografia: Josep Domínguez, 1927, AFB (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)

proves d’innocuïtat del menjar. El 1911 es va crear el càrrec de Director General
dels Mercats, establint un altre nivell de control.7 A través d’aquesta estructura,
l’Ajuntament intentava, entre d’altres, controlar el cost dels aliments. El Negociat d’Abastos determinava el marge per sobre del preu a l’engròs que podien
cobrar els venedors, un sistema que ja s’aplicava a principis de segle per als preus
de la carn i del pa i que, a causa de la inflació, l’Ajuntament va decidir estendre
a quasi tots els aliments bàsics.8 A partir del 1919, a totes les parades dels mercats de la ciutat hi havia d’haver una llista de preus a la vista dels compradors.9
El compromís municipal amb la defensa dels mercats com a centres preeminents per la venda detallista d’aliments facilitava la vigilància i establia un nivell
de protecció per als consumidors, però també comportava una certa obligació
d’emparar els drets comercials dels concessionaris que treballaven als mercats,
i de limitar la competència que podien patir els venedors dels mercats per part
dels que venien els mateixos articles des de punts localitzats al seu voltant.
El reglament de 1898 va reforçar els drets dels venedors detallistes que
residien a zones urbanes mentre que legitimava i institucionalitzava la llarga

7. Llibres de registre del mercat de Sant Antoni, document 1/12/1911.
8. Llibres de registre del mercat de Sant Antoni, documents 15/8/1917, 21/1/1919 i 9/2/1922.
9. Llibres de registre del mercat de Sant Antoni, document 30/8/1919.

328

Montserrat Miller

decadència dels venedors productors, és a dir, dels pagesos, que vivien fora de
la ciutat. Encara que es va permetre a alguns pagesos continuar venent els
seus productes —generalment a la part exterior dels mercats—, els venedors
detallistes ubicats a l’interior aconseguien permisos que eren cada vegada més
estables i valuosos.10 El reglament de 1898 especificava tres tipus de permisos:
puestos fijos, que van ser subhastats per l’Ajuntament i es pagaven amb lloguers
mensuals; puestos provisionales, que es pagaven amb lloguers setmanals; i un
tercer tipus, els ambulantes, als quals se’ls cobrava el pagament de lloguers
diaris.11 En les dues primeres dècades del segle xx, aquests permisos van ser
sotmesos a un procés d’estandardització que va donar lloc al predomini de les
parades denominades puestos fijos per damunt de les provisionales i les ambulantes. El 1905, la Comissió d’Hisenda va ordenar que tots els venedors dels
mercats que havien despatxat amb permisos provisionales més de dos anys
s’haurien de sotmetre a un procés de legalització per convertir-se en venedors
de puestos fijos.12 El 4 de febrer de 1915, la Comissió d’Hisenda va declarar la
caducitat de tots els tipus de permisos provisionals restants.13 Aquesta racionalització va permetre al municipi exercir un nivell més alt de control sobre la
venda detallista d’aliments als mercats de la ciutat.
La política econòmica del comerç alimentari responia a diversos interessos
municipals. Un d’ells era purament pecuniari. L’Ajuntament administrava els
mercats, en part, per generar fons per a les arques públiques. El gener de 1915
la Gaceta Municipal de Barcelona va informar que les despeses de l’Ajuntament
als mercats durant el mes anterior arribaven a 367.295 pessetes, mentre que
els ingressos havien estat d’1.383.100 pessetes per lloguers, impostos i altres
pagaments.14 La defensa dels interessos dels consumidors era un altre motiu.
L’article 77 del reglament de 1898 establia l’obligació dels directors dels mercats
i dels seus empleats d’assegurar l’interès del públic i mirar d’evitar qualsevol
frau que es cometés per qualsevol raó. Altres articles també establien estàndards
higiènics, control de pesos i mesures o fins i tot que els venedors fessin servir
buenas formas y finos modales en sus relaciones […] con el público.15 Als titulars
de permisos per vendre se’ls feia personalment responsables de tot el que passés
a les seves parades i se’ls prohibia que subarrendessin o contractessin substituts

10. En alguns mercats, com el de Santa Caterina i Sant Antoni, els pagesos van continuar venent a
l’interior en àrees designades per a ells a la part posterior o lateral de l’estructura.
11. AHCB, Reglamento para el…, 1898.
12. Llibres de Registre del mercat de Sant Antoni, document 2/2/1905.
13. Llibres de Registre del mercat de Sant Antoni, document 4/2/1915.
14. AMCB, Suplemento a la Gaceta Municipal de Barcelona, any II, 20/1/1915, XV i 10/2/1915, LII.
15. AHCB, Reglamento para el…, 1898, art. 1, 29, 30, 48, 49 i 50.
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per fer-se càrrec de les parades sense l’autorització dels directors dels mercats
i, en aquest últim supòsit, sols en cas d’absència temporal.16 Per poder portar
els seus negocis, la població de venedors estava obligada a observar totes les
disposicions del reglament —del qual podien adquirir exemplars mitjançant el
pagament de deu cèntims— i a sotmetre’s als directors i als inspectors. Aquesta
economia política, per tant, permetia que l’Ajuntament mantingués un control
directe sobre la venda d’aliments als mercats i oferia protecció als consumidors
i als venedors davant les forces desenfrenades del mercat lliure.
L’augment d’estabilitat a les parades dels mercats va contribuir a la consolidació dels venedors com un bloc comercial més definible i com un grup
d’interès i de pressió en la política municipal. L’Ajuntament reconeixia, des
de feia ja temps, que els negocis dels venedors funcionaven molt sovint a
partir de l’economia familiar i que els titulars de les parades havien de tenir
dret de transmetre els seus permisos d’una generació a la següent. En cas de
la mort del venedor titular, els permisos es podien transmetre, a través d’un
traspaso por defunción, d’un cònjuge a l’altre o als fills, pares, germans o qui
fos designat per testament.17 Al novembre de 1921, el Negociat d’Abastos va
anunciar una esmena de l’article 17 del reglament de 1898 que permetia que
els venedors de mercat poguessin vendre, en efecte, els seus permisos a través
del que s’anomenava el traspaso intervivos.18 Aquesta disposició augmentava el
valor dels permisos i significava que alguns venedors podrien acumular quantitats de capital més gran. Els permisos de parades de mercat es van transformar
així en una forma de béns molt més similar a les botigues fixes del carrer. En
el fet que l’Ajuntament cobrava tarifes quíntuples per als traspasos intervivos
veiem que l’expansió dels drets comercials dels venedors podrien servir, alhora,
per enriquir les arques municipals.
La política municipal també intentava integrar els mercats i les botigues
del carrer per crear un equilibri entre aquestes dues formes de comerç detallista d’aliments. A partir del 1925, es va prohibir obrir noves botigues de venda
d’articles de menjar dins dels mercats i es va establir una distància mínima
de 500 metres d’aquestes estructures. La majoria dels nous botiguers es van
veure obligats a establir-se a les zones que el Negociat d’Abastos considerava desateses per la infraestructura existent de la venda detallista d’aliments.
La reglamentació que determinava les distàncies mínimes entre les botigues
d’alimentació que competien amb les parades de mercat es va fer més estricta amb el temps, i van ser els venedors de peix fresc els que van guanyar les

16. AHCB, Reglamento para el…, 1898, art. 23.
17. AHCB, Reglamento para el…, 1898, art. 17.
18. Llibres de Registre del mercat de Sant Antoni, document 18/11/1921.
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majors proteccions a finals de la dècada de 1920. A partir del 5 d’agost de
1927, es va prohibir l’obertura de noves carnisseries a menys de 250 metres
dels mercats públics a l’Eixample, o a 150 metres dels de la resta de la ciutat.19
A partir del 30 de juny del 1929, només es podien obrir botigues de peix fresc
quan estiguessin almenys a 700 metres dels mercats.20 Hi va haver, per descomptat, opinions diverses i desacords sobre l’aplicació dels principis geogràfics
establerts per l’economia política del comerç detallista d’aliments a la ciutat,
i els recursos de l’Ajuntament dedicats a l’aplicació normativa van variar a través del temps.
Amb el govern municipal de la dictadura de Primo de Rivera, els recursos van ser freqüents, i eren acusats pels detallistes, tant de dins com de fora
dels mercats, de no tenir una voluntat sincera de respectar les regles.
Mentre el sistema reglamentari protegia els venedors de la competència
que els podien fer els botiguers, també imposava obstacles a l’expansió comercial dels concessionaris de parades. Com en períodes anteriors, els permisos
de parades de mercat seguien sent molt restrictius. Només s’hi podien vendre
els articles especificats en els permisos. Per tant, les iniciatives emprenedores
per respondre a una demanda més amplia estaven molt limitades. L’aplicació
(o en alguns casos, la manca d’aplicació) d’aquestes normes van produir moltes denúncies, queixes i tensions. L’article 19 del reglament de 1898 especificava que cap persona podia adquirir més de dos permisos en un sol mercat,
però l’article 9 del reglament de 1928 va anar més enllà: s’hi especificava que
els individus que posseïen dos permisos, fossin on fossin, no podien licitar
en les subhastes municipals per una llicència de parada en un mercat diferent. Tampoc no podien participar en les subhastes els qui vivien als mateixos
domicilis que familiars seus que fossin titulars d’un total de quatre parades.
Molts venedors posseïen dues llicències que els hi permetien portar una sola
empresa de mida doble. Les parelles casades, o altres familiars, podien adquirir
quatre llicències en contigüitat, i així engrandien les seves parades, en efecte,
com una sola unitat. Aquesta possibilitat fomentava el matrimoni endogàmic
dins dels mercats, especialment entre els fills de venedors dels llocs contigus.
Tot i això, l’estructura normativa frenava iniciatives per ampliar les empreses
alimentàries dins dels mercats i impedia la formació de cadenes per tal d’evitar
que cap individu o família arribés a establir un negoci monopolístic.
A principis del segle xx, els venedors dels mercats de Barcelona van
exigir protecció municipal front a una sèrie d’amenaces que percebien com a

19. AGCB, Ajuntament de Barcelona, Reglamento u ordenanza de carnicerías, Barcelona, 1927, art. 5.
20. AHCCB (Arxiu Històric de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona), Ajuntament
de Barcelona, Reglamento para la venta, en tiendas de pescado fresco y mariscos, 1929, art. 2, caixa 792.3.
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Els venedors del mercat de la Revolució es van oposar a l’obertura del mercat de l’Abaceria Central
a Gràcia fins que l’Ajuntament els va garantir lloc en la nova estructura. La disputa va durar vint
anys (1892 -1912). Fotografia: Frederic Ballell, 1913, AFB

competència, i ho van demanar de totes les maneres possibles. En el cas del
mercat de la Llibertat, l’estiu del 1898, la qüestió problemàtica se centrava en
els drets dels pagesos a vendre després de les deu del matí, la qual cosa els concessionaris de permisos fixos dins del mercat ho veien com a competència injusta.21 Els venedors del mercat de la Revolució es van mobilitzar, en el seu cas,
en contra de l’obertura del mercat nou de l’Abaceria Central. Aquesta disputa
va durar vint anys fins que l’Ajuntament hi va trobar solució el 1912, atorgant
drets i garanties de preferència als venedors de la Revolució en l’ordre del
trasllat a la nova estructura.22 D’altra banda, grups de venedors del mercat de
Sant Antoni van fer vaga el 1913 i el 1916 contra la política municipal del
proveïment.23 Les peticions per part de venedors individuals o en grup per reparar greuges específics foren habituals, però en la segona dècada del segle xx
també va ser freqüent la formació d’associacions que pretenien reafirmar i redefinir el poder perdut dels gremis.24 Diversos mercats van formar associacions
21. Diario de Barcelona (27 i 28/7/1898).
22. Diario de Barcelona (13/12/1892); (21/12/1892); Reglamento para el…, 1898; «El Mercat ‘Abaceria
Central’ de Gràcia», L’Opinió (31/12/1939); Gaceta Municipal de Barcelona (17/7/1950), pag. 741-745.
23. Llibres de Registre del mercat de Sant Antoni, document 12/11/1913; La Il·lustració Catalana,
13/8/1916.
24. Sobre el tema del «quasigremialisme», vegeu Javier Casares, Alfonso Rebollo, Distribución
comercial, Madrid, Civitas, 2000, pàg. 232.
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de venedors, i també es van crear organitzacions per representar els seus interessos en el conjunt de la ciutat.25
Abans del 1923, els venedors havien format associacions als mercats del
Born, Sant Antoni, la Concepció, Sants, Hostafrancs, el Clot, i possiblement a
altres llocs.26 Aquestes organitzacions de venedors donaven suport als principis
fonamentals consagrats en el reglament del 1898 i es preocupaven de qüestions de la geografia comercial en la venda d’aliments dins i fora dels mercats.
En diversos casos, la Comissió d’Hisenda va cedir a les seves demandes.27 Al
mercat de Sant Antoni, per exemple, els venedors es van posar d’acord el 1910
per pressionar l’Ajuntament per traslladar les parades de peix fresc d’una nau
lateral al centre del mercat.28 Havent guanyat aquesta campanya, aquests comerciants van agafar el costum d’actuar col·lectivament i, a la fi, van establir
una associació formal. A partir d’aquí van sorgir associacions i organitzacions
representatives de grups de venedors més amplis. Sabem que el març del 1913
la Cámara de Vendedores en los Mercados Públicos de Barcelona y su Provincia demanava el suport de la Cambra de Comerç en la seva campanya per
aturar la venda al detall de taronges al port, ja que perjudicava els venedors de
fruites llicenciats per vendre aquest article a les places de la ciutat.29 Llavors,
el desembre del 1919, enmig d’una agitació laboral embriagadora, i després
d’anys d’intensificació de la protesta dels consumidors contra el preu creixent
dels aliments, l’alcalde Antoni Martínez i Domingo va anunciar que les circumstàncies especials que es vivien a la ciutat justificaven que es ratifiqués
la recomanació de la Federación de Vendedores de los Mercados que, per la
vigília de Nadal, es tanquessin els mercats a les vuit del vespre en comptes

25. Les fonts que documenten l’existència d’aquestes organitzacions són disperses però apareixen en
diversos arxius i en la premsa. Els Llibres de Registre del mercat de Sant Antoni inclouen documents
que demostren l’activitat de l’Associació de Venedors del Mercat de Sant Antoni des de l’octubre de
1911. Altres documents apareixen en el Dipòsit de Prearxivatge de l’Arxiu Municipal Contemporani
de Barcelona i en el AHCCB.
26. Pel que fa al Born, vegeu DPAMCB, R-100, caixa 17, núm. 10637, document 13/4/1904; pel que
fa al Clot, vegeu DPAMCB, R-100, caixa 44 núm. 30074; pel que fa a la Concepció, vegeu «El Mercat
de la Concepció», L’Opinió (5/12/1931); pel que fa als mercats de Sant Antoni, Sants i Hostafrancs,
vegeu els Llibres de Registre del mercat de Sant Antoni a partir del 1911.
27. Llibres de Registre del mercat de Sant Antoni, documents 28/7/1910, 20/12/1911 i 4/10/1911.
Vegeu també Montserrat Miller, «Els mercats i les Reines dels Mercats: cultura municipal i gènere al
sector del comerç al detall d’aliments de Barcelona», dins Guàrdia, Oyón (ed.), Fer ciutat a través…,
pàg. 308; DPAMCB, R-100, caixa 44, núm. 30074, documents 1/2/1920 i 24/5/1921. A partir de
l’any 1924, aquestes associacions van ser reprimides i tots els venedors foren inscrits dins de la nova
Comisión Mixta del Trabajo en el Comercio al Detall. Vegeu Llibres de Registre del mercat de Sant
Antoni, document 25/11/1924.
28. Llibres de Registre del mercat de Sant Antoni, documents 28/7/1910 i 20/12/1911.
29. AHCCB, 12, 2-23-B, 794-3, Venta al por menor de naranjas en el puerto. Petición de la Ca. de Vendedores para que se prohíba, 11/3/1914.
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d’estendre la venda fins més tard, com era tradicional en circumstàncies normals.30 A partir del 1921, va ser la Unión General de Vendedores de Mercados
de Barcelona la que va assumir el lideratge, eclipsant les organitzacions anteriors o fusionant-se amb elles.
La Unión General va néixer d’una aliança entre les associacions de venedors que s’havien format al districte setè, dins del qual hi havia els mercats
de Sant Antoni, de Sants i d’Hostafrancs. En tenim constància a partir del
1921, quan va preparar dues peticions dirigides a l’alcalde Martínez i Domingo el 24 de febrer d’aquest any. La primera plantejava la manera com s’havia
de comprovar el pes del bacallà davant dels consumidors perquè els venedors
no es trobessin falsament acusats de frau. La segona, que tenia un to més
estrident, protestava amb molta vehemència contra la proposta de la Comissió d’Hisenda de pujar un deu per cent els lloguers mensuals de les parades
de mercat.31 Al llarg dels següents mesos, la Unión General fou l’associació
principal per coordinar les complexes negociacions relacionades amb la reorganització del Born. Com a president de la Unión General, Francisco de
A. Casamitjana Germà adreçà una petició a l’alcalde el 20 de juliol de 1921,
insistint que als venedors detallistes desplaçats se’ls devia una indemnització
superior als tres mesos de lloguer gratuït oferts per l’Ajuntament. En lloc de
tancar la petició amb la cordialitat habitual, aquesta vegada l’escrit de Casamitjana Germà acabà amb l’exclamació: «Lo insto por ser de estricta justicia».32
No ens hem de sorprendre que aquest fos un dels casos en què la petició de la
Unión General de Vendedores fos desestimada.
Al costat de la Unión General i de les associacions que es van formar
a molts dels mercats, n’hi havia d’altres destinades a promoure els interessos
d’especialitzacions concretes. Agrupaven botiguers amb venedors de mercat
en una sola entitat. Podem trobar, per exemple, els detallistes d’ultramarins i
els carnissers de la ciutat en la primera línia d’aquesta iniciativa més àmplia.
El fet que la majoria de socis del Cercle d’Ultramarins, Queviures i Similars
fossin botiguers reflectia el baix nombre de venedors de mercat amb permisos
per vendre aquests articles. El 1902, només un cinc per cent dels detallistes
d’ultramarins a Barcelona tenien parades de mercat.33 Tot i això, la majoria
es va inscriure al Cercle, entitat que s’havia organitzat en la dècada de 1880.
A principis del segle següent, i especialment durant els anys vint, el Cercle

30. Llibres de Registre del mercat de Sant Antoni, document 22/12/1919.
31. DPAMCB, R-100, caixa 44, núm. 30074, documents (a) i (b) de 24/2/1921.
32. DPAMCB, R-100, caixa 19, núm. 10680, document 20/7/1921.
33. Ayuntamiento de Barcelona, Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, Barcelona, Imp. de
Henrich y cia, 1902
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d’Ultramarins era l’associació preeminent en el ram del comerç alimentari a
Barcelona. El president, Manuel Sorigué i Casas, havia participat en molts
projectes, tant en l’àmbit municipal, com provincial i nacional.34 D’altra banda, tenim l’Associació de Carnissers de Barcelona que no es va formar fins al
1929, quan els botiguers i els venedors de mercat van unir les seves entitats
respectives per fer front comú contra l’augment del nombre d’establiments
que obrien sense autorització municipal. Entre els socis i el lideratge de
l’Associació de Carnissers hi dominaven els venedors de mercat, per damunt
dels botiguers; aquesta realitat reflectia el fet que entre el 1902 i el 1932, quasi
el 80 per cent de totes les carnisseries de la ciutat es trobaven dins dels mercats
coberts.35 L’Associació de Carnissers també va tenir molta transcendència al
llarg del temps, especialment sota la presidència de Salvador Cararach Biot,
un dels venedors més reconeguts del mercat de Santa Caterina, gairebé al llarg
de tot el segle vint. A més d’aquestes dues, es van organitzar altres associacions
que agrupaven botiguers i venedors de mercat per defensar interessos comuns
i per definir demandes compartides.36
Així doncs, hem vist que algunes pautes consolidades durant les tres
primeres dècades del segle xx van contribuir a la supervivència del sistema de
mercats coberts a Barcelona per un llarg temps. La definició d’un marc reglamentari per a la gestió dels mercats va facilitar tant la vigilància com el cobrament de lloguers, taxes i multes, i aquest marc va beneficiar materialment
l’Ajuntament. A més, la defensa del consumidor, que constituïa un punt central en els reglaments, beneficiava moralment l’Ajuntament en un context i un
temps en què la legitimitat de les autoritats públiques va ser molt qüestionada.
En mantenir aquest equilibri delicat, el consistori va haver de negociar amb
la població de venedors i concedir-los certs drets. Els venedors dels mercats
d’una banda, els botiguers d’articles alimentaris de l’altra, i les dues poblacions unides van participar amb força en els corrents de l’associacionisme que
definia l’evolució de la societat civil de l’època. A grans trets, el sistema posat
en marxa en aquest període es va mantenir en vigor no sols durant els anys
de la dictadura de Primo de Rivera, sinó també durant la Segona República.

34. AHCCB, Josep Castany, Homenatge a Don Manuel Sorigué i Casas, Barcelona, Cercle d’Ultramarins,
Queviures i Similars, 1925, 7, BI/321-610, 1/4064230.
35. Ayuntamiento de Barcelona, Anuario estadístico de…, 1902; Manuel Guàrdia, José Luis Oyón,
Nadia Fava, «El sistema de mercats de Barcelona», dins Guàrdia, Oyón (ed.), Fer ciutat a través…,
pàg. 288.
36. Entre ells hi havia la Unió de Venedors de Peix, l’Associació de Detallistes d’Ous, Volateria i Caça
de Barcelona, el Gremi de Detallistes de Pesca Salada i l’Associació d’Expenedors de Tocino.
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La liberalització del mercat i l’evolució
del consum de carn, 1800-19351
Manuel Guàrdia Bassols i José Luis Oyón Bañales
Amb la col·laboració de Nadia Fava

Els decrets liberalitzadors van fer perdre bona part de la capacitat d’intervenció municipal en el proveïment de l’Ajuntament de Barcelona, però no van
suposar una reorganització immediata dels mercats alimentaris. Fins a les
darreres dècades del segle no s’inicià un procés clar de modernització amb la
construcció dels nous mercats i del nou escorxador. Per fer front als interrogants que planteja el procés a llarg termini es fa una primera aproximació a
l’evolució del consum de carn a Barcelona entre 1800 i 1935, a partir d’una
documentació força completa i fiable. El resultat permet ressituar la incidència de la política municipal (mercats i nou escorxador) i obliga, de fet, a una
relectura de tot el procés vinculat a la transformació econòmica i social de
la ciutat.
Efectes dels decrets liberalitzadors: poc evidents i difícils de mesurar
En general, no sembla que els ajuntaments fossin actors gaire decidits en la
implantació del nou credo liberal. Més aviat van intentar conjugar-lo amb
l’arrelada política d’intervenció municipal, protectora del consumidor urbà.2
En el cas de Barcelona, la lectura de les actes del ple municipal no deixa entreveure una discontinuïtat excessiva, entre el període anterior i posterior als
decrets de 20 gener de 1834, que declarava lliure el comerç i la venda d’articles de «comer, beber y arder» tret del pa, i de 30 d’agost de 1836, que va
liberalitzar la venda del pa. De fet, l’Ajuntament es posiciona decididament
contra la ««funesta teoría de la libertad económica absoluta» i en defensa del
sistema «prohibitiu»» o proteccionista.3

1. Aquest article és el resultat d’una recerca realitzada en el marc d’un projecte finançat pel Plan Nacio
nal d’I+D+i HAR2012-35387.
2. Carlos Sola, Abastecimiento y liberalismo económico: la policía de abastos en la Navarra del siglo xix,
Alacant, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005.
3. El 21 d’octubre de 1834 s’acusa recepció del «proyecto de sistema prohibitivo remitido por Santpons». El 24 d’octubre s’acorda nomenar una comissió per redactar una representació per oposar-se al
projecte de lliure comerç presentat a les Corts, «cuya adopción no podría dejar de producir descontento
general y tal vez unas consecuencias de una trascendencia incalculable» a causa dels prejudicis «que van
a irrogarse a la Provincia y a todo el Principado»; AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona),
Acords, 1834, vol. 2, 1D.I-134, f. 327, 435. El 18 de novembre s’insereix l’imprès de 145 pàgines: Ma-
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És probable que la liberalització tingués conseqüències importants, però
és difícil avaluar-ne els efectes, sobretot a partir de la documentació municipal.4
Figuerola documenta i estudia el consum durant el període que va de 1830 a
1849, i considera la carn l’article més indicat per fer una estimació de l’evolució d’aquest consum, fins i tot millor que el pa, «no solo como sustancia más
nutritiva sino como seguro tipo alimenticio por el cual se mira el grado de
riqueza y bienestar que va adquiriendo el pueblo». Les seves conclusions són
clares: «Desde 1830 á 1836, aunque no poseamos los números intermedios,
vemos duplicado el consumo. Basta tener presente que en este lapso de tiempo
renació bajo el ministerio Burgos el sistema liberal administrativo, rompiendo
de frente con todas las trabas que el absolutismo creía indispensables para la
perpetua tutela en que tenía constituidos los pueblos. La industria despojada
de la reglamentación fiscal, tomó más enérgicos bríos, y los productores pudieron proveerse de alimentos nutritivos que antes no les permitía usar la baja
renta del trabajo. Desde 1836 en adelante la progresión es continuada hasta el
1846 en que obtenemos el máximum del consumo muy próximo al duplo que
el primero».5 En definitiva, atribueix a la liberalització un gran efecte impulsor
i ho intenta demostrar amb l’augment del consum de la carn basat en dades
que considera fiables obtingudes de la comptadoria municipal. Però, de fet, la
seva argumentació és molt exagerada perquè el consum de 1830 que fa servir
de punt de partida és extremament baix.
És cert que Figuerola va ser un testimoni dels canvis, però cal també
pensar que les seves conviccions liberals podien condicionar decisivament la
seva percepció. En tot cas, com ell argumenta, estudiar els canvis en el consum de carn ofereix clars avantatges per aproximar-se a l’evolució del consum
i a les millores en l’alimentació. El seu valor nutritiu reconegut i el seu caràcter bàsic conjuntament amb el pa queden palesos en el recurs habitual a les
«taules de preferència» en moments d’elevació dels preus de les subsistències.
La carn era al mateix temps el producte més gravat i de més pes en el conjunt dels ingressos municipals. La fiscalització sistemàtica i centralitzada als
escorxadors municipals de finals de l’edat mitjana permet mirar d’entendre

nuel Ma Gutiérrez, Comercio libre o funesta teoría de la libertad económica absoluta, Madrid, Imprenta
de D. Marcelino Calero y Portocarrero, 1834.
4. Els revenedors amb horaris i condicions de venda limitats van poder vendre lliurament com els
pagesos. «De manera que han quedado suprimidas todas las restricciones á las industrias en la venta de
los artículos de comer, beber y arder, igualando las leyes á los revendedores con los que venden directamente los frutos de su propiedad y con los mercaderes al por menor que se interponen con utilidad
propia y de la generalidad entre los comerciantes al por mayor y los compradores»; Fermín Abella,
Manual de policía urbana, Madrid, Enrique de la Riva Impresor, 1877, pàg.7.
5. Laureà Figuerola, Estadística de Barcelona en 1849 (edició facsímil), Madrid, Instituto de Estudios
Fiscales, 1968.
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l’evolució del consum d’aquest producte a llarg termini, durant els processos
de transformació econòmica i social de la ciutat. Permet, finalment, posar-lo
amb relació amb la política de renovació dels mercats i de l’escorxador.
L’estudi del consum de la carn a llarg termini
Per tenir una visió de conjunt del període entre 1800 i 1935, bàsicament
s’han de considerar tres grans trams cronològics en funció de les fonts utilitzades. El període més ben documentat, amb una informació més fàcil d’obtenir
i més estudiat fins ara a partir de les dades dels Anuaris Estadístics, ha estat
el període entre 1897 i 1920, que es pot completar amb dades de la Gaseta
Municipal de Barcelona per a 1934 i 1935. Per a la primera part del segle xix
es disposa de les dades del llibre d’administració de carns de l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona (AHCB). Encara que no n’hi ha per a tots els
anys ni en tots els casos estan completes, les dades de l’escorxador són força
desagregades i fiables i permeten restituir una evolució del consum de carn
durant el període. S’ha intentat revisar i completar el gràfic del consum de
carn entre 1830 i 1849 a partir de les dades que ofereixen Madoz i Figuerola,
que completen i en bona mesura confirmen les obtingudes en la font original,
fora d’algun cas com el de l’any 1830, que ja hem comentat que era massa
baix.6 D’aquesta manera, es poden contrastar els arguments de Figuerola que
atribueix als decrets liberalitzadors un creixement clar i immediat del consum
durant la dècada de 1830. Les dades desagregades de l’administració de la
carn s’interrompen el 1852-1853, i no es reprenen fins al 1897, gràcies als
Anuaris Estadístics. Aquest buit de mig segle es pot omplir a partir dels pressupostos municipals,7 els quals aporten dos tipus de dades que no sempre
encaixen bé: les estimacions anuals de l’impost de consums que, en el cas de
la carn, ofereixen el pes agregat de boví, oví i cabrum i, també, per a alguns
anys, els resums de bestiar sacrificat als escorxadors, en nombre de caps, com
en períodes anteriors. Per aconseguir xifres comparables per a tot el període
s’han adoptat aquestes dades agregades per a tots els trams.8 Per a la carn
de» porc es tenen les dades dels Anuaris Estadístics, i dades molt esporàdiques
els anys anteriors.
El càlcul del consum en grams per persona i dia planteja el problema
de l’heterogeneïtat de les dades de població, especialment per a la primera
6. Articles sobre el Principat de Catalunya, Pascual Madoz a Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de ultramar, Barcelona, Curial, 1985, pàg. 278.
7. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), Pressupostos municipals.
8. La continuïtat de les dades de les diverses fonts planteja el problema de passar de caps de bestiar a
pes total de la carn. Les estimacions del pes per cap de bestiar són força variables i s’ha intentat buscar
les referències més fiables per a cada període.
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1800-1935:
Consum total de carn en canal a Barcelona en quilograms
40
Carn de boví, oví i cabrum
Carn de porc

35
30

milions

25
20
15
10

1936

1896-97
1899-1900
1903
1906
1909
1912
1915
1918

1882-83

1852-53
1857
1861
1868

1836
1839
1841
1844

1825
1828

1801

5

1800-1935:
Consum de carns en canal en grams per persona i dia
150
Carn de boví, oví i cabrum
Carn de porc
120

90

60

Font: Administració de la carn, 1709-1853, AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona); Actes del Ple,
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1935

1896-97
1899-1900
1903
1906
1909
1912
1915
1918

1882-83

1836
1839
1841
1844
1846
1849
1852-53
1857
1861
1868

1825
1828

1807-1808

30

1800-1801

340

La liberalització del mercat i l’evolució del consum de carn…

341

meitat del segle xix.9 Malgrat la pèrdua de fonts censals originals, es disposa
de xifres de població per als anys 1832, 1835, 1842, 1843, 1846, 1847, 1848,
1849, 1854, 1855, 1856, 1857, 1859, 1860 i 1863, que no formen una sèrie
homogènia ni ofereixen una bona distribució en el temps, perquè obeïen a
objectius diversos: reemplaçament militar, cens de contribuents, cens electoral, etc. Per a alguns anys (1846, 1847, 1848, 1849) tenim diverses xifres no
coincidents. Pilar López documenta i explica aquestes divergències: fins al
1843, les dades serien només de població de dret, i la diversitat de xifres entre
1846 i 1849 obeiria al fet que en alguns casos s’hi haurien afegit els criats,
transeünts i estrangers —com els anys 1846 a 1848—, i en altres també la
població d’institucions assistencials, penals, militars, convents de clausura,
vaixells, etc., com el 1849. A partir de 1857 canvien els criteris censals: s’empadrona tota la població en un únic dia i figuren indiferenciats els diversos
tipus d’habitants. Aquesta anàlisi permet mirar de corregir i «homogeneïtzar»
suficientment les dades de població perquè distorsionin el mínim els consums
per persona i dia.10 Fetes les correccions esmentades, la gràfica ofereix una
consistència notable.
L’evolució del consum de carn per persona i dia: els inicis
de la transició nutricional
Les dades que ens ofereix Figuerola, i que no inclouen el consum de carn
de porc, mostren que les mesures liberalitzadores van tenir un impacte immediat poc significatiu. Els anys 1800-1808 el consum de carn (boví, oví
i cabrum) quedava per sobre els 60 grams per persona i dia. Cap a 18181819 la davallada havia estat molt clara. El consum vorejava els 42 grams
per persona i dia, i la mitjana entre 1824 i 1829 de consum de carn era
de 37,5 grams per persona i dia, mentre que entre 1835 i 1839 la mitjana
quedava per sota dels 41,5 grams per persona i dia. En un moment d’escàs
creixement de la població, l’augment del consum va ser més aviat modest.
Les xifres que l’autor ens ofereix per als anys posteriors marquen un ascens
fins al 1847, amb una baixada l’any 1842 i sobretot el 1843, «á causa de las
ocurrencias de aquella época» que no van permetre introduir bestiar durant
dinou i vuitanta dies, respectivament.11 La baixada de 1847 l’atribueix a

9. Pilar López Guallar, «La demografia barcelonina entre el 1833 i el 1865», dins Jaume Sobrequés
(dir.), Història de Barcelona. La ciutat industrial (1833-1897), Barcelona, Ajuntament de Barcelona Enciclopèdia Catalana-, VI, 1995, pàg. 95.
10. Les dades de consum de carn fan referència en cada moment al conjunt del municipi. Gràcia s’hi ha
inclòs abans de la segregació de 6 de juliol de 1850, i no s’ha considerat a partir d’aquesta data. Gràcia
tenia, el 1848, 11.911 habitants de dret, més criats, transeünts i estrangers.
11. Figuerola, Estadística de Barcelona…, pàg. 147.
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la crisi alimentària a l’Occident europeu, i als efectes «fatals» del sistema
tributari que havia contribuït a incrementar el contraban d’una manera
escandalosa, fet que impedia apreciar la ràpida recuperació del consum. En
tot cas, durant el període 1840-1849 la mitjana va superar els 50 grams per
persona i dia, i les dades de les dècades següents confirmarien el gradual
ascens del consum.
L’últim volum del llibre d’administració de les carns de l’AHCB dóna
dades corresponents al període entre el desembre de 1852 i l’abril de 1853. Es
tanca el 7 de maig de 1853 amb el comentari: «cesando la intervención municipal por superior orden del gobierno». Si s’extrapolen les dades d’aquests mesos per a tot l’any, resulten sensiblement sobredimensionades i fan pensar que
probablement l’Ajuntament va aprofitar al màxim l’ingrés d’aquest impost.
Durant la dècada de 1860 sembla pujar lleument el pes de la carn sacrificada,
però la supressió de la imposició dels consums pel decret de 12 d’octubre de
1868 interromp temporalment la informació. Les dades dels primers intents
de reimplantar-lo per fer front al dèficit, el 1871-1872 i el 1874-1875, semblen clarament infradimensionades, si es comparen amb el bestiar sacrificat
als escorxadors els anys 1871 i 1876-1877.
Si s’examina conjuntament tot el període de 1836 fins a 1914, de
fort creixement poblacional, comprovem l’ascens sostingut del consum.
Especialment clar entre 1860 i 1914, quan es comencen a tenir dades sobre
el consum de la carn de porc i es passa d’una mitjana entre 75 i 80 grams per
persona i dia a una per sobre dels 120 grams per persona i dia. A partir de
1890 el consum de carn de boví, oví i cabrum deixa de créixer, i és la carn
de porc la que assegura l’increment del consum. Després de 1914, es nota
una forta davallada atribuïble als efectes de la guerra europea i a la crisi de la
immediata postguerra. Però les dades per als anys 1914, 1925, 1930 i 1934,
que ofereixen la Gaseta Municipal de Barcelona i un article de La Vanguardia
de 31 de juliol de 1935 (pàg. 5), no mostren una recuperació significativa
del creixement. Hi ha certament un augment en nombres absoluts, però
s’observa una clara flexió en el consum per habitant i dia. Probablement, un
efecte de la forta immigració de la dècada dels anys vint. Però, com expliquen
Nicolau i Pujol, no convé llegir aquestes dades únicament com un simple
empitjorament dels nivells de consum, sinó també com una conseqüència de
la diversificació de la dieta pròpia d’aquells anys.12

12. Roser Nicolau, Josep Pujol, «El consumo de proteínas animales en Barcelona entre las décadas
de 1830 y 1930: evolución y factores condicionantes», Investigaciones de Historia Económica, 3 (2005),
pàg. 101-134.
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Quines eren les capes socials beneficiàries de l’innegable augment del
consum de carn? Figuerola, malgrat celebrar la millora dels anys trenta i quaranta, recorda que hi ha una alta proporció de la població que no pot incloure la carn a la seva dieta. El 1836, deia, «solo 12.300 familias hacían entrar
la carne como ingrediente de la comida, pero […] debemos recordar quedan
16.000 familias ú 11.000 por lo menos que no tienen asegurada regularmente
en Barcelona para el consumo diario esa misma porción de alimento sano con
que reponer sus fuerzas empleadas en el trabajo». I afegeix: «Estos ejemplos que
pudiéramos multiplicar, acreditan la vida sobria de nuestros industriales,
quienes deben apelar á comer ‘carne de pobre ó sea bacalao’ del que consume
Barcelona según el promedio del Sr. Madoz, 62.000 quintales».13 Les estimacions que fa Cerdà el 1856 de despesa d’alimentació de la classe obrera
confirmen l’escassa presència de la carn a la dieta de les classes populars.14
Ens podem doncs plantejar si seria significatiu contraposar, mitjançant les
dades extretes de les estimacions de consums dels pressupostos municipals,
l’evolució ascendent en el consum de carn amb el consum descendent de
pesca salada, com a indicador d’un canvi progressiu de dieta que, cal pensar,
devia afectar a capes més grans de la població. En efecte, les dades entre 1859
(inici de les estimacions dels consums) i 1891 mostren una davallada progressiva i pronunciada en el consum de pesca salada. Dels gairebé 65 grams
per persona i dia de pesca salada de 1859, cap al 1900 se’n passa a consumir
20 grams per persona i dia; i cap al 1910, poc més de 6 grams per persona
i dia. Un indici clar i incontestable del canvi de dieta progressiu de les classes populars. En contrapartida, s’observa un ascens sostingut del consum
de carn: boví, oví i cabrum, i també porc (del qual es triplica el consum).
Aquestes dades mostren un procés de substitució que marcaria una primera
fase de la transició nutricional.
En l’estat actual dels nostres coneixements, només es poden fer hipòtesis sobre quines capes socials van ser les beneficiàries d’aquest impuls indubtable del consum de carns que es va produir a Barcelona en una fase molt
relacionada amb el cicle econòmic. Tot i el seu optimisme en parlar d’aquest
augment del consum de carn dels anys trenta i quaranta, Figuerola reconeixia
que encara hi havia prop d’un trenta per cent de les famílies barcelonines que
no es podia plantejar la compra cada dia d’una lliura de carn per al brou i
per fer una sopa econòmica. Cerdà era encara més pessimista. Segurament
la situació va millorar les dues dècades següents, però, si bé és cert que hi ha

13. Figuerola, Estadística de Barcelona…, pàg.152 i 155.
14. Ildefons Cerdà, «Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856», dins Teoría
General de la Urbanización, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, II, 1968, pàg. 658-660.
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1859-1916:
Consum comparat de carn i pesca salada, en grams per persona i dia
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una coincidència entre l’augment del consum per habitant i les pujades de
salaris reals que s’observen els anys seixanta i, sobretot, els anys del cicle de la
Febre d’Or, no és menys cert que aquests augments no van tocar el salaris de
les dones obreres i que els obrers masculins estaven encara molt lluny de poder plantejar-se un consum regular de carn. Si el consum de carn va arribar a
tocar al món obrer, es va limitar en tot cas als obrers d’ofici, que, en guanyar
bastant més que la mitjana, potser van poder introduir el consum de carn a
la seva dieta de manera més o menys regular.15

15. Com recorden Simpson i Cussó, una corba de consum mitjà amaga del 30 al 50 per cent de
consumidors que no arriben en realitat mai a ser-ho. Les corbes d’augment dels salaris reals d’aquestes dècades són, en tot cas, d’obrers homes. Les de les dones son immòbils. Per comprovar-ho es pot
consultar: Enriqueta Camps, La formación del mercado de trabajo industrial en la Cataluña del siglo xix,
Madrid, Ministerio de Trabajo, 1995; «Labour Market Formation Patterns in Nineteenth Century
Catalonia», Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2003; Ramón Garrabou, Josep Pujol, Josep Colomé, «Salaris, ús i explotació de la força de treball agrícola (Catalunya, 1818-1936)», Recerques, 24
(1991), pàg. 53-74; sobre els augments, ara sí, més generalitzats i substancials dels salaris reals des del
Trienni Bolxevic: Carles Enrech, Industria i Ofici. Conflicte social i jerarquies obreres en la Catalunya
tèxtil (1881-1923), Bellaterra, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2005;
Montserrat Llonch, «Jornada, salarios y costes labores en el sector textil catalán (1891-1936)», Revista
de Historia Industrial, 26 (2004). Agraïm a Cristina Borderías les seves reflexions i consells bibliogràfics
sobre aquestes qüestions.
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Debats sobre el proveïment de carn: el nou escorxador
i el mercat de bestiar
És molt significatiu que, el 1881, La Vanguardia publiqués un llarg article
extret de la Gaceta Universal, en el qual es presentava la carn com «el alimento del porvenir», on mostrava el consum a les nacions més avançades i,
en especial, el consum encara més alt a les principals capitals occidentals.16
I que les qüestións de l’abastiment, la qualitat i el preu de la carn assumissin un protagonisme creixent en el debat públic reflectit a la premsa i a les
actes municipals. Les crítiques es repeteixen durant dècades amb dos arguments bàsics: «No hi ha cap ciutat a Europa on la carn es mengi tan dolenta
com a Barcelona» i «la carn a Barcelona s’ha vengut quasi sempre cara…».17
Les imperfeccions del mercat dels articles alimentaris i el tradicional funcio
nament oligopolístic dels intermediaris van esdevenir el centre de les crítiques. Tampoc en aquest cas sembla ser l’Ajuntament el que pren la iniciativa.
A partir de 1884 va ser l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre el que repetidament es va adreçar a l’Ajuntament —el 1894, el 1900, el 1901 i el 1902—
i va publicar nombrosos articles. Els anys vint del segle xx es denuncia la mala
qualitat de la carn i el descontrol dels preus, atribuït bàsicament a la manera
de cobrar l’impost, que beneficiava les bèsties flaques; al preu i la durada dels
transports de ferrocarril; i sobretot a la manca d’un mercat lliure de bestiar.
En el cas de la carn, l’encariment s’atribueix als abastadors que tenien agents
compradors o comissionaris a les àrees de producció.18 S’acusava de desídia,
o fins i tot de connivència, a l’administració municipal. De tota manera, el
1921, Rossell considerava que les campanyes recurrents contra els abastadors,
encara que sempre ben rebudes pel públic, no sempre eren prou justificades,
perquè creia que el que encaria la carn no era pròpiament l’abastador, sinó
el sistema comercial en el qual actuaven, i defensava la funció reguladora del
mercat central o lliure.19
Pot sorprendre la coïncidència de la inauguració del nou escorxador,
l’any 1891, amb una davallada força pronunciada del consum de carn per
càpita. La inauguració tardana dels nous mercats, entre 1876 i 1890, fa també dubtar del seu paper impulsor del consum. Es podria pensar que les noves instal·lacions eren simples intervencions de policia urbana, o sigui de
seguretat, salubritat, comoditat i ornat. Però la construcció del nou escor-

16. La Vanguardia (11/10/1881), pàg. 5.
17. Pere Màrtir Rossell, El problema de les carns, Barcelona, Publicacions dels Serveis de Ramaderia,
Mancomunitat de Catalunya, 1921.
18. La Vanguardia (19/1/1896), pàg. 4.
19. Rossell, El problema de…, pàg. 53.

346

Manuel Guàrdia Bassols i José Luis Oyón Bañales

xador i dels nous mercats s’ha d’entendre en un context d’urbanització i de
modernització que s’inspira en les grans capitals europees i s’acompanya dels
progressos a les infrastructures d’abastiment i els avenços en coneixements
sanitaris i nutrició, que induiran i difondran nous hàbits alimentaris. En
aquest sentit, és important observar el comportament del comerç minorista
de la carn, que mostra com canvien els hàbits i la seva difusió en els diversos
estrat socials.
Els mercats i les carnisseries: oferta minorista i estratificació del consum
El creixement de Barcelona, amb construccions noves disperses i aïllades,
comportà l’extensió de la xarxa de minoristes de carn propers al consumidor. La proximitat dels punts de venda als consumidors potencials era una
condició indispensable del consum de carn. Com en altres grans ciutats, hi
havia carnisseries dintre els mercats i d’altres disperses pels carrers de la ciutat. Entre les dades de Cerdá de 1852-1856 i les de la matrícula industrial de
1884, el nombre de carnissers contribuents es duplica i fa baixar el nombre
d’habitants per carnisser d’un miler a una quantitat per sota dels sis-cents.
L’agregació dels municipis obrers i populars del pla, el 1897, va tornar a
incrementar el nombre per sobre dels set-cents, un quocient que declinaria
molt lleument durant el primer terç del segle xx.20 Segons les dades de Cerdà, de totes les taules de venda de carn dels cinc mercats municipals que hi
havia, pràcticament la meitat corresponien a la Boqueria, el gran mercat de
carns de la ciutat (un 80 per cent si hi afegim el mercat del Born).21 Segons
les dades, en l’últim terç del segle, el nombre de carnisseries fora dels mercats
va créixer menys que el de carnisseries dins els mercats municipals. Primer,
i coïncidint amb el cicle d’increment del consum de carn (1871-1883), el
1877 augmentaren fins a 314 les parades de carn a la Boqueria, i al Born,
amb la inauguració del nou mercat cobert el 1876 van passar de 56 a 124,
i a 28 parades més el 1885.22 Desprès, el cicle accelerat de construcció de
mercats metàl·lics de la ciutat entre 1876 i 1889 va elevar significativament
la presència de carnisseries. Finalment, com a conseqüència de l’agregació
municipal, es van incorporar nous mercats a la xarxa barcelonina, fins a
completar un notable sistema policèntric de setze mercats municipals —la
gran majoria coberts—, fet que va confirmar l’hegemonia definitiva de les
carnisseries de dintre els mercats amb relació a les disperses per la ciutat. En
començar el segle xx, les parades de carn dels mercats (excloent-ne sempre

20. Vegeu fonts al mateix quadre 5.
21. Cerdà, «Monografía estadística de…», pàg. 622.
22. AMCB, Comissió d’Hisenda, exp. 8436, 8420, Comissió de Foment, exp. 1752.

La liberalització del mercat i l’evolució del consum de carn…

347

Evolució de les carnisseries dintre i fora dels mercats de Barcelona,
1852-1932/1933
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Font: ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Matrícula Industrial, 1856-1932/1933; Anuario Estadístico de
Barcelona, 1902, pàg. 505-509, 1906, pàg. 51-52, 1911, pàg. 480; Gaceta Municipal de Barcelona, 1921-II,
pàg. LXXXVII-CLX; Ildefonso Cerdà, «Censo de profesiones e industrias diversas en el año de 1852»,
dins Teoría General de la Urbanización, II. pàg. 260; AMCB. Comissió d’Hisenda, exp. 8420, 7118,
Comissió de Foment, exp. 1752. Les xifres en cursiva són estimacions

la carn de porc i la volateria) sumaven 1.033, un 78 per cent del nombre
total de punts de venda de carn a Barcelona, que es completava amb 284
carnisseries escampades per la ciutat, algunes d’elles també relacionades amb
les parades dels mercats.23
La tendència va canviar: el 1920-1921, un 29 % de les carnisseries
quedaven fora dels mercats municipals; i el 1932-1933 s’havia arribat ja a un
43 per cent. La raó d’aquesta ascens és clara. No s’havia construït gairebé cap
mercat nou des del començament de segle, i pràcticament tota la nova oferta
de la fase clau del creixement urbà d’entreguerres va ser coberta per establiments dispersos. La difusió de carnisseries noves als barris obrers i populars
és potser indicativa del fet que la pujada dels salaris reals des del final de
la Primera Guerra Mundial, la primera part dels anys vint i desprès durant la
República va tenir conseqüències en la composició del consum de carn en el
món obrer. Barris netament obrers i populars com el Raval Sud i del Migdia,
23. Al plànol es reflecteixen totes les carnisseries marcant radis de 150 i 300 metres a l’entorn dels
mercats els anys 1897, 1912 i 1932/1933, a partir de la matrícula industrial. Es comprova el 1912 que
quedaven més de quaranta carnisseries en un radi de menys de 150 metres del mercat, amb la qual cosa
l’atracció dels mercats ascendia fins al 80 per cent del total de l’oferta minorista de carn.
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Plànol de carnisseries del anys 1932-1933. Font: Registres Matrícula Industrial, ACA

el Poble-sec, el Camp de l’Arpa o la Llacuna, orfes de qualsevol mercat,
eren abastits per totes aquestes noves carnisseries. Si s’exceptuen els barris proletaris densificats del centre històric, i alguns nuclis, com Can Baró,
Roquetes, els dos grups de Cases Barates, la Colònia Castells o els diferents
assentaments de barraques escampats per Montjuïc i la costa, que no en tenien, els barris més precaris de les segones perifèries comptaven amb diverses
carnisseries.24

24. La font és la matrícula industrial. Sobre el creixement urbà dels barris obrers i perifèrics, vegeu José
Luis Oyón, La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona
de entreguerras, 1914-1936, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2007.
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La diversificació nutricional i la difusió de les carns joves
La gràfica del consum mitjà de carn oculta les diferències i les desigualtats socials, tot i que permet deduir el procès general de substitució de la pesca salada per la carn. A partir de finals del segle xix, comença a esdevenir insuficient
perquè s’amplia el ventall d’aliments disponibles, d’alt contingut proteïnic,
com són la llet, els ous i el peix fresc, i no reflecteix les millores de qualitat, com
la difusió de carns joves de vedella, xai i cabrit, més cares que les de boví i que
el tradicional moltó. Aquest canvi, que va enriquir significativament la dieta
en proteïnes animals dels habitants de Barcelona, s’adverteix en examinar les
dades de parades dels mercats municipals entre 1902 i 1921. El nombre de
parades de carn jove sobre el total va passar de ser un 34 % el 1902 a ser un
48 % el 1921.25 En començar els anys vint, pràcticament la meitat de l’oferta
de carn de les parades dels mercats barcelonins era ja de vedella o, en molta
menor mesura, de xai o cabrit. Mentre el nombre de parades de moltó i bou
va disminuir en termes absoluts, el de les de carn d’animal jove va créixer en
215 noves parades. Com suggeria Rossell el 1921, l’estructura minifundista
mateixa del comerç minorista de carns a Barcelona —moltíssimes carnisseries
de dimensions mínimes, pràcticament totes concentrades als mercats municipals— augmentà de manera particular la demanda de talls petits, la qual
cosa afavorí la comercialització de la carn procedent d’animals joves.26 És
interessant observar a més a més que el fenomen expansiu de la carn d’animal jove s’estratificava socialment, amb canvis molt significatius dins l’espai
social barceloní. En aquests vint anys, al centre de la ciutat, entre les classes
més benestants hi ha un procés de substitució de la carn d’animals adults
per la d’animals joves, sense variar sensiblement el nombre de parades: va
passar de ser un 38 % de l’oferta total de carn a ser-ne un 52 %. En els vuit
mercats d’aquesta Barcelona més rica —menys a Santa Caterina—, la part
representada per aquestes parades superava la meitat de l’oferta total, amb un
59 % en el mercat de la Concepció i un 69 % en el del Born. La composició
de l’oferta de carns en els nous mercats dels suburbis obrers i populars era
diferent: el 1902, l’oferta de carn jove sols representava un 23 % del nombre
total de les parades de carn. Sense igualar l’oferta de carn adulta, el 1921, el
nombre de parades de carn jove va pujar significativament fins a un 40 %.
Aquest moviment d’ascens en l’oferta als nou mercats dels suburbis obrers i
populars no resultava de la substitució de les parades de carn adulta, sinó de

25. Ayuntamiento de Barcelona, Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, Barcelona, Imp. de
Henrich y cia, 1902; Gaseta Municipal de Barcelona, 1935, pàg. 131; Nicolau, Pujol, «El consumo
de…», pàg. 101-134.
26. Rossell, El problema de…, pàg. 53.
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l’apertura de noves parades de carn jove. L’afirmació d’aquestes carns joves en
la composició de la dieta des del canvi de segle va tenir un forta embranzida
a la segona dècada, en especial als anys de la Guerra Gran. El 1920, un 70 %
dels caps de bestiar degollats als escorxadors de Barcelona eren ja de carn de
vedella, xai o cabrit; i als anys trenta s’havia arribat a més del 80 %, amb una
davallada espectacular del tradicional moltó.27 Probablement en començar
els anys trenta, amb els salaris reals més alts des de la guerra europea, aquesta
carn esdevenia més accessible a l’obrer no qualificat barceloní, perquè ja només suposava la meitat del seu jornal.

27. Ayuntamiento de Barcelona, Anuario estadístico…, Barcelona, 1917-1920, pàg. 564; Gaseta
Municipal de Barcelona, 1934, pàg. 185; Gaseta Municipal de Barcelona, 1935, pàg. 131.
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El dèficit català de cereals i farines era ja considerable a finals del segle
xviii i augmentà de manera espectacular durant el segle següent. Aquest fet
s’ha d’atribuir a la juxtaposició de diverses causes: l’augment demogràfic,
el desenvolupament d’una agricultura especialitzada en cultius arbustius i
arboris (vinya, olivera, avellaners, etc.) i, sobretot, el desenvolupament del
procés d’industrialització.1 Una proporció elevada de la indústria catalana
es concentrà a Barcelona i als pobles dels seus voltants —primer, per les
economies derivades de la proximitat del port i, posteriorment, també pel
fet de ser el centre de la xarxa ferroviària—, la qual cosa determinà que
la capital catalana concentrés una proporció creixent de la població del
país.2 Aquesta concentració demogràfica implicà la necessitat d’importar
tota mena de productes per alimentar-la. Els cereals ocupaven el primer
lloc en el rànquing d’aquests proveïments, atès que en la dieta de les classes
populars —en un context on la capacitat adquisitiva dels salaris era molt
baixa— el pa era l’aliment bàsic i absorbia una proporció elevada de la seva
renda familiar disponible.3
El proveïment a Barcelona de blat i altres cereals s’havia efectuat, des
d’antic, a través d’importacions de cereals de la Mediterrània, de l’Aragó i de
la Catalunya occidental. A les acaballes del set-cents, hi contribuïen també
blats procedents del Bàltic i àdhuc nord-americans i, a començaments del

1. Ramon Garrrabou, Josep Pujol, «El canvi agrari a la Catalunya del segle xix», Recerques. Homenatge a Pierre Vilar, I, 19 (1987), pàg. 35-83; Jordi Nadal, «Cataluña, la fábrica de España. La formación
de la industria moderna en Cataluña», dins Moler, tejer y fundir. Estudios de historia industrial, Barcelona,
Ariel, 1992, pàg. 84-154; Jordi Maluquer, «La gran transformació. Industrialització i modernització a
la Catalunya del segle xix», dins Jordi Nadal et al (ed.), Història econòmica de la Catalunya contemporània. Segle xix. 1. La formació d’una societat industrial, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1994, pàg. 39349; Josep Fontana, La fi de l’Antic Règim i la industrialització (1787-1868), Barcelona, Edicions 62,
1988, pàssim; Carles Sudrià, «Capitalistes i fabricants. El finançament de la industrialització catalana
(1815-1866)», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 5 (1994), pàg. 29-40.
2. Jordi Nadal, «La població», dins Joaquim Nadal, Philippe Wolff (dir.), Història de Catalunya,
Vilassar de Mar, Oikos-Tau, 1983, pàg. 65-94.
3. Ildefonso Cerdà, Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la
reforma y ensanche de Barcelona, Madrid, Imprenta Española, 1867, II, pàg. 657, apèndix «Monografía
estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856».
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vuit-cents,4 s’hi van afegir cereals russos expedits des d’Odessa.5 L’avituallament de bona part del consum barceloní mitjançant cereals estrangers es va
prolongar al llarg de les primeres dècades del segle xix, però aquesta pauta
tendí a canviar a partir de 1820. És un fet ben conegut que Espanya es veié
arrossegada a diversos conflictes: la guerra amb la França revolucionària; la
confrontació francoespanyola amb els britànics que donà lloc, finalment, a
la decisiva batalla naval de Trafalgar… i a la Guerra del Francès, que deixà
el país devastat. En aquesta conjuntura es gestà la desintegració de l’imperi colonial americà i el col·lapse del sistema català de relacions comercials
externes del set-cents.6 La burgesia catalana considerà que la represa del
procés d’industrialització era irrenunciable, tot i que s’hauria d’efectuar amb
un acusat retard. Aquesta situació obligava a fonamentar-lo en el mercat
interior espanyol en una mesura més gran del que ho havia fet el creixement
manufacturer del xviii. Un dels eixos fonamentals del nou sistema comercial
de relacions externes —que quedà estructurat durant el segon terç del segle
xix— consistiria en l’intercanvi de blats i altres cereals i primeres matèries procedents de la resta d’Espanya amb teixits i productes manufacturats
catalans.7
La prohibició d’importar cereals i farines estrangers implantada
l’agost de 1820 es va mantenir fins al 1869. En principi, el contraban de
cereals assolí cotes molt elevades,8 però, tot i això, hi ha indicis que a partir de 1830 s’enregistrà una arribada creixent a Barcelona de blats, cereals
i farines castellans. Paral·lelament, la superfície dedicada al conreu de ce
reals a l’Espanya interior entrà en una fase expansiva, que es va mantenir fins
a la dècada de 1880.9 Tot i que es coneix prou bé aquest procés, en aquesta qüestió hi ha aspectes força desconeguts —que ens proposem examinar
en aquest estudi— relacionats amb el paper dels costos de transport en la
formació dels preus del blat castellà a Barcelona. Ens ocuparem, en primer

4. Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna. Recerques sobre els fonaments econòmics de les estructures nacionals. IV, La formació del capital comercial. Barcelona, Edicions 62, 1968, pàg. 125-126.
5. Josep M. Fradera, Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria catalana moderna (1814-1845),
Barcelona, Editorial Crítica, 1987, pàg. 79-103.
6. Josep Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820. La crisis del Antiguo Régimen en
España, Barcelona, Ariel, 1971, pàg. 47-57 i pàssim.
7. Josep Fontana, «La primera etapa en la formació del mercat nacional a Espanya», dins Homenaje
a Jaime Vicens Vives, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1967, II, pàg. 143-161.
8. Fradera, Indústria i mercat…, pàg. 109-117.
9. Ramon Garrabou, Jesús Sanz, «La agricultura española durante el siglo xix: ¿inmovilismo o
cambio?», dins Ramon Garrabou, Jesús Sanz (ed.), Historia agraria de la España contemporánea, vol 2.
Expansión y crisis (1850-1900), Barcelona: Crítica, 1985, pàg. 17-29, 96-103. Aquesta fase no es pot
quantificar de manera satisfactòria per absència de censos agrícoles.
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Viaducte del Buxadell a la línia de Saragossa, situat a tocar de l’estació d’Olesa.
Eusebi Planas Franquesa, 1859. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

lloc, del debat suscitat al voltant de les tarifes del transport ferroviari arran
del boom importador de cereals estrangers a partir de la dècada de 1880 a
través, bàsicament, del port de Barcelona. Veurem en segon lloc l’estratègia
endegada per la companyia dels Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y
Francia de procedir a la construcció de noves línies per escurçar distàncies
entre els grans mercats cerealístics de l’Espanya interior i Barcelona per tal
de reduir el preu del transport. I, en tercer lloc, intentarem precisar fins a
quin punt la reducció del cost del transport ferroviari de cereals i farina
podia contribuir a frenar l’onada importadora i a redreçar la integració del
mercat interior.
La crisi agrària i el preu del transport ferroviari
La primera fase d’articulació del mercat interior de cereals tingué lloc de
manera extremament precària a causa de les diferències gairebé abismals
de preus entre els mercats de producció de l’interior de la Península i els de

354

Pere Pascual Domènech

Locomotores fent maniobres a l’estació de França de Barcelona, AFB (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)

consum de la perifèria.10 En aquesta època s’esperava que la construcció
de la xarxa ferroviària abaratiria considerablement els costos de transport i
que això contribuiria a reduir els preus de la farina i del blat castellà situats
als mercats catalans i, consegüentment, el cost de la vida.11 Els ferrocarrils
van comportar una reducció apreciable dels preus de transport d’aquest
aliment bàsic i, paral·lelament, els preus dels cereals entre Valladolid (i els
mercats de producció de l’Espanya interior) i Barcelona es van aproximar.12
Tanmateix, aquest ajust no implicà que el preu dels grans i la farina davallés

10. Garrabou, Sanz, «La agricultura española…», pàg. 54-55. Entre 1850 i 1854, la cotització mitjana
del blat a Valladolid va ser de 12,1 ptes./hl; els costos de transport entre Valladolid i Barcelona eren de
7,96 ptes./hl; i el preu del blat castellà a Catalunya, de 21,86 ptes./hl de mitjana. Els costos de transport
significaven, per tant, més del 36 per cent del preu del blat de la Tierra de Campos situat a Barcelona.
11. Pere Pascual, Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle xix: formació i desestructuració
d’un sistema econòmic, Barcelona, Crítica, 1990, pàg. 98-115.
12. Garrabou, Sanz, «La agricultura española…», pàg. 38, 52-55.
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a Barcelona. Ans el contrari, va augmentar, i en els mercats d’origen encara
amb molta més intensitat.
El 1869 s’abolí la prohibició d’importar cereals estrangers i s’adoptà
un aranzel protector que va anar pujant durant la dècada de 1870. 13 Per la
seva banda, l’intens abaratiment de les despeses de transport terrestre i marítim —per efecte de la caiguda dels nolis a causa de la difusió dels vaixells de
vapor de segona generació i de la construcció dels ferrocarrils a països ultramarins—, va fer que el mercat intraeuropeu experimentés un boom importador de cereals americans, russos i asiàtics a preus reduïts i amb tendència
decreixent.14 El fenomen comportà el desbordament de la protecció aranzelària i implicà que en el proveïment del mercat barcelonès hi tornessin a tenir
cada vegada més importància els blats estrangers. La situació esdevingué crítica durant la dècada següent. Les exportacions barcelonines de farina obtinguda de cereals russos i ultramarins cap a la resta de Catalunya i d’Espanya
van experimentar un augment notable i sostingut a partir de 1882. El preus
del blat van davallar, i la superfície cultivada a l’Espanya interior començà a
recular, amb la ruïna consegüent de segments cada vegada més considerables
de la pagesia castellana especialitzada en el conreu de cereals.15
Els contemporanis van considerar que això era atribuïble, si més no
en part, al fet que els preus del transport ferroviari eren excessius. 16 En
aquest context, el Congrés decidí emprendre una extensa informació parlamentària per tal d’establir les causes de la crisi i precisar les polítiques per
fer-hi front, en la qual la qüestió de les tarifes ferroviàries va ser tractada a
bastament. En resposta a l’interrogatori formulat arran d’aquesta informació, el 1887 la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España
exposà que Barcelona i la seva província no havien estat receptores de blats i
farines «desde hace dos años […], por surtirse de trigos extranjeros, que arriban por mar a aquel puerto, así como a Tarragona, desde donde también
se dirigen hasta Zaragoza».17 Tot i això, el gerent de l’empresa, Jean Barat,
es mostrà totalment refractari a reduir tarifes per contribuir a solucionar

13. Grupo de Estudios de Historia Rural, Los precios del trigo y de la cebada en España, 1891-1907,
Madrid, Banco de España, 1980, pàg. 96. El 1869, l’aranzel s’establí en 2,54 ptes./hl; el 1872, en 3,12;
el 1876, en 3,51; i el 1877, en 4,54 ptes.
14. Ramon Garrabou, «La crisi agrària espanyola de finals del segle xix: una etapa en el desenvolupament del capitalisme», Recerques, 5 (1975), pàg. 163-216; Ramon Garrabou (ed.), La crisis agraria de
fines del siglo xix, Barcelona, Crítica, 1988.
15. Garrabou, Sanz, «La agricultura española…», pàg. 103-105, 188.
16. Pascual, Agricultura i industrialització…, pàg.150-170.
17. Comisión para estudiar la crisis por que atraviesan la agricultura y la ganadería, La crisis
agrícola y pecuaria, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, VII, 1888, pàg. 9.
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el problema. Exposà que «la base kilométrica legal para la percepción de
precios de transporte correspondientes a trigos y harinas, en la mayor parte de la red del Norte, de 0,1375 por tonelada y kilómetro, resulta que
esta queda reducida de 0,06875 […] y aún a menor tipo para las mayores
distancias».18 Indicà, que per «remediar la crisis agrícola, industrial y pecuaria, lo que procede es reducir cuanto sea posible los derechos de consumo,
que son elevadísimos…». I insinuà també que el problema —es referia a la
baixa productivitat de l’agricultura cerealística— només es podia solucionar amb actuacions «que tanto los gobiernos como los propietarios pueden
adoptar…».19
La Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante
(MZA) —l’altra gran empresa de capital francès que controlava la xarxa
ferroviària de l’Espanya meridional— manifestà que la davallada «en los
transportes del interior para el litoral ha coincidido con el aumento de las
importaciones extranjeras, que dominan ya por completo los mercados de
Cataluña, y en no pequeña parte los restantes del litoral del Mediterráneo», i que no podien «los cereales del país luchar en Cataluña con los
extranjeros».20 La direcció de MZA exposà que el blat estranger (americà o
rus) es comercialitzava a Barcelona a 255 ptes./tm i el de la Manxa s’havia
de vendre entre 280 i 300 ptes. En recorreguts d’uns nou-cents quilòmetres
s’aplicava una tarifa mitjana de 0,066 ptes./tm i km amb un reducció de
més del 60 per cent de les tarifes màximes legals que oscil·laven entre 0,15
i 0,125 ptes./tm i km. Per això deien: «Transportamos, pues, a Cataluña
[…] a tipos tan sumamente económicos, que son ya irreductibles». I afegien que, per aconseguir que «los trigos nacionales compitan en el litoral,
y especialmente en Cataluña, con los extranjeros, se requiere una baja de
pesetas 25 a 45 por tonelada en los precios actuales; casi tanto como representa el costo total de arrastres». En definitiva, entenien que la solució del
problema dels «cereales es, sin duda, una grave cuestión arancelaria», i que
el redreçament de «la situación actual no puede buscarse en la reducción de
tarifas de ferrocarriles».21
El diagnòstic de la catalana Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia (TBF) diferí, de manera substancial, del formulat
per les empreses abans esmentades. La seva direcció pensava que «la construcción de la segunda red de nuestras vías férreas ha de ser el medio eficaz

18. Comisión […], La crisis agrícola y…, pàg. 21.
19. Comisión […], La crisis agrícola y…, pàg. 29.
20. Comisión […], La crisis agrícola y…, pàg. 140.
21. Comisión […], La crisis agrícola y…, pàg. 140-141.
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para conjurar el problema o remediar los males que se deploran…». Per tant,
entenia que la seva solució era escurçar distàncies entre els grans centres de
producció i els de consum, perquè «con los presentes recorridos y distancias
las líneas férreas españolas, inútil es […] pensar que puedan las compañías
existentes rebajar aún más sus tarifas y ponerlas al nivel que necesita nuestra
combatida agricultura para oponerse con ventaja a la introducción de los
productos extranjeros…».22
La política de la TBF: noves línies per escurçar distàncies
La construcció de la línia de Barcelona a Vilanova i Valls havia escurçat el
trajecte de Lleida a Barcelona i de Tarragona a Barcelona,23 i la Compañía de
los Ferrocarriles Directos de Madrid y Zaragoza a Barcelona pretenia fer el
mateix amb el trajecte de Saragossa a Barcelona. L’esmentada empresa entrà
en crisi a causa de la impossibilitat de realitzar l’enorme capital que requeria
el finançament de la segona línia de Barcelona a Saragossa, i el 1886, davant
la seva imminent fallida, va ser absorbida per la TBF.24 El maig de 1886, el
gerent de la TBF, Claudi Planas, advertí que amb la construcció de la segona
línia de Barcelona a Saragossa (per Móra d’Ebre) «quedaría asegurada la de
Ariza a Valladolid, con que se acortaría de 155 kilómetros el recorrido del
tráfico con Barcelona…» (mapa pag. 356). El 1888 l’empresa catalana s’interessà per obtenir la concessió de la línia de Valladolid a Ariza. Una iniciativa
acollida, en principi, «favorablemente por el gobierno y hasta con entusiasmo por los s[eño]res senadores y diputados a Cortes por Castilla que veían
en el proyecto la salvación de los intereses agrícolas de su país».25
Es tractava d’una fita que la TBF difícilment podia assumir —sense
gaudir del suport del capital estranger—, tenint en compte que en aquells
moments el mercat financer barceloní estava immers en una conjuntura
acusadament depressiva.26 Mentrestant, la companyia prosseguí l’enorme

22. Comisión […], La crisis agrícola y…, pàg. 342.
23. Pere Pascual, Los caminos de la era industrial. La construcción y financiación de la Red Catalana de
Ferrocarriles (1843-1898), Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona-Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, 1999, pàg. 413-437. La distància de Tarragona a Barcelona per Martorell era de 107,11 km
i per Vilanova havia quedat reduïda a 85,46, mentre que la distància de Lleida a Barcelona per Manresa
era de 182,1 km i per Picamoixons-La Plana i Vilanova, de només 165,98 km.
24. Pascual, Los caminos de…, pàg. 413-437.
25. ANC (Arxiu Nacional de Catalunya), fons TBF, Libro de actas del Consejo de Administración de la
compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia, de mayo de 1884 a julio de 1889, folis
372-375, reunió del 23/3/1888.
26. Les perspectives de col·locar capital accions a Barcelona —atesos els magres dividends repartits—
eren inexistents (Pere Pascual, «La gran decepción. La rentabilidad del capital acciones de los ferroca
rriles catalanes (1849-1943)», Revista de Historia Industrial, 17 (2000), pàg. 11-59.
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En traç gruixut, les noves línies construïdes entre 1878 i 1895, que van permetre escurçar
la distància per via fèrria entre la Meseta septentrional castellana i Barcelona

esforç inversor que implicaven les obres de la segona línia de Barcelona a
Saragossa. Les gestions efectuades per intentar accedir al mercat borsari de
París no van fructificar, com era previsible, i a començaments de 1891, ja
havia esgotat la capacitat legal d’emetre emprèstits.27 En una situació tan
crítica, l’empresa catalana intentà evitar la fallida negociant un conveni de
fusió amb la companyia del Norte de España. El projecte es va presentar per
a la seva aprovació a la junta general que la TBF celebrà el 10 de maig de
1891, però s’hi va produir un fet inesperat. Un grup d’accionistes formulà
una proposta de conveni de fusió (datada el 4 de maig) amb la companyia
MZA, que s’aprovà per una majoria aclaparadora.28 Un desenllaç en el qual
va tenir probablement molt a veure el malestar suscitat a Catalunya per les

27. Pascual, Los caminos de…, pàg. 451-453.
28. Pascual, Los caminos de…, pàg. 455.
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Taula 1. Disminucions de distància entre els mercats cerealístics
de la Meseta septentrional castellana i Barcelona per efecte de
la construcció de les línies de Barcelona a Vilanova i Valls, de Roda
de Berà a Saragossa i de Valladolid a Ariza (en km)

Sanchidrián

(1)

(2)

(3)

Via Miranda
de Ebro
i Manresa

Via Miranda
de Ebro
i Picamoixons
(per Vilanova)

2·1/100

Via Ariza
i Móra d’Ebre
(per Roda i
Vilanova)

3·1/100

910,680

894,562

98,2

825,621

90,7

Arévalo

890,737

874,619

98,2

805,678

90,5

Zamora

945,493

929,375

98,3

860,434

91,0

Salamanca

932,373

916,255

98,3

847,314

90,9

Medina
del Campo

855,636

839,518

98,1

770,577

90,1

Valladolid

813,011

796,893

98,0

727,952

89,5

Corcos

796,544

780,426

98,0

744,419

93,5

Frómista
(Palencia)

820,792

804,674

98,0

804,995

98,1

Palencia

787,266

771,148

98,0

775,469

98,5

Burgos

691,856

675,738

97,7

849,107

122,7

Zaragoza

365,780

349,662

95,6

337,864

92,4

Font: Conde de San Bernardo, Memoria sobre las obras públicas de 1888 en lo relativo á ferrocarriles:
presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, Madrid, Boletín de Obras Públicas, 1890, pàg. 231-411;
Francisco Wais, Historia de los ferrocarriles españoles. Madrid, Editora Nacional, 1974, pàg. 713-728

pràctiques oligopolístiques de la companyia del Norte de España i el fet que
MZA garantís la construcció de la línia de Valladolid a Ariza.29
La signatura definitiva del conveni de fusió tingué lloc el 15 de maig
de 1891, i es pactà que en el termini de tres anys, la TBF posaria en explotació la línia de Reus a Saragossa —per acabar-la, mancava el tram de
Móra d’Ebre a la Puebla de Híjar— i MZA, la de Valladolid a Ariza. Per
tal que la TBF disposés de recursos per acabar l’esmentada línia, MZA es
va comprometre a facilitar-li avançaments fins a un màxim de 30 milions
de pessetes —que acreditarien un interès del 4 %— per finançar les obres.30

29. Un parell de dies abans (el 2 de maig de 1891), MZA havia adquirit la concessió d’aquesta línia
al Crédit Mobilier i a la Banque d’Escompte [Pedro Tedde, «Las compañías ferroviarias de España
(1855-1935)», dins Miguel Artola (dir.), Los ferrocarriles en España, 1844-1943. Los ferrocarriles y la
economía, Madrid, Banco de España, 1978, II, pàg. 67-71].
30. Pascual, Los caminos de…, pàg. 456; Albert Broder, Los ferrocarriles españoles (1854-1913): el gran
negocio de los franceses, Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2012, pàg. 105-107, 118-123.
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Gràfic 1
0,15
Línies dels Ferrocarriles de Barcelona a Tarragona i França (després “xarxa catalana de MZA”)
Línia de Barcelona a Saragossa i Alsásua (Caminos de Hierro del Norte de España)
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Evolució del producte mitjà obtingut del tràfic de càrrega (en ptes. corrents i per tm i km)

La construcció d’ambdues línies va ser molt ràpida, i l’1 de juliol 1894 entrà
en servei la nova línia de Saragossa.
L’entrada en explotació de la nova línia de Barcelona a Saragossa i
de la de Valladolid a Ariza (l’1 de gener de 1895) implicà una reducció de
l’entorn d’un 10 % de la distància entre els grans mercats de producció
de cereals de la Meseta septentrional i Barcelona (taula 1). Aquesta reducció va fer possible un transport dels cereals i la farina castellans més barat
que el que feia la companyia del Norte de España, però això no significà
una reducció de les tarifes per tona i quilòmetre per part de la companyia
catalana. Tot al contrari, la TBF aprofità aquesta nova situació per incrementar el producte mitjà obtingut per tona i quilòmetre. Així, el producte
que el 1885 era de 0,066 ptes./tm i km, experimentà a partir d’aquell any
un augment constant, fins que el 1898 arribà a les 0,097 ptes./tm i km.
Mentrestant, per fer front a la competència derivada d’aquesta ruta alternativa més curta, la companyia del Norte de España es veié forçada a reduir
tarifes (gràfics 1 i 2). Per tant, l’estratègia de la TBF consistí a aprofitar la
reducció de distàncies —a través de les noves línies adquirides i construïdes— per incrementar l’ingrés mitjà obtingut per tona i quilòmetre de la
càrrega transportada tot mantenint (o fins i tot disminuint lleugerament)
les tarifes preexistents.
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Gràfic 2
0,15
Linies dels Ferrocarriles de Barcelona a Tarragona i França (després “xarxa catalana de MZA”)
Linia de Barcelona a Saragossa i Alsásua (Caminos de Hierro del Norte de España)
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Evolució del producte mitjà obtingut del tràfic de càrrega (en ptes. constants i per tm i km)
El paper de la reducció de tarifes en la sortida de la crisi agrària

El paper de la reducció de tarifes en la sortida de la crisi agrària
La competència entre les companyies del Norte de España i MZA i TBF
durà ben poc, perquè el 4 de gener de 1896 van constituir un «càrtel» consistent en un repartiment proporcional del tràfic entre les línies de les seves
xarxes respectives.31 La nova situació creada arran de la formació d’aquest
càrtel determinà que l’Estat decidís intervenir obligant les companyies a
mantenir unes tarifes molt reduïdes per al transport de cereals i farines.32
Pel que fa al transport d’aquests productes des de la Tierra de Arévalo, la
Tierra de Campos i la zona de Burgos fins a Barcelona, la tarifa mitjana era
de 0,065 ptes./tm i km el 1884, i havia quedat reduïda a 0,043 o 0,044 ptes.
el 1897 (taula 2). La davallada va ser, doncs, d’entorn d’un 33 %. Per la seva
banda, el preu del transport dels blats i cereals de la Manxa passà de 0,058 a
0,043 ptes/tm i km de 1886 a 1897. Experimentà una reducció equivalent
a un 25 %. El cost de les despeses del transport ferroviari havia passat a re-

31. Pascual, Los caminos de…, pàg. 465-469.
32. ANC, fons TBF, Libro de actas del Consejo de Administración de la compañía de los Ferrocarriles de Tarra
gona a Barcelona y Francia, de marzo de 1894 a enero de 1899, folis 151-157, reunió del 9/7/1896. S’informà de la signatura d’un conveni amb Aureliano Linares Rivas, ministre de Foment, en el qual la TBF es
comprometé a aplicar «al transporte de cereales, harinas, vinos, ganados, carbones de producción nacional,
así como a los instrumentos de agricultura y toda clase de abonos […] las tarifas reducidas anejas».
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Taula 2. Distàncies per via fèrria entre alguns mercats bladers
castellans i Barcelona i tarifes aplicades per les companyies
TBF i MZA a partir del 1896 (en ptes/tm i km)
(2)

(3)

(4)

Distància
via Miranda
de Ebro i
Manresa
(km)

(1)

Cost de
transport
(ptes tm)

2/1

Distància
via Ariza i
Móra d’Ebre
(per Vilanova
(km)

Cost de
transport
(ptes tm)

4/3

Sanchidrián *

910,680

35

0,038

825,621

35

0,042

Salamanca *

932,373

38

0,041

847,314

38

0,045

Medina del
Campo *

855,636

35

0,041

770,577

35

0,045

Valladolid *

813,011

35

0,043

727,952

35

0,048

Corcos *

796,544

35

0,044

744,419

35

0,047

Frómista **

820,792

36

0,044

804,995

36

0,045

Palencia **

787,266

36

0,046

775,469

36

0,046

Burgos **

691,856

35

0,051

849,107

35

0,041

Ciudad Real *

823,079

35

0,043

823,079

35

0,043

0,043

0,044

Font: Victor Giol, Colección completa para las tarifas de los ferrocarriles de España […], Barcelona, Luis Tasso,
1902, pàg. 63 i 360, per a les tarifes; Conde de San Bernardo, Memoria de las Obras Públicas…, pàg. 231-411
i Wais, Historia de los ferrocarriles…, pàg. 713-728, per a les distàncies entre les estacions relacionades i
Barcelona. * Tarifa especial B.M.N., núm. 2, de petita velocitat, vigent per a les línies de TBF, MZA i Norte
de España des del 10 de maig de 1896 i per a la línia de Medina del Campo a Salamanca des del 25 de
setembre de 1896 ** Tarifa especial N.B., núm. 5 de pv, vigent des del 10 de maig de 1896, que establia que
les expedicions havien de ser per vagons complets i que les despeses de càrrega i descàrrega anirien a
càrrec dels interessats

presentar només un 11,16 % en la formació del preu del blat de Valladolid
situat a Barcelona.33
En aquest context, l’increment de l’ingrés mitjà de la TBF arribà a la
seva fi el 1898. En el decurs de la primera dècada del segle xx, la direcció de
la «xarxa catalana» de MZA —sorgida quan el 1899 es féu efectiva la fusió
entre MZA i la TBF—34 reduí tarifes, i el producte mitjà obtingut per tona i
quilòmetre passà de gairebé 0,1 ptes. el 1899 a entorn de 0,07 ptes. el 1910.
Era un producte pràcticament igual al que oferien les tarifes aplicades a la

33. Eduardo Maristany, La conferencia ferroviaria de 1905. Estudios económicos sobre la explotación
comercial de los ferrocarriles españoles, Barcelona, Imp. de Henrich y cia., 1906, III, pàg. 90-91.
34. Pascual, Los caminos de…, pàg. 470-478.
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Taula 3. Desagregació dels components del valor afegit
per a la circulació del blat des d’alguns mercats de producció
castellans fins a Barcelona el 1897 (en ptes/tm) (*)
(1)

(2)

(3)

[3 - (1+2)]

preus del blat
mercats de
producció

cost del
transport
ferroviari

preus del blat
Barcelona

despeses
diverses i marge
comercial

Sanchidrián

291,5

35,0

326,6

0,1

Salamanca

281,5

38,0

326,6

7,1

Medina del
Campo

290,4

35,0

326,6

1,2

Valladolid

290,4

35,0

326,6

1,2

Corcos

290,4

35,0

326,6

1,2

Frómista

290,9

36,0

326,6

- 0,3

Palencia

290,9

36,0

326,6

- 0,3

Burgos

266,2

35,0

326,6

25,4

Ciudad Real

254,6

35,0

326,6

37,0

283,0

35,6

326,6

8,1

Font: Grupo de Estudios de Historia Rural, Los precios del trigo y de la cebada en España, 1891-1907, Madrid,
Banco de España, 1980, pàg. 133-156, per als preus del blat; Giol, Colección completa…, pàg. 63 i 360, per a les
tarifes. * La transformació dels preus en ptes/hl a preus en ptes/tm s’ha realitzat emprant l’equivalència 1 hl
= 76 kg, utilitzada en aquesta època per la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España

línia del Norte de España després de l’acusada davallada que van experimentar entre 1891 i 1899 (gràfics 1 i 2).
L’esmentada reducció de tarifes va contribuir a fer possible que els cereals castellans poguessin arribar de nou al mercat català. El resultat d’agregar el preu del blat als mercats d’origen i les despeses del transport ferroviari
respecte als preus de Barcelona tornà a oferir un saldo positiu, però extremament exigu comparat amb les grans comarques productores de la Tierra de
Arévalo i la Tierra de Campos (taula 3). Tanmateix, en aquest redreçament
va tenir un paper decisiu l’increment de la protecció aranzelària i també de
la monetària a causa de la forta caiguda del tipus de canvi de la pesseta durant la darrera dècada del vuit-cents.35 Pel que fa a la protecció aranzelària,
durant la dècada de 1880 es mantingué en 4,54 ptes./hl; el 1890 s’apujà a

35. Pablo Martín-Aceña, «Spain during the Classical Gold Standard Years, 1880-1914» dins Michael
De Bordo, Forrest Capie (ed.), Monetary Regimes in Transition, Cambridge, Cambridge University
Press, 1994, pàg. 135-172.
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6,24; el 1895, a 7,98; i el 1896, a 8,19.36 En aquest darrer any, la protecció
aranzelària equivalia a gairebé el 39 % del preu del blat a Barcelona. El pa
mantingué a Catalunya un preu molt elevat respecte a altres països europeus
i, per tant, aquesta rèmora continuà ocasionant un notable impacte alcista
sobre el cost de la vida i sobre la capacitat adquisitiva de les classes populars
catalanes.37 Es va fer doncs plenament evident que el problema no residia
tant en el preu del transport ferroviari com en la productivitat relativament
baixa de l’agricultura cerealística espanyola.38

36. Grupo de Estudios de Historia Rural, Los preciós del…, pàg. 96.
37. Grupo de Estudios de Historia Rural, Los preciós del…, pàg. 96.
38. James Simpson, Spanish Agiculture. The Long Siesta, 1765-1965, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pàg. 32 i pàssim.
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Les vaqueries, les empreses lleteres
i el control municipal1
Ismael Hernández i Josep Pujol

Des de mitjan segle xix, el desenvolupament econòmic, urbà, industrial i cien
tífic transformà profundament la societat europea. La producció industrial
va començar a imposar la venda d’un nombre creixent de béns de consum i
també el desenvolupament de nous sistemes de distribució que afectaren de
forma directa el comerç d’aliments. Aquests canvis van allargar la distància
entre productor i consumidor, però també van potenciar la diversificació del
consum alimentari i la introducció de nous aliments en la dieta.
Pel que fa a la llet, diferents factors n’han condicionat el consum i
la distribució al llarg de la història. En primer lloc, el seu ús ha depès de la
quantitat i el tipus de bestiar al qual tenien accés les poblacions i, en segon, es
tracta d’un producte que en estat natural degenera ràpidament. En el cas de
Barcelona, el clima càlid no contribuïa precisament a la conservació d’aquest
producte, que es contaminava fàcilment de microorganismes, i l’especialització agrària de la província en cultius com la vinya tampoc n’afavoria la
disponibilitat.2 Aquesta situació va canviar durant el primer terç del segle
xx. D’una banda, els progressos científics en microbiologia i nutrició van
identificar les aportacions de la llet líquida en calci i vitamines, així com els
procediments tècnics per allargar-ne la conservació. De l’altra, les institucions públiques i privades van difondre els beneficis que tenia la llet per a
la salut i en van fer un aliment de primera necessitat. En conseqüència, el
consum de llet a la ciutat de Barcelona va augmentar sostingudament durant
tot el primer terç del segle xx.
En aquest capítol analitzem els sistemes d’abastament de llet a Barcelona entre 1865 i 1936 els quals, com veurem més endavant, es van formar i van
evolucionar d’acord amb l’augment de la demanda de llet líquida, el creixement urbà i la disponibilitat de tecnologies noves aplicades a la producció, la
conservació i el transport del producte. Ho estructurarem en quatre apartats:

1. Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte «Población, alimentación y niveles de vida,
España siglos xix y xx» (HAR2013-47182-C02-01-P) finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
2. Josep Pujol, Roser Nicolau, Ismael Hernández, «El consumo de leche fresca en Cataluña entre
mediados del siglo xix y 1935: la difusión de un nuevo alimento», Historia Agraria, 42 (2007), pàg.
303-325.
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en el primer descrivim alguns condicionants del comerç i del consum de llet,
sobretot en el context mediterrani; en el segon exposem l’evolució del subministrament de llet a la ciutat entre mitjan segle xix i l’any 1936; en el tercer
expliquem l’aparició de les principals empreses lleteres sorgides al voltant del
comerç de llet de Barcelona i el seu paper en aquell subministrament; en el
quart veiem el paper de les autoritats municipals en el control del mercat lleter, especialment el relatiu als problemes higiènics que ocasionava la presència
de milers de vaques dins de la ciutat.
Els condicionants ambientals
Abans que es generalitzessin els avenços tècnics en conservació de la llet, el
subministrament de llet líquida exigia la proximitat entre el productor i el consumidor, molt especialment a l’Europa mediterrània. Aquest fet havia provocat
que, des de mitjan segle xix, proliferessin estables de vaques a l’interior de les
ciutats i al seu voltant. Gairebé fins al canvi de segle, el subministrament de
llet líquida a Barcelona i altres grans ciutats espanyoles com Madrid o València
depengué en gran part de les vaques estabulades dins la població i d’alguns
ramats de cabres que hi entraven diàriament.3
Aquest model de subministrament va persistir a Barcelona en un context en què la demanda de llet fresca era molt inelàstica. El segle xix, i a excepció d’algunes províncies del nord del país, a Espanya la llet no era pas un
aliment de consum quotidià. Les fonts disponibles per a aquesta època permeten concloure que les dietes comuns de la major part de la població mai
incloïen llet líquida. Només a les províncies cantàbriques trobem referències
al consum de llet fresca, però de manera local i en el marc de l’autoconsum
propi de les explotacions familiars d’aquella regió. A la resta del país, tant
dins l’àmbit urbà com dins el rural, el consum de llet només era rellevant en
situacions de malaltia o vellesa,4 i, fins i tot en aquests casos, es preferia la llet
de cabra o de somera abans que la de vaca. L’ús restringit i fonamentalment
terapèutic que es feia de la llet a Barcelona durant el segle xix es reflecteix en
el nombre reduït d’establiments que venien aquest producte a la ciutat. No
obstant, sembla que durant l’últim quart del segle, diverses circumstàncies
n’impulsaren el consum entre la població infantil i adulta, fet que va fer

3. Per al cas de Madrid, vegeu Phillipe Hauser, Madrid bajo el punto de vista médico-social (1902),
edición Carmen del Moral, Madrid, Editora Nacional, 1979, pàg. 404-406 (reedició de 1979). Per
al cas de València, vegeu Salvador Calatayud, «Leche sin prados: producción y consumo lácteo en
la ciudad de Valencia (1870-1936)», comunicació del seminari Salut i Ciutats a Espanya, 1880-1940,
Barcelona (juliol 2010).
4. Roser Nicolau, Josep Pujol, Ismael Hernández, «Milk, social acceptance of a new food in Europe: Catalonia, 19th-20th centuries», Dynamis, 30 (2010), pàg. 119-140.
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Ramat de cabres al costat del Palau Moja, a la Rambla cantonada amb el carrer de la
Portaferrissa, 1907-1908. Fotografia: Frederic Ballell, AFB (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)

proliferar els punts de venda. Així, si pels volts de 1850 només hi havia 15
lleteries a la ciutat que despatxaven la llet de granges veïnes, el 1896 el nombre de vaqueries ja era de prop de 300.5
L’augment del nombre de vaqueries esdevé un indicador de la difusió
del consum de llet, resultat de la combinació de diversos factors, com ara
l’augment demogràfic, la urbanització i la industrialització de la societat, els
avenços científics i mèdics i la transformació de les formes de vida a l’espai
urbà. Tots aquests factors van contribuir a donar a la llet fresca de vaca un
valor social que no havia tingut abans. Quant a les vaqueries, la lentitud en la
introducció d’elements tècnics i industrials que facilitessin el transport de llet
des de distàncies llunyanes va permetre que el seu nombre continués creixent
durant les dues primeres dècades del segle xx. El 1908 ja n’hi havia 397 i el
1924, 731 (i 305 cabreries).6 Com veurem més endavant, a finals dels anys

5. Anuario general de España: comercio, industria, agricultura, ganadería, minería, propiedad, profesiones
y elemento oficial, Barcelona, Sociedad Anónima Anuarios Bailly-Baillière y Riera, 1896, pàg. 339, 340,
466, 476, 486 i 513; Junta Consultiva Agronómica, La Ganadería en España: avance sobre la riqueza
pecuaria en 1891 […], Madrid, Tip. de L. Péant é Hijos, 1892, I, pàg. 295; Pau Vila, Selecció d’escrits de
geografia de Pau Vila. 4. Opinions d’un geògraf i actituds d’un ciutadà, Barcelona, Curial, 1979, pàg. 121.
6. Anuario general de…, 1908, pàg. 1069-1070; AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), 1907, Governació, sèrie D, exp. 1246 bis.
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vint diferents normatives en restringiren l’activitat, de manera que el 1935 el
seu nombre s’havia reduït fins a 520.7
El subministrament de llet a Barcelona
Com hem vist, a mitjan segle xix a Barcelona només hi havia una quinzena d’establiments dedicats a la venda de llet, als quals s’havia d’afegir alguns
mostradors mòbils ubicats a places i carrers cèntrics.8 Aquests punts de venda
s’instal·laven de matinada i estaven actius fins a mig matí, quan normalment
el producte ja s’havia exhaurit. De fet, aquests establiments ambulants es poden considerar el precedent del que més tard van ser les lleteries, ja que els
seus propietaris només revenien la llet comprada a granges dels voltants de la
ciutat. L’augment d’aquests punts de venda ambulants, que no pagaven impostos, va incomodar els vaquers d’aleshores, que el 1853 ja presentaven les
seves queixes a l’Ajuntament. Aquesta situació ja anticipava un dels conflictes
persistents al sector fins als anys trenta del segle xx: l’enfrontament entre vaquers i importadors de llet.9
A partir de les dades del cens ramader de 1865, Vila estimà que la producció total anual de llet de vaca a Barcelona i el seu entorn era d’aproximadament 1,08 milions de litres obtinguts de 534 vaques, i d’uns 193.000 litres
de llet produïts per 483 cabres. El consum mitjà era doncs d’uns 17 ml diaris
per habitant; és a dir, uns 6,3 litres/habitant/any, un consum irrisori comparat
amb altres ciutats europees del moment i que il·lustra l’escassa importància de
la llet en la dieta dels barcelonins de l’últim terç del segle xix.10 A més, l’estimació de Vila sobrevalorava la productivitat lletera del bestiar en aquell moment, en considerar que les vaques produïen 3.200 litres per any i les cabres,
400 litres. Aquestes xifres són molt generoses si tenim en compte que el 1932
el rendiment del bestiar de la ciutat era de 3.400 litres/vaca/any.11
Més endavant, l’informe sobre la província de Barcelona inclòs en el
cens ramader de 1891 deia que «en la actualidad se consume mucha leche
de vaca en los centros de población donde antes apenas se conocía». En el
7. Josep Mas Alemany, Els serveis del cos de veterinària a l’any 1934, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1935, pàg. 28.
8. Vila, Selecció d’escrits…, pàg. 119-122.
9. «[…] la facilidad con que se permite sin ninguna garantía establecer mesas para la venta de leches,
mesas ambulantes, cuyos dueños no estando gravados con las cargas que abruman a los establecimientos
obtienen la leche en los pueblos comarcanos y luego la adulteran y sofistican a su placer, porque en
su venta ambulante no temen el descrédito de unos puestos que toman hoy y abandonan mañana,
y menos si la venta es por las calles», AMCB, 1853, secció 1a, exp. 3110.
10. Vila, Selecció d’escrits…, pàg. 122.
11. Josep Mas Alemany, Memòria corresponent a la labor dels Serveis de Sanitat Veterinària practicada
l’any 1932, Barcelona, Perfectus, 1933, pàg. 20.
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Subministrament de llet a Barcelona, 1865 - dècada 1930

Total
de llet
produïda*

Llet
importada
(vaca
i cabra)

Total
de llet
consumida

Consum
anual

milions de
litres

milions de
litres

milions de
litres

milions de
litres

litres/hab/
any

534

1,8

1,9

0

1,9

6,3

dècada
1900

1.404

4,5

4,9

1,9

6,9

12,4

1918-1920

7.000

24,5

25,6

13 **

38,8

58,5

dècada
1930

7.527

25,6

26,6

47,5

74,1

73,0

Vaqueries
Any

1865

Total de
vaques

Producció
de llet

Font: Elaboració pròpia a partir de Ayuntamiento de Barcelona; Junta Consultiva Agronómica; Junta General
de Estadística; Josep Mas Alemany; Pere Màrtir Rossell; PauVila.12 * Inclou llet de cabra: 193.000 l el 1865;
420.000 l la dècada de 1900; 1,3 milions de litres els anys 1918-1920; 1,1 milions de litres la dècada de 1930;
** Estimació pròpia calculant 3.000 litres per any per a les 3.910 vaques del partit judicial de Barcelona

mateix informe també s’indica que a la ciutat de Barcelona «las casas de vacas
han aumentado […], y el activo comercio que de este producto se hace desde
las poblaciones agrícolas á las industriales satisface el consumo». En aquell
moment, el nombre de vaqueries s’apropava a 300 i el nombre de vaques
se situava al voltant de 1.200.13 Quant a les lleteries, es desprèn d’aquestes
informacions que la seva activitat ja era important a finals del segle xix. El
1902 ja hi havia 142 lleteries i 56 parades de venda de llet a l’aire lliure que
comercialitzaven anualment uns 2 milions de litres de llet. La major part de
les lleteries comercialitzaven llet de tercers, tot i que n’hi havia algunes que
tenien explotacions ramaderes pròpies. En aquest cas era habitual que les
lleteries fessin servir el nom de l’explotació a la qual estaven vinculades, fet
que generalitzà l’ús del mot granja per referir-se a aquests comerços. Quant a
les 1.400 vaques estabulades a gairebé 300 vaqueries, estimem que produïen

12. Ayuntamiento de Barcelona, Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, Barcelona, Imp. de
Henrich y cia, 1902, pàg. 526; Ayuntamiento de Barcelona, Anuario estadístico…, 1905, pàg. 533;
Junta Consultiva Agronómica, Estudio de la ganadería en España, Madrid, Ministerio de Fomento,
1921; Junta General de Estadística, Censo de la ganadería en España, Madrid, 1868; Mas Alemany,
Memòria corresponent a…, pàg. 20; Els serveis del cos…, pàg. 28; Pere Màrtir Rossell, Importancia de la
ganadería en Cataluña y estudio zootécnico de algunas de sus comarcas, Barcelona, Sobs. de López Robert
y Cª. Impresores, 1919, pàg. 4; Vila, Selecció d’escrits…, 1979, pàg. 122.
13. Junta Consultiva Agronómica, La Ganadería en…, I, pàg. 295.
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Zones de subministrament lleter de Barcelona, 1935-1936. Font: Elaboració pròpia a partir d’AHS
(Arxiu Històric de Sabadell), 1924, Estadística de la producció lletera a la 6ª zona, AMH 1224; Generalitat
de Catalunya, El proveïment de Barcelona de llet, Informe mecanografiat, 1937, pàg. 57-65; Gonzalo
de Reparaz, La Plana de Vic, Barcelona, Barcino, pàg. 196-197 i 279-281

més de 4 milions de litres anuals.14 En total, Barcelona consumia més de 6
milions de litres de llet, un terç de la qual era llet importada. Amb una població de 537.000 habitants cap a 1900, la mitjana de consum anual era de
poc més de 12 litres/habitant/any.
El nombre de vaques a la ciutat augmentà durant els primers vint anys
del segle xx, fins a arribar a uns 7.000 caps el 1919, amb una producció anual
de llet de 24,5 milions de litres.15 Tot i que és difícil de quantificar, també va
créixer la quantitat de llet importada des d’altres comarques. El cens ramader
de 1917 informava, per exemple, de la granja La Ricarda del Prat de Llobregat, on hi havia 1.500 vaques holandeses i suïsses que produïen anualment
3,5 milions de litres.16 La producció d’aquesta i altres granges del Barcelonès,
Vallès, Maresme i Baix Llobregat anava destinada al mercat de la capital catalana, un fet impulsat per la millora dels sistemes de transport (en un primer

14. Ayuntamiento de Barcelona, Anuario estadístico…, 1902, pàg. 526.
15. Rossell, Importancia de la ganadería…, pàg. 4. Hem estimat en 3.500 litres/vaca/any el rendiment
de les vaques de la ciutat.
16. Junta Consultiva Agronómica, Estudio de la ganadería…, pàg. 185.
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moment el ferrocarril i, a partir dels primers anys de la dècada de 1920, el
camió). Aquests factors facilitaren el consum de llet a la ciutat, que a finals de
la dècada de 1910 ascendia a aproximadament 38,8 milions de litres anuals o
prop de 60 litres/habitant/any.
El 1925 hi havia 8.415 vaques lleteres al partit judicial de Barcelona, que
produïen 32 milions de litres; a la resta de la província es produïa 38,5 milions
de litres de llet.17 Pel que fa al comerç, sabem que ja a mitjan la dècada de 1920
el negoci de la llet no només era rentable a les comarques més properes del Vallès
o el Baix Llobregat, sinó també a zones situades a entre 60 i 70 quilòmetres de
Barcelona, com la Plana de Vic, la zona del Maresme limítrofa amb la província
de Girona i l’Urgell al voltant del municipi de Mollerussa.18 En el cas de Vic, un
autor assenyalava que «fins 1926 el ferrocarril s’enduia la totalitat de l’exportació
vigatana; en canvi, a l’any següent només transportava uns 3.000 litres diaris;
els tres mil restants eren enviats en autocamió». Altres municipis de la Plana de
Vic com Torelló i Manlleu també exportaven llet a la capital catalana, de manera
que el 1928 la comarca d’Osona exportava diàriament a Barcelona entre 8.000
i 9.000 litres de llet; és a dir, uns 3 milions de litres l’any.19 La producció de llet
destinada a Barcelona també era important a municipis distants com Tordera,
situat a 70 quilòmetres de Barcelona i on el 1928 hi havia 400 cases amb entre
5 i 20 vaques cadascuna que, en conjunt, enviaven uns 2 milions de litres anuals
a la capital catalana. Segons la descripció de Pau Vila, «la carretera de la costa
i les carreteres del Vallès es convertiren en vies làcties».20
A començaments dels anys trenta entraven a Barcelona 132.000 litres
diaris de llet procedent de pobles situats fins a 70 quilòmetres de distància. Les
520 vaqueries de la ciutat produïen més de 80.000 litres diaris, i les 190 cabreries, 3.000 litres més. En total, Barcelona tractava cada dia 215.000 litres de
llet per al consum directe, dels quals més del 60% eren importats.21 Aquesta
producció va fer que la mitjana de consum de llet a la ciutat se situés clarament per sobre dels 70 litres/habitant/any, superant altres ciutats de l’Europa
mediterrània com Milà (58 l), Roma (37 l) o Marsella (44 l).22

17. Asociación de Ganaderos del Reino, Leche, queso y manteca. Estadística de la producción en
España, Madrid, Estab. Tipográfico Huelves y Cia, 1925.
18. Josep Rubió, «Urgell, comarca productora de llet», Agricultura i Ramaderia, XII, 3, 1928,
pàg. 118-119.
19. Gonzalo de Reparaz, La Plana de Vic, Barcelona, Barcino, 1928, pàg. 279-281.
20. Vila, Selecció d’escrits…, 1979, pàg. 124.
21. Mas Alemany, Els serveis del cos…, pàg. 25.
22. Ayuntamiento de Milán, Memoria Publicada por el Ayuntamiento de Milán (Italia) sobre La Central
de la leche de Milán, Madrid, Gráficas Uguina, c. 1931, pàg. 7; Lois B. Bacon, i John M. Cassels, «The
Milk Supply of Paris, Rome and Berlin», The Quarterly Journal of Economics, IV, 51, 1937, pàg. 628;
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Etiqueta de la llet condensada «Marinette», 1933, AGA (Archivo General de la Administración)

Les empreses lleteres
Com a resultat dels canvis en la producció i distribució de la llet destinada a
Barcelona, es desenvolupà una incipient indústria lletera a Catalunya que,
a més de llet líquida, va arribar a elaborar un ampli ventall de productes derivats, com ara llet condensada, llet pasteuritzada, iogurts, quefir i, més tard, llet
esterilitzada. Entre d’altres, van destacar Granges Ausona, la Unió de Granges
Catalanes, la Societat Anònima Letona, Lechera Barcelonesa S.A. i Sindicat de
Vaquers Rurals S.A. Moltes d’aquestes empreses van començar la seva activitat
com a intermediaris entre els petits i mitjans productors i els lleters de la ciutat. El creixement del mercat de llet urbà impulsà el desenvolupament d’unes
empreses lleteres que es van diferenciar per la introducció de sistemes més
eficients i econòmics de recollida, transport i manipulació de la llet. La capacitat d’inversió en béns de capital era, per tant, un fet característic d’aquestes
empreses, i algunes estaven especialitzades en processos que requerien tecnologies específiques i modernes. Era el cas de l’empresa Granges Ausona,
que subministrava llet pasteuritzada a les lleteries i també pasteuritzava la llet
d’altres lleters que no disposaven d’aquesta tecnologia.
El 1936 cinquanta transportistes operaven a la ciutat de Barcelona recollint la llet de 2.000 ramaders, majoritàriament de la comarca del Vallès. Els
camions de transport de llet es dirigien al Mercat de la Llet, ubicat a l’antic
escorxador de Sant Martí, on es descarregaven els càntirs i es procedia a distribuir el producte entre industrials, majoristes i detallistes que, en conjunt,
ascendien a 1.700. La llet era recollida normalment una sola vegada al dia,
a primeres hores del matí, el que implicava que els ramaders havien de guardar

Josep Llovet, La producció de llet i vaques lleteres a l’Empordà, Barcelona, Publicacions de l’Obra Agrícola
de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1934, pàg. 15.
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la llet munyida per la tarda. La llet es dipositava en bidons d’entre 10 i 30
litres que eren propietat del ramader, ja que només algunes lleteries excepcionals facilitaven recipients que rentaven i esterilitzaven mecànicament. Els
camions, que carregaven entre 1.500 i 2.000 litres de llet, moltes vegades no
eren apropiats per al transport de la llet a causa de la inexistència de sistemes
de refrigeració o a la precarietat de la protecció de la llet contra la intempèrie.23 Evidentment, aquest sistema plantejava inconvenients higiènics que ocasionaven pèrdues econòmiques freqüents a productors i comerciants de llet.
A inicis de la dècada de 1930, la llet arribada a Barcelona era pasteuritzada.
No obstant, els majoristes i els lleters empraven aquest procés més per allargar la vida de la llet que no pas per garantir més higiene.24Aquests problemes
s’agreujaven a la primavera i a l’estiu, quan les temperatures elevades i les distàncies llargues feien que sovint la llet arribés a Barcelona en males condicions
per al consum.25
Els majoristes distribuïen la llet que arribava a Barcelona i la venien a
les lleteries, però eren pocs els que es dedicaven exclusivament a fer d’interme
diaris. De fet, la major part també disposaven d’establiments propis de venda
al detall. Abans d’esclatar la Guerra Civil, a Barcelona operaven 250 majoristes de llet, tot i que aquesta xifra no inclou les gran empreses del sector com
Letona, Soldevila o Sila. La major part d’ells treballaven amb quantitats de llet
petites: 205 treballaven volums de llet inferiors als mil litres diaris i d’aquests,
166 ho feien amb menys de 500 litres diaris.26
Per la seva part, les grans empreses del sector lleter de Barcelona treballaven amb un volum de llet molt més gran. Totes tenien botigues per a la venda
al detall; produïen derivats lactis de forma industrial, com ara llet condensada;
tractaven la llet d’altres majoristes que no disposaven de maquinària; i, a més,
operaven com a majoristes subministrant llet a altres lleteries. Les sis principals
empreses distribuïen en conjunt 79.000 litres diaris, el 35% del total de llet
consumida a la ciutat. El 1935, Letona i Soldevila lideraven el grup de grans
empreses lleteres de Barcelona amb una distribució diària de 22.000 i 19.000
litres, respectivament. Les seguien amb 12.000 litres Lechera Barcelonesa; amb
10.000, Sila; i amb 8.000, Productos Marinette i Ausona.27

23. Generalitat de Catalunya, El proveïment de Barcelona de llet, Informe mecanografiat, 1937,
pàg. 12; Mas Alemany, Memòria corresponent a…, pàg., 23.
24. Generalitat de Catalunya, El proveïment de…, pàg. 12-13.
25. Raúl M. Mir y Comas, Cataluña agrícola: aportación a su estudio, Barcelona, Ediciones Técnicopublicitarias, 1943.
26. Generalitat de Catalunya, El proveïment de…, pàg. 77-78.
27. Generalitat de Catalunya, El proveïment de…, pàg. 79.
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Les empreses lleteres en el subministrament de Barcelona, 1935-1936

Empresa o tipus de subministrador

Llet per a consum
Litres/dia

Nombre

Letona, S.A.
Soldevila, S.A.
Lechera Barcelonesa, S.L.
Sila. S.A.
Productos Marinette, S.A.
Granges Ausona

22.000
19.000
12.000
10.000
8.000
8.000

Total principals empreses

79.000

Majoristes fins a 1.000 litres diaris
Majoristes entre 1.050 i 4.000 litres diaris

60.950
21.300

205
10

Total majoristes

82.250

215

Vaqueries urbanes

80.000

520

Cabreries urbanes

3.000

190

TOTAL

244.250

Font: Elaboració pròpia a partir de Generalitat de Catalunya, El proveïment de…, pàg. 77-79;
Josep Mas Alemany, Els serveis del cos de veterinària a l’any 1934, Barcelona, Ajuntament de Barcelona,
1935, pàg. 28

Tot i que la major part de les empreses lleteres obtenien el producte al
Mercat de la Llet, algunes grans empreses disposaven de centrals pròpies de
recollida i higienització a les comarques productores, com per exemple Letona
a Mollerussa. Aquestes centrals analitzaven, refrigeraven i carregaven la llet
dins de cubes isotèrmiques per al seu transport a Barcelona. En aquests casos,
el preu per litre transportat, inclosa la refrigeració feta a la central, arribava a
ser inferior al del cost de la llet a l’engròs al Mercat de la Llet de Barcelona.28
La llet produïda a l’Empordà i a Osona també era transportada directament
pels industrials, i el mateix sistema va començar a estendre’s parcialment pel
Vallès poc abans de l’inici de la guerra. La llet d’Osona era recollida, analitzada
i refrigerada a la central de Vic, que el 1935 ja tractava prop de 20.000 litres
diaris, la major part destinats al consum de Barcelona.29
El control municipal
El declivi de les vaqueries en el subministrament de llet a la ciutat s’explica en
part per la normativa municipal del primer terç del segle xx. Durant aquell
període de temps se succeïren diferents iniciatives per limitar la instal·lació de

28. Generalitat de Catalunya, El proveïment de…, pàg. 105, 114.
29. Generalitat de Catalunya, El proveïment de…, pàg. 24-26.
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noves vaqueries i per traslladar les existents a zones de la ciutat menys densament poblades o fins i tot fora de la ciutat.
A finals dels anys vint, es definiren diferents zones. En la primera, formada pels barris del casc antic i la Barceloneta, es prohibí totalment les vaqueries.30 Això implicà el desallotjament forçós de les vaques d’aquella zona i el seu
trasllat a altres parts de la ciutat o a municipis del voltant. La segona comprenia
la zona nord-est de la ciutat, aproximadament Sant Martí i part de Sant Andreu de Palomar. Aquí es tolerà l’existència de vaqueries, però, per evitar que
es perpetués, només es permetia el traspàs dels negocis entre familiars directes
(esposos i fills). La tercera zona era lliure per a l’establiment de vaqueries, i
comprenia els barris menys poblats de la ciutat situats al peu de la serra de
Collserola. La quarta zona era la de l’Eixample, i aquí també es permeteren les
vaqueries.31
Però no només les vaqueries aixecaven les sospites d’autoritats i veïns
quant a les condicions higièniques i de salubritat. El transport de la llet no
era cap exemple de bones pràctiques en matèria d’higiene. D’igual forma,
a principis dels anys trenta el Mercat de la Llet era un espai mancat de les
condicions higièniques adequades per al tractament de la llet, i les autoritats
municipals tractaven de mitigar aquesta situació en el comerç de la llet mitjançant inspeccions periòdiques. Una noticia publicada l’octubre de 1932 a
La Vanguardia deia: «El personal del Negociado Municipal de Inspección y
Abastos ha practicado un servicio en el Mercado de Leche, sito en el antiguo
Matadero de San Martín, y ha procedido a decomisar los recipientes que por
su mal estado o suciedad no reunían las condiciones higiénicas necesarias
para la salubridad pública».32A partir de 1935, l’Aliança de Receptors de Llet
de Barcelona va plantejar el projecte d’una nova estació receptora de llet que
s’ubicaria al seu local propi del carrer d’Alí Bei. L’objectiu de l’Aliança era
disposar d’una estació receptora de llet dotada de tots els avenços tècnics de
l’època i amb totes les garanties d’higiene, a imatge d’altres projectes semblants existents a Europa.33
Conclusions
Si hom examina les estimacions del consum de llet líquida a diferents nuclis
de població europeus entre mitjan segle xix i la dècada de 1930, s’observa
que la difusió d’aquest consum fou un procés estretament lligat a l’expansió

30. La Vanguardia (10/4/1930), pàg. 10; Mas Alemany, Els serveis del cos…, pàg. 34.
31. AMCB, 1931, sèrie GM, exp. 58.
32. La Vanguardia (26/10/1932), pàg. 8.
33. La Vanguardia (8/2/1935), pàg. 8.
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urbana de la societat europea. Tanmateix, els diferents contextos geogràfics,
agraris, socials i culturals existents al continent provocaren diferències cronològiques significatives en la introducció de la llet com a aliment d’ús quotidià.
La incorporació de la llet a la dieta europea tingué lloc abans i amb més intensitat en aquells països i regions del centre i nord d’Europa on les condicions
ambientals i socials en les quals es desenvolupava l’activitat agrària afavorien
especialment l’explotació del bestiar boví. A l’altra banda d’aquesta realitat
hom troba les regions meridionals d’Europa, on la difusió del consum i la
producció de llet de vaca fou més tardana i estigué condicionada en tot cas per
l’arribada d’importants innovacions biològiques (boví de varietats estrangeres)
i tecnològiques (homogeneïtzadors, pasteuritzadors, refrigeradors, etc.).
En aquest context, durant tot el període 1865-1936 fou especialment
necessària a la ciutat de Barcelona la proximitat entre el productor i el consumidor per facilitar el subministrament de llet en unes condicions mínimes
d’higiene i salubritat. Per aquest motiu l’abastament de llet de Barcelona va
estar dominat en bona part d’aquell període per la producció de les vaqueries
urbanes i de les granges de les comarques veïnes del Vallès o el Baix Llobregat.
Encara en els anys trenta, la producció de les vaqueries urbanes proporcionava
una tercera part de la llet consumida a la ciutat. La llet importada des d’altres
comarques començà a guanyar presència cap a mitjan la dècada de 1910.
A partir d’aquell moment la proporció de llet importada augmentà sostingudament fins als anys trenta. Un dels principals factors que propicià aquest
canvi en el sistema d’abastament de la ciutat de Barcelona fou el declivi de les
vaqueries durant les dècades de 1920 i 1930. La pressió dels comerciants de
llet importada, els problemes sanitaris i higiènics que denunciaven els especia
listes, així com una opinió pública cada cop més sensible vers les pobres condicions de moltes de les vaqueries van determinar l’actuació de l’Ajuntament.
En un procés que s’allargà durant tot el primer terç del segle xx, el consistori
promulgà disposicions que prohibien l’establiment de noves vaqueries, arribant, fins i tot, a forçar-ne el trasllat. També dificultà la instal·lació de noves
vaqueries a altres parts de la ciutat i, en el cas de les existents, en reforçà el control i les exigències sanitàries.
Aquestes mesures afavoriren als grans productors i comerciants de llet.
Al voltant del subministrament de llet de Barcelona es formaren les primeres
empreses importants del sector lleter català, com ara RAM, Granges Soldevila o, molt especialment, Letona, que els anys trenta esdevingué la principal
empresa importadora de llet de la ciutat.
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El cooperativisme de consum: una temptativa
d’autoabastiment proletari, 1866-1931
Ivan Miró

Naixements
Vicenç, jornaler de 40 anys, viu a la plaça del Mercat. En Martí és tintorer a
l’Espanya Industrial. En Joaquim, manyà, viu al carrer d’Alcolea. En Marià és
botoner i té casa al dels Comtes de Bell-Lloc. En Francesc, casat amb la Josepa,
té 24 anys i viu al carrer dels Jocs Florals. En Josep és jornaler, com en Sixte i en
Francesc. En Pere també fa de manyà. Tots es coneixen del veïnatge més proper, les seves dones feinegen juntes al Vapor Nou. Ells són sobretot jornalers
i peons, però també n’hi ha que fan de mecànics, fusters, vidriers, ebenistes,
lampistes, tallistes, picapedrers o paletes. L’1 de setembre de 1897, el mateix
any que Barcelona s’empassa, afamada, els antics pobles del pla, funden a Sants
la cooperativa de consum La Nova Obrera.1
Cinc carrers més avall, El Cor de la Trompeta posa veu, des de 1880, als
anhels de llibertat popular. Canten: «Estem cansats de mals governs / en volem
un que porti el gorrofrigio / visca la Federació!». I també: «D’escorpins, dragons
i aranyes / ja en comencem a estar tips, / que es mantenen a l’espatlla / pagant
sempre el pobre infeliç. / Com la ignorància és tanta / i abunda tant l’immoral /
és de l’obrer l’ensenyança / des del bressol al treball». I més: «vingui el barril
de petroli / i directes als convents / a cremar aquesta llavor / de Mares de Déu
i sants; / i de tot fer-ne foguera, / alarma republicans!».2
Molts dels cantaires del cor treballen al Vapor. Els de més edat han conegut
en Pau, veterà que milita a les files anarcocol·lectivistes des de 1873. En Pau és un
home bonhomiós, però sovint va capcot per la indiferència que els seus companys
de la secció de teixits senten per l’associació. Guanya de 8 a 9 pessetes la setmana,
mentre que el fill gran, d’aprenent, aporta dues pessetes i mitja. Són cinc a la família, han de pagar el lloguer, i en Pau fa més de cinc mesos que no ha tastat el vi
i més de dos que no ha mastegat un bocí de carn. L’aliment de la família es re
dueix, cada dia, a pa i aigua. El còlera se l’enduu el 1885. El còlera i la gana.3

1. Llibre de socis, Cooperativa La Nova Obrera, 1897.
2. «Lletres del Cor de la Trompeta de la Lleialtat Santsenca (1880-1916)», dins Ivan Miró, Marc
Dalmau, Les cooperatives obreres de Sants. Autogestió proletària en un barri de Barcelona (1870-1939),
Barcelona, La Ciutat Invisible Edicions, 2010.
3. La Revista social (20/8/1885), citat a Carles Enrech, Entre Sants i Sans. Història social i política d’una
població industrial a les portes de Barcelona (1839-1897), Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2004.
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Els amics del cor defugen la taverna i s’han agermanat en la cançó.
Sovint tenen present en Pau, i tots els Paus que han conegut. I «con el fin de
sustraerse de los abusos que cometían algunos establecimientos de comestibles
del expueblo de Sans, se reunieron algunos obreros y acordaron fundar una
cooperativa, al objeto de comprar los productos que ellos consumían, y repartírselos conforme los fueran necesitando, procurando que fueran de excelente
calidad y exacto peso».4
Els cooperativistes creen una mena d’accions de 10, 15 i 25 pessetes. En
una setmana reuneixen 26 duros, suficients per llogar una botiga per 15 pessetes al mes, al carrer de Toledo. Compren un bocoi de vi, un sac de mongetes
i un altre de patates, i obren La Lleialtat Santsenca. És l’hivern de 1891. Poc
temps després es traslladen al carrer d’Olzinelles, a una casa envoltada d’horts i
cultius: els cooperadors barcelonins la coneixen com La Cooperativa del Camp.
Ja són 70 associats i reuneixen un capital de 10.000 pessetes. Es traslladen
alguns cops més, fins que troben un local adient. Als baixos, hi habiliten el
magatzem de queviures, i al pis, l’oficina i el cafè. Als cinc anys de la fundació
de la cooperativa, creen un forn per assortir-se de «pa bo i barat», i als set, ja
elaboren tocino.5
Deu carrers més amunt, La Formiga Obrera camina des del 1885. Han
sabut de temptatives anteriors fracassades, com la Unió Obrera de Sants, que
s’inicià el 1873 amb un forn de pa i una botiga d’oli i de vi. L’excés de percepció de la Unió era destinat íntegrament a la subvenció de l’escola per als
fills dels associats, però es dissolgué, «por el convencimiento que tienen los
compañeros de que la cooperación no resuelve el problema social».6
Els de La Formiga també han viscut de prop la ruïna de L’Econòmica,
que repartia sabó, llard de porc i roba entre els seus membres, i que fou liquidada el 1877 pel barber Magí. Així i tot, tiren endavant. Han estat tretze
anys en un local que se’ls ha fet petit i, amb el capital estalviat col·lectivament,
compren dos habitatges al número 40 del carrer de Galileu. Les obres duren
vuit mesos. De 9 del matí a 9 de la nit, els dies laborables, i de 7 del matí a
migdia, els festius, tres oficials paletes, quatre oficials fusters i una quarantena
de peons provinents de les files dels associats amassen calç, tamisen l’arena,
carretegen totxanes i aixequen columnes i estructures de ferro. Els baixos de la
nova seu seran per al magatzem, la botiga de queviures i el forn. Els tres pisos
restants acolliran el cafè, les oficines i la sala per a les activitats socials. El 4 de

4. Cooperatismo, 44 (15/12/1916).
5. Eol, «Interviu amb el President de la Cooperativa La Lealtad sansense», Cooperatismo, 103
(15/6/1919).
6. La Revista Social, 58 (13/7/1882), citat a: Enrech, Entre Sants i Sans…
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juny de 1900 acaben les obres i ho celebren amb una excursió al Tibidabo, on
hi fa parlaments el conegut cooperativista Joan Salas Anton.
La Formiga és una cooperativa «a la moderna», de manera que, aprofitant el canvi de local, aposten per modificar també el seu funcionament.
A partir d’aquell moment, obriran la botiga tot el dia i incrementaran el destí
col·lectiu de l’excés de percepció. Si fins aleshores les cooperatives de consum
es repartien individualment els beneficis, la proposta de La Formiga, ideada
pel seu president Munné i pel comptador Daidí, aporta innovacions organitzatives que garanteixen passar de la cooperació, al cooperativisme; és a dir, de
l’ajuda mútua circumstancial a una organització econòmica permanent encaminada a la resolució de les necessitats vitals dels seus associats.
Aquesta transformació de La Formiga es produeix, en primer lloc, instaurant «un fondo de garantía ó reserva que permita puedan siempre adquirir
los géneros con mayores ventajas que los adquiere el Comercio especulativo,
pudiendo así reportar con su baratura mayores economías». En segon lloc, per
tal de: «hacer que el cooperador, aparte de los beneficios que en sus ahorros é
higiene logre dentro de la cooperación, pueda crearse un fondo con que poder
hacer frente en cualquiera de los trances de la vida á las contrariedades que le
sobrevengan como es falta de trabajo, enfermedades, etc.». I, finalment, per
«procurar para el obrero cooperativo un bienestar en su ancianidad ó invalidez». És així com a La Formiga es passa de la cooperativa individual a la cooperativa mixta: cada quatre mesos, el 40% de l’excés de percepció es destina
a un capital col·lectiu denominat d’invalidesa, un 10% al capital de reserva,
i un 50% es reparteix entre els socis, a prorrata del consum respectiu. El model
serà reproduït per les cooperatives del nou segle.
L’accés de les cooperatives als proveïments alimentaris (1900-1919)
Al gener de 1900, vint-i-dues entitats barcelonines formaven part de la Cambra Regional de les Cooperatives de Catalunya i Balears. Entre elles hi havia La
Formiga Obrera, La Lleialtat Santsenca i La Nova Obrera, de Sants; La Lleialtat, Teixidors a Mà, La Constància i la Instructiva, de Gràcia; la Flor de Maig,
L’Econòmica, Pau i Justícia i L’Artesana, del Poblenou. Aquests tres territoris,
més el Clot, eren els barris de la ciutat on la presència del cooperativisme
obrer era més important. A la Cambra també hi havia associades la Confiança
Andreuenca i L’Andreuenca; La Vanguàrdia Obrera, d’Horta; la Unió, de Les
Corts; La Torre, de Sant Gervasi; La Fraternitat, de la Barceloneta; L’Economia
de Poblet i la Central de Fort Pienc, així com tres cooperatives de producció:
L’Obrera Fideuera, La Fidelitat i La Producció Treballadora.
Entitats com L’Antiga del Camp de l’Arpa (1866), La Constància Martinenca (1868), L’Antiga Independent (1887), L’Amistat Martinenca (1892) o
La Guardiola Familiar (1899) completaven la constel·lació de les cooperatives
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que poblaven incipientment els barris obrers barcelonins. De dimensions molt
reduïdes la majoria d’elles, només començaven a despuntar La Flor de Maig,
amb cent cinquanta socis, i La Lleialtat Santsenca, amb noranta.
Fins aquell moment, les cooperatives de consum catalanes havien anat
proliferant prop dels centres industrials, sobretot a les comarques barcelonines i gironines. Aixecades per obrers militants del republicanisme federal
i influïdes pels socialistes utòpics, eren una de les evolucions de les societats
de resistència: la branca que articulava l’autodefensa obrera en la reproducció
social. Sense un desenvolupament comparable a altres països europeus, però
encapçalant el cooperativisme a l’Estat espanyol, les cooperatives de consum
catalanes havien funcionat durant dècades malgrat la manca d’una coordinació orgànica o d’una visió estratègica de conjunt. Aquell fet s’intentà pal·liar el
juny de 1899 amb el Primer Congrés Cooperatiu Catalano-Balear, celebrat al
palau de Belles Arts de Montjuïc. De les 110 cooperatives existents a Catalunya, n’assistiren delegats de 48, representant 6.943 famílies, amb un consum
aproximat de 2.755.479 pessetes.7
El Congrés decidí crear la Cambra Regional, així com l’organisme econòmic que havia d’iniciar les compres en comú de les cooperatives, l’Oficina
de Relacions Comercials. Inspirada en la Co-operative Wholesale Society, el
model reeixit dels cooperativistes britànics, l’Oficina cercà una integració vertical per permetre processos de distribució majorista dels productes entre les
entitats associades.
Fins aleshores, i pel que fa a la qüestió alimentària, els socis de les cooperatives barcelonines acomplien l’objectiu de suprimir l’intermediari comercial primari a partir de la compra mancomunada i directa a la cooperativa. No
obstant, les entitats encara no havien afrontat la supressió de l’intermediari
comercial de la distribució, i havien anat comprant, de forma individual, tant
als mercats centrals com a altres proveïdors privats. I, malgrat la crida a abastir-se en cooperatives de producció com L’Obrera Fideuera, productes com la
farina eren habitualment adquirits a empresaris com Antoni Pascual. L’Oficina intentà invertir la desorganització obrint un despatx al carrer d’en Tarrós, a
Ciutat Vella, on instal·là «una exposición permanente de muestras de géneros
con sus precios y condiciones detalladas», amb l’objectiu que, setmanalment,
els encarregats de compres de les cooperatives hi anessin a fer els proveïments.
S’hi oferia arròs, cafè, fideus, sucre, cigrons, formatge, vi del Priorat i de la
cooperativa de Cervelló, mongetes de la Cambra Agrícola de Valls, així com
elements necessaris per a l’emmagatzematge, com els taps de la cooperativa de
producció de suro de Tossa.
7. «El Primer Congreso Cooperativo Catalano-Balear», Revista Cooperativa Catalana, 3 (juliol 1899).
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A principis de 1900, l’Oficina tenia adherides quaranta-una entitats, si
bé des dels seus inicis tingué un desenvolupament erràtic i molts problemes
econòmics. Per recels, rutines o simple comoditat, no totes les cooperatives
optaven per comprar-hi els seus productes. En les reunions de la Junta Comarcal, per exemple, eren habituals les queixes en aquest sentit, «lamentándose de que las cooperativas adscritas a la Oficina de Relaciones Comerciales no
se valgan de la misma en todas las operaciones que efectúan».8
Malgrat els entrebancs, l’Oficina seguí distribuint vi de la Cooperativa
Rubinenca, formatge de cooperatives holandeses, safrà de Llorca, xocolata, embotits de la cooperativa La Moral del Comerç, de Torelló; arrossos de València,
l’Empordà i Amposta (varietats bomba i amonquilí) que arribaven descarregats
del Moll, així com bacallà de cooperatives de pescadors d’Escòcia i Islàndia i
patates de la cooperativa de Gironella, a 4,25 pessetes el quintar. El gir comercial efectuat per les cooperatives barcelonines, entre gener i juny de 1906, fou
de 900.000 pessetes, de les quals 200.000 corresponien a La Flor de Maig,
125.000 a La Fraternitat, 95.000 a La Igualitària del Poble-sec i 40.000 a La
Nova Obrera. El 1913 es distribuí sucre, formatge, arròs, mongetes, safrà, bacallà, farina, xarops, oli, anisats, xocolata, blat, i en el primer semestre d’aquell
any les cooperatives hi compraren 371.000 pessetes, una evolució molt negativa respecte als anys anteriors. Les xifres següents encara disminuïren més:
l’any 1916, les compres més importants a la Cambra foren de La Flor de Maig
(34.203,65 pessetes) i del Forn Col·lectiu de Les Corts (17.932,50 pessetes).
Prop del 90% de les compres en comú eren de farina.9
Paral·lelament als intents infructuosos d’integració vertical, durant
aquest període es crearen altres estructures per suprimir els intermediaris comercials secundaris. La primera i més elemental en moltes cooperatives va ser
l’autoabastiment del pa i la carn de porc. El 1905, per exemple, la Fraternitat
de la Barceloneta, que aquell any ocupava disset homes i dues dones en la producció i venda, ja feia la panificació en un local propi, equipat amb dos forns
i una pastadora mecànica. Abastia, no només les 180 famílies associades a la
cooperativa, sinó també altres entitats, com L’Andreuenca.
El pa era cabdal en la dieta obrera, i a partir de 1907 les cooperatives
barcelonines estudiaren implantar la panificació col·lectiva. D’aquells treballs,
i de l’entesa pràctica en alguns barris, el 1911 sorgiren els primers forns col·
lectius: el de Les Corts, al carrer de Villarroel, de la mà de La Dignitat i
El Rellotge; i el del Poblenou, impulsat per L’Artesana i L’Econòmica. El de
Gràcia nasqué el 1913, gràcies a La Previsora, i l’any següent es creà el Forn

8. Revista Cooperativa Catalana, 13 (maig 1900).
9. Cooperatismo, 32 (15/6/1916).
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Col·lectiu de Sants. Amb una producció de 6.000 quilograms de pa setmanal,
el 1916 vengué 127.208.91 pessetes al Progrés Santsenc, La Nova Activitat
Obrera, La Balança Econòmica, L’Economia Social, L’Empar de l’Obrer, La
Sucursal 3 de La Flor de Maig i La Igualitària del Poble-sec.10Així i tot, altres
cooperatives grans no hi participaven, com La Lleialtat Santsenca, que tenia
un forn propi amb una producció setmanal de 3.000 quilograms de pa.
Aquella darrera entitat, que l’any 1916 celebrà el seu 25è aniversari
amb 110 socis i unes vendes de 200.000 pessetes, no només s’autoabastia de
pa. També sacrificava 70 porcs a l’any,11 l’altre consum autoproduït de forma
rellevant pel cooperativisme barceloní. Naixien, d’altra banda, cooperatives de
segon grau, com la Cooperativa de Carns al Major, del carrer de Lleó, 5, que el
1908 venia «carnero, buey, ternera, tocino, gallina, conejo, volateria, caza», o
la Fusió de Cooperatives per la Matança del Tocino, del carrer d’Entença, 60.
La Fusió, que sacrificà 330 tocinos l’any 1913, era propietat de 15 cooperatives
barcelonines com L’Economia Obrera, La Popular Barcelonesa, La Fraternitat
Republicana Santsenca o L’Atrevida Martinenca, i el 1916 vengué 197.912,35
pessetes.12
En aquella fase, les entitats proliferaven pels barris —79 cooperatives
de consum l’any 1911— i es desenvolupaven experiències interessants com les
Farmàcies Populars Cooperatives, amb seus a Ciutat Vella, Sants, Poblenou i
Sant Andreu, però el creixement de la massa social de les entitats barcelonines
de consum era lent. El 1915, a les comarques barcelonines hi havia 179 cooperatives de consum. Les 127 que subministraven dades deien tenir 13.902
socis, representar l’1,21% dels habitants i tenir una mitjana de 109,40 famílies
associades. Comparades amb les cooperatives gironines, dibuixaven una realitat de microcooperativisme, encara més accentuat a la ciutat de Barcelona.
Les comarques gironines registraven 41 cooperatives, i de les 32 que aportaven
dades, deien aplegar 10.548 cooperadors, amb una mitjana de 329,6 famílies
associades per entitat, i ser un 3,29% de la població.13
Els esdeveniments de la segona dècada del segle, tanmateix, n’acceleraren el creixement. L’alça dels preus a conseqüència de la Gran Guerra, així
com la conflictivitat social del període, amb vagues obreres i locauts patronals,
incrementaren el prestigi moral de les cooperatives de consum als ulls del proletariat barceloní, ja que les entitats se solidaritzaven amb les vagues i posaven

10. Cooperatismo, 60 (15/8/1917).
11. «Bodas de plata de la cooperativa La Lealtad Sansense», Cooperatismo, 44 (15/12/1916).
12. Cooperatismo, 54 (15/5/1917).
13. Cooperatismo, 36 (1/8/1916).
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en pràctica mesures com els bons de consum i els fons col·lectius per atur
forçós. Com escrivia un soci del Rellotge, el 1919:
«Fué allá, en el mes de Marzo del presente año, cuando la huelga general
llamada de “La Canadiense”, que duró dos semanas justas y cabales, que pude
observar, por vez primera, de la bondad y eficacia de las cooperativas de consumo respecto a la cuestión social. Y, ha sido ahora, también con motivo de los
lock-outs o huelgas de patronos […], que he podido observar por segunda vez
de la acción social altamente altruista ejercida des de la Cooperativa».14
La cooperativa, institució obrera (1919-1931)
Els primers anys del segle xx va néixer una nova fornada de cooperatives barcelonines, moltes d’elles de marcat caràcter col·lectivista, com ara Model del
Segle xx (1901), La Previsora (1902), L’Empar de l’Obrer (1905), L’Espigoladora (1907), etc. En canvi, a partir de 1919 a penes hi hagué noves experiències. A més, moltes de les petites cooperatives de barri tancaren, i això va fer
que es reduís el nombre de les cooperatives existents. En tot cas, el creixement
cooperatiu es va donar per l’augment de la massa social de les entitats consolidades, així com per la nova política de fusions i per l’obertura de sucursals.
A més de la dimensió econòmica, les cooperatives desplegaven una vessant social i cultural que les convertí en institucions obreres de referència als
seus territoris, una aposta materialitzada per la construcció d’edificis propis
característica de l’època. L’acció dels Grups Culturals Cooperatistes, les excursions, el teatre, les escoles, l’estudi de llengües internacionals com l’esperanto o l’ido, les conferències sobre salut, maternitat, història o economia, van
forjar la dimensió cultural d’un món obrer autònom, al marge del burgès. I
la celebració de la Diada de la Cooperació a partir de 1923, juntament amb
esdeveniments importants com el míting de 1926 a Montjuic i el de 1927 a
Les Arenes, van assignar al cooperativisme barceloní la carta de naturalesa de
moviment social.
Pel que fa a la qüestió de l’abastiment, en aquella fase es van donar tres
tipus de moviments per afrontar el repte de les compres en comú, o «el problema crònic de la cooperació catalana», que deia Albert Pérez Baró. Malgrat que
el 1919 la Secció Econòmica de la nova Federació de Cooperatives dispensava
uns proveïments més variats (llet condensada, sobrassades, formatge de Maó,
embotits d’Osona, rebosteria de Cardedeu, sal, champagne, cafès crus i torrats, mantegues, sardines, codony, tomàquet, canyella, pèsols), la Secció va ser
liquidada el 1922, a causa de la tradicional desconfiança de les cooperatives,

14. Cooperatismo, 115 (1/1/1920).
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sumada a l’oscil·lació dels preus per la fi de la guerra, que obligà a comprar en
petites quantitats setmanals.
Davant d’aquell nou fracàs, van sorgir, en primer lloc, iniciatives de barri
per a les compres en comú. L’estiu de 1922 s’inicià a Sants una «Fusió» de
barri que pretenia abastir-se directament dels sindicats agrícoles i, en el ram
de la indústria, de cooperatives de producció. Els primers mesos, compraren
en comú 100.000 pessetes i arribaren a adquirir dos vagons per al transport
del vi.15 No obstant això, el 1924 l’experiència es donà per tancada, perquè
les grans cooperatives no van apostar-hi. Aquest nou fracàs va conduir al segon
intent d’afrontar les compres en comú: la «cooperativa única», amb el següent
argument: «De haberse consolidado el almacén al por mayor de las cooperativas, éste hubiera traído como consecuencia la unificación de las cooperativas;
pero, demostrándose que ellas no tienen confianza en organismos de conjunto,
hemos de trabajar por la fusión de las cooperativas en una COOPERATIVA
ÚNICA, y entonces a sus asociados les merecerá más confianza por tener una
intervención más directa en la administración de sus intereses».16
El debat sobre la cooperativa única, a partir d’aleshores, va concentrar les
preocupacions dels cooperadors barcelonins. Per als seus defensors, com Josep
Duran i Guàrdia, la fusió reportava únicament elements positius, com la centralització de mètodes directius i administratius, la concentració de l’obra mutual i de previsió social, la resolució del problema de les compres en comú, i
les facilitats en el moviment de socis d’una cooperativa a una altra.17 Altres
dirigents com Joan Coloma i Chalmeta la defensaven per fer front als processos de concentració capitalista que s’estaven donant entre els empresaris
forners i carnissers, que promovien la industrialització de l’abastiment, la
producció i la distribució, per oferir preus barats sense disminuir la taxa
de benefici.18 Cooperadors com Joan Rovira i Marqués feien una analogia
entre el sindicat únic que serví per afrontar el capitalisme de la producció
taylorista i la cooperativa única i el nou capitalisme de la distribució massiva.
Davant d’aquell context, militants com Coll Creixell advertien que «si no
modernizamos nuestra organización y nuestros métodos de lucha, seremos
barridos de la vida social por la acción audaz del comercio privado, sin que
hayamos llegado a influir sensiblemente en la mentalidad y en la actuación
de las masas obreras».19

15. «La fusión del distrito VII para las compras en común», Acción cooperatista, 58 (26/3/1923).
16. «Hacia la Cooperativa única», Acción cooperatista, 94 (25/10/1924).
17. Acción cooperatista, 232 (14/10/1927).
18. Joan Coloma, «La táctica del adversario», Acción cooperatista, 281 (21/9/1928).
19. Acción cooperatista, 233 (21/10/1927).
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Interiors de la Unió Cooperatista Barcelonesa, al carrer Villarroel. La UCB inicià la seva activitat el
primer de gener de 1927, resultat de la fusió de les antigues cooperatives El Rellotge i La Dignitat,
Fundació Roca i Galès

Malgrat algunes reticències, s’iniciaren processos de fusions com El Fiel
i L’Atrevida amb la Unió de Cooperadors de Fort Pienc. I el 1928, El Rellotge i
La Dignitat conformaren la Unió Cooperatista Barcelonesa, entitat que va
facturar un milió de pessetes en el seu primer semestre. La modernització del
cooperativisme abraçà altres innovacions, sobretot a partir dels anys trenta.
Mentre L’Andreuenca, per exemple, feia el repartiment a domicili, concentrant les activitats en la seu social, La Confiança Andreuenca buscava crear
«nuclis cooperatistes a les barriades» obrint dues sucursals. No obstant això,
la nova política de sucursals era molt diferent de l’antiga estratègia de La Flor
de Maig d’absorbir velles cooperatives de barri, sovint deficitàries. Per contra,
els anys trenta cooperatives com La Previsora, La Popular o la mateixa Unió
Cooperatista obrien seus de nova creació fins i tot al centre de la ciutat.
Finalment, la tercera estratègia per fer front a les economies d’escala i
suprimir els intermediaris comercials de la gran distribució fou l’aposta per les
cooperatives de segon grau, com la Unió de Cooperatives per a la Fabricació
de Pastes per a Sopa. Constituïda el 1920 per 40 cooperatives catalanes, amb la
fàbrica al carrer de l’Aurora, 11 bis, passà de distribuir 10.000 quilos de pasta
el 1921 a 240.000 quilos el 1930. La Unió va suposar un repte ambiciós i d’alt
valor estratègic, atès que significava entrar en la segona fase de la construcció
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Díptic promocional de la Unió de Cooperatives per a la fabricació de pastes
per a sopa, anys vint. La seu de la fàbrica es trobava al carrer Aurora, al barri
barceloní del Raval, Arxiu Històric de Sants

de la societat cooperativa. Però també passà per moments delicats, sobretot
pels conflictes laborals de 1928, que motivaren la intervenció de sindicalistes
com Àngel Pestaña o Joan Peiró.
L’experiència de la Unió es va repetir el 1933 amb la fàbrica de sabó
del carrer de Londres, i la fàbrica de xocolata del carrer de Béjar, i el 1935
amb la fàbrica d’aigües carbòniques del carrer de Rosselló. Totes elles es
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fusionaren l’any següent amb altres indústries de segon grau i crearen Productes COOP.
Pel que fa als volums de l’època, és significativa la dada de 1927, quan,
estant el blat intervingut, la Federació de Cooperatives de la província de Barcelona va presentar una relació de comandes de blat a la Junta d’Abastiments
de 132.800 quilos. Les petites cooperatives de consum barcelonines començaven a fer-se grans.
Conclusions
Les cooperatives de consum barcelonines foren una temptativa d’intervenció
autoorganitzada en l’abastiment de les classes populars, així com l’aposta per
implementar polítiques socials autogestionades a partir dels capitals col·lectius
generats pel consum. A més, significaren un model reeixit de socialització
obrera de barri i d’autonomia cultural.
En un principi, s’implantaren principalment als antics pobles del pla
de Barcelona, els que després esdevingueren els nous barris proletaris barcelonins. D’aquesta manera, els habitants de les primeres perifèries obreres afrontaren amb l’autoabastiment cooperatiu les mancances de la xarxa incipient de
mercats barcelonins.. La seva popularització obeí en un primer moment i en
alguns casos a una reducció dels preus dels productes a través del repartiment
total de l’excés de percepció,20 però posteriorment fou la qualitat dels productes i les prestacions socials associades al consum el que afavoriren l’extensió de
les entitats. Pel que fa als preus de les cooperatives barcelonines, doncs, resta
pendent el seu estudi comparatiu respecte als preus de mercats i comerços
privats, però algunes aproximacions generals a la qüestió indiquen que les cooperatives de consum del període no distribuïen els productes als seus associats
per sota dels preus de mercat,21 sinó que els incentius oferts radicaven en la
naturalesa col·lectivista de les entitats, que destinaven gran part dels excessos
de percepció a fons socials, educatius i culturals per als associats.
A nivell alimentari, les cooperatives de consum distribuïren productes
bàsics a granel, de fàcil emmagatzematge, com cereals, llegums, oli i vi, i en
menor mesura productes carnis, sobretot de porc. D’aquesta manera, en un
context de freqüent frau alimentari, les poblacions obreres urbanes cercaren
l’accés a uns aliments bàsics de qualitat. En general, els aliments d’origen animal com la llet líquida, els ous i el peix hi tingueren poca presència, ja que les
20. Per a un cas d’aquesta tendència inicial, vegeu el de la cooperativa La Lleialtat Santsenca a Acción
Cooperatista, 265 (1/6/1928).
21. Francisco José Medina, Josep Pujol, «Las cooperativas de consumo en España, 1865-1939:
Un mecanismo alternativo de acceso a los alimentos», Unitat d’Història Econòmica Working Papers
2013_04, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2013.
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cooperatives —tal com afirmen Medina i Pujol—, més que no pas contribuir
«a la difusión de nuevos alimentos de origen animal propios de la transición
nutricional, se constituyeron en una forma de acción colectiva que ayudó a
mantener los niveles de vida facilitando una alimentación básica y estable
a segmentos de población con bajos niveles de renta. Al mismo tiempo que
ofrecían seguridad en cuanto a la calidad de los alimentos y evitaban la posibilidad del fraude».22
L’arribada de la Segona República accelerà el creixement del cooperativisme obrer de consum. A Barcelona, al llarg de 1933, 2.000 famílies ingressaren al moviment ara consolidat per les lleis específiques republicanes. La seva
modernització i democratització interna fou, a més, fruit del treball dels nuclis
de dones en les cooperatives, coordinats en l’Agrupació Femenina de Propaganda Cooperatista. Tanmateix, no fou sinó amb el procés revolucionari que
feu eclosió a partir de 1936 que el cooperativisme barceloní superà les seves
limitacions històriques.
Afrontant els temps de guerra, el 9 d’agost de 1936 es fusionaren 48
cooperatives de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs
en la Unió de Cooperadors de Barcelona, amb 65 botigues obertes i 12.000
famílies associades. La gran cooperativa barcelonina passà en poc temps a disposar de 93 sucursals i a abastir 93.000 famílies. Una xifra que a Catalunya,
malgrat les dificultats pròpies de la contesa bèl·lica, passà al juny de 1938 a
383.733 famílies enrolades en les cooperatives de consum, una ascensió que
quedaria tallada en sec amb l’entrada de les tropes feixistes a Barcelona a inicis
de 1939.23

22. Medina, Pujol, «Las cooperativas de consumo…».
23. Albert Pèrez Baró, Història de les cooperatives a Catalunya, Barcelona, Editorial Crítica, 1989.
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La dieta de la població de Barcelona entre començaments del segle xix i l’inici de
la Guerra Civil presenta un conjunt de transformacions que es poden inscriure
en el procés denominat de Transició Nutricional (TN). Per analitzar-les prendrem
com a referència tres moments que n’il·lustrarien dues fases i apuntarien una tercera que completaria la TN. Els tres talls seleccionats serien: a començaments de
segle xix, al voltant de 1860 i cap a 1930, just abans de la ruptura que suposen
la Guerra Civil i la llarga postguerra. L’evolució de la dieta vindrà determinada
en cada fase per un ampli ventall de factors ecològics, econòmics, legals o institucionals, tècnics i científics. Factors que en el període analitzat estan associats a
les grans transformacions que representen el procés d’industrialització, el creixement de la població i la seva urbanització, els progressos científics o la revolució
dels transports, i que compararem amb els que havien condicionat i encara determinaven els canvis que s’estaven produint a altres ciutats i regions industrials
europees. Els resultats d’aquesta comparació, contrastats amb la modelització
teòrica dels canvis pioners experimentats a diversos països desenvolupats de l’Europa occidental expressada en el Model de Transició Nutricional (MTN), ens
permetran valorar si el cas estudiat de la ciutat de Barcelona encaixa en el que es
definiria com la primera fase del MTN, si es podria considerar en aquest sentit
una simple variant local o regional, o bé si estem davant de diferents MTN, en
el nostre cas un MTN mediterrani, urbà i diferenciat socialment.
Per analitzar la dieta dels barcelonins i els canvis experimentats utilitzarem fonts qualitatives i quantitatives diverses: testimonis de l’època, com ara
viatgers i metges; enquestes i estadístiques oficials; i estimacions més recents
sobre el consum.
Començarem estudiant el MTN; farem a continuació una primera estimació qualitativa i quantitativa de la dieta i dels canvis més significatius en cada
un dels talls seleccionats; i finalment exposarem les conclusions obtingudes.

1. Aquest treball s’ha realitzat en el marc dels projectes finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat «Población, alimentación y niveles de vida, España siglos xix y xx» (HAR2013-47182C02-01-P) i «Sistemes agraris sostenibles i transicions en el metabolisme agrari: desigualtat social i
canvi institucional a Espanya, 1750-2010» (HAR2012-38920-C02-02). Agraeixo els comentaris dels
assistents a les Jornades «Alimentar Barcelona: de la protecció a la regulació, 1820-1930» (maig 2014).
Els possibles errors i mancances són responsabilitat total de l’autor.
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El Model de Transició Nutricional (MTN)
El MTN és la modelització proposada per Popkin a principis de la dècada
de 19902 que descriu els canvis que experimentà l’alimentació de la població de diversos països del nord i oest d’Europa des de finals del segle xviii,
i de forma més generalitzada des del xix, fins a la segona meitat del segle xx.
Un procés de canvis desenvolupats en paral·lel i interrelacionadament amb
les grans transformacions econòmiques, polítiques, socials i tecnològiques
del període, i en particular amb els processos de transició demogràfica i epidemiològica en què s’inspira. Se suposava que el MTN tenia els seus orígens
en els països desenvolupats d’Europa i que s’estendria per tot Europa i altres
continents a mesura que s’aconseguissin aquestes transformacions.
El MTN tindria dues fases. En una primera fase (reducció de la fam),
partint de dietes localistes, estacionals, eminentment vegetarianes i sovint monòtones i insuficients o inadequades per a una part de la població, es produiria
un augment i regularització del subministrament d’aliments bàsics de la dieta
tradicional (cereals i després patates), que permetria cobrir progressivament les
necessitats d’energia i de proteïnes de la població. El factor determinant seria
el desenvolupament econòmic i els canvis que suposa en la producció agrària
la urbanització i el transport, i especialment l’increment de la renda o el PIB
per habitant. En una segona fase, la disponibilitat d’energia i de tota mena
de nutrients seguirien augmentant fins a l’excés i el desequilibri nutricional,
gràcies a una alimentació més abundant i variada, on van perdent protagonisme els components principals de les dietes tradicionals, primer els cereals i els
llegums i més endavant les patates, en benefici dels productes d’origen animal
com la carn, la llet o els ous. Segons el model, el factor determinant dels canvis
en aquesta segona fase seria també bàsicament l’increment de la renda que possibilitaria l’augment del consum de proteïnes animals, suposant que aquestes
gaudeixen d’una elasticitat elevada respecte a la renda, un consum que, a partir
de determinats nivells de renda, augmentaria en detriment d’altres aliments
com els cereals, de menor elasticitat, o elasticitat negativa.3
No obstant, algunes dades històriques i actuals reunides aquests últims
anys, corresponents a poblacions de països que han seguit o estan suposadament
seguint aquest «model», semblen no ajustar-s’hi, tant per la seva cronologia com

2. Barry M. Popkin, «Nutritional Patterns and Transitions», Population and Development Review,
19 (1), 1993, pàg. 138-157; Vaclav Smil, Feeding the World. A Challenge for the Twenty-First Century,
Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2000; Josep Pujol, Xavier Cussó, «Disparidades regionales
en la transición nutricional: España en el contexto de la Europa Occidental, 1865-1965», XIV Congreso
de Historia Agraria, 2013.
3. Roser Nicolau, Josep Pujol-Andreu, «Los factores condicionantes de la transición nutricional
en la Europa Occidental: Barcelona 1890-1936», Scripta Nova, XII, 265, Barcelona, 2008.
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per algunes de les seves característiques. Per exemple, històricament es constata
que països com Itàlia o Espanya mostren un comportament que s’escapa del
model en el consum de productes com les patates o el peix. En el cas del peix,
els nivells de consum de la població espanyola són de bon principi superiors als
dels seus veïns del nord, i s’hi mantenen. Per als cereals i patates, es constata a
Itàlia un consum permanent i elevat dels primers en pràcticament tot el procés,
mentre que el consum de patates en cap moment arriba als nivells de l’Europa
del nord com a alternativa als cereals. Un cas extrem seria el d’Islàndia,4 que
recorre una transició inversa, partint d’elevats nivells de consum de productes
d’origen animal que a poc a poc es van reduint a mesura que la seva economia
es desenvolupa i s’obre a l’exterior. Tampoc encaixen les transicions recents de
països en vies de desenvolupament, com les de Mèxic, la Índia o la Xina,5 on
conviuen greus problemes de salut pública de desnutrició i obesitat. En aquest
sentit, en un treball recent hem arribat a la conclusió que «el model de Popkin
pot ser acceptat per a Europa, però ha de ser millorat en dues direccions: en
primer lloc, amb la incorporació de tots aquells fenòmens que han condicionat
l’oferta i la demanda d’aliments en diferents situacions històriques; en segon
lloc, amb la incorporació d’una nova etapa entre la fase final de reducció de la
fam i l’inici de la fase d’excés, en la qual es produiria una diversificació i una
millora qualitativa substancial de la dieta que permetria cobrir satisfactòriament
les necessitats nutritives de la major part de la població. La nova etapa cobriria,
amb diferents matisacions a escala regional, la primera meitat del segle xx (i
a escala local, les darreres dècades del segle xix), i estaria caracteritzada per la
coexistència de diferents processos de transició nutricional, millor adaptats a les
condicions ambientals de cada zona».6 Resulta evident que factors com la renda no poden explicar per si sols aquests canvis o diferències i que, per tant, cal
tenir presents altres factors de caràcter ecològic, cultural o institucional. En els
apartats següents valorarem si el cas estudiat de Barcelona encaixa en el que s’ha
definit com la primera fase del model, considerant-lo una simple variant local o
regional, o bé si és un exemple on es manifesta l’existència d’una nova etapa i estaríem davant d’un MTN diferent, mediterrani, urbà i diferenciat socialment.

4. Gudmundur Jónsson, Örn D. Jónsson, «The modernization of the Icelandic diet and the impact of war, 1914-1945», dins Ina Zweiniger-Bargielowska, Rachel Duffett, Alain Drouard (ed.),
Food and War in Twentieth Century Europe, Farnham, Ashgate, 2011.
5. Angus Deaton, Jean Dréze, «Food and Nutrition in India: Facts and Interpretations», Economic
and Political Weekly, 9, 2009, pàg. 42-65; Frederic Landy, «India, ‘Cultural density’ and the Model
Food Transition», Economic and Political Weekly, 2009, pàg. 59-61; Xuyao Zhang, Evolución del sector
agrario de China (1949-2010) (treball de final de grau presentat el 25 de juny de 2014), Bellaterra,
Universitat Autònoma de Barcelona.
6. Pujol, Cussó, «Disparidades regionales en…», pàg. 151.
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Taula 1. Evolució de la població de Barcelona entre 1787 i 1930
Any

Població

Font

1787

100.160

Censo de la población de España

1818
1818

83.289
83.000 - 95.000

Cens format pels municipis.
Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona (1904)
Història de Barcelona

1826

100.639

1829

113.780

Diccionario Geográfico Universal

1832

116.917

Padró de la policia

1835

118.280

Guia de Barcelona

1857

235.060

1860

249.209

1877

353.853

1887

405.913

1900

544.137

1910

595.732

1930

1.005.565

Censos de la población de España

Font: Història de Barcelona, IDESCAT, AECB, CED, Carreras Candi7

L’alimentació de la població de Barcelona a les primeres dècades
del segle xix
Fins ben entrat el segle xix, consolidats el procés d’industrialització i els canvis demogràfics que l’acompanyen, l’alimentació dels barcelonins era encara
una alimentació en bona mesura vinculada al territori, que no es diferenciava
excessivament de la d’altres poblacions urbanes i rurals de les comarques veïnes i, en general, del Mediterrani occidental. Una vinculació i una dieta que
depenien de les dimensions de la ciutat, la seva densitat, les seves condicions
econòmiques i socials, el context ecològic de l’entorn, les comunicacions terrestres i marítimes i el marc institucional.
En el cas de Barcelona a començaments del segle xix —i superades les
penúries ocasionades per les males collites i pels conflictes successius amb
França i la Gran Bretanya—, la dieta de la seva població depenia encara en
gran part de la producció d’aliments del mateix pla de Barcelona i el seu
entorn (Vallès, Maresme i Baix Llobregat), sobretot pel que fa als productes
frescos i el vi.
7. IDESCAT, http://www.idescat.cat, 2014; Ajuntament de Barcelona, Anuari Estadístic de la Ciutat
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No disposem d’informació precisa i directa sobre aliments i quantitats
consumides en aquestes dècades a Barcelona, però sí que tenim referències
indirectes que ens permeten suposar que l’alimentació dels barcelonins, donades les dimensions i ubicació de la ciutat, encara relativament petita (taula 1) i
ben comunicada, era una alimentació típicament mediterrània. Estava basada
en la trilogia mediterrània, és a dir, cereals, oli i vi, acompanyats de llegums i
d’una varietat relativament àmplia i estacional de fruites, hortalisses i verdures,
i tenia escassa presència de productes d’origen animal, com la carn o els ous,
la majoria dels quals marcaven una clara diferenciació social, a l’igual d’altres
productes «exòtics» d’importació que s’estaven introduint, com ara la xocolata. Destacaria finalment el consum de peix com a tret diferencial regional de la
ciutat i en general de la península Ibèrica respecte a altres zones mediterrànies
i la resta del continent. En aquest sentit, Young (1797) destaca, per exemple,
que al Maresme «salen molt peix per a Barcelona». 8
Probablement, com es podria deduir de les fonts disponibles, el pla
de Barcelona i les comarques veïnes podien cobrir un consum satisfactori de
fruites, hortalisses, verdures, i, segurament també de vi i d’alguns productes
d’origen animal, gràcies a la seva agricultura intensiva i diversificada d’horta
amb rendiments elevats, que es beneficiava també de la font important de fertilitzants que representava la ciutat mateixa. Disposem de moltes referències
de l’activitat agrària al pla de Barcelona, la vall baixa del Llobregat o el pla
del Maresme, traduïdes en una alta productivitat i una orientació al mercat
barceloní durant el segle xviii i la primera part del xix, que podria assegurar
un subministrament abundant i diversificat.9
de Barcelona (AECB), http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap02/C020101.htm, 2013;
Centre d’Estudis Demogràfics (CED), http://www.ced.uab.es/index.php, 2014; Francesc Carreras
Candi (dir.), Geografia general de Catalunya. Ciutat de Barcelona, Barcelona, Establiment Editorial
d’Albert Martín, V, 1908-1918; Alexandre Sánchez, José María Delgado, «Activitats econòmiques»,
dins Jaume Sobrequés (dir.), Història de Barcelona. El desplegament de la ciutat manufacturera (17141833), Barcelona, Ajuntament de Barcelona - Enciclopèdia Catalana, V, 1991-2001.
8. Arthur Young, Viatge a Catalunya (1787), Barcelona, Ariel, 1970; Santiago Piquero, Ernesto
López, «El consumo de pescado en España: siglos xviii-xx. Una primera aproximación», XI Congreso
de Historia Agraria, Aguilar de Campoo, 2005, http://seha.info/pdfs/iii_economia/III-piquero.pdf;
Montserrat Rumbau, La Barcelona de fa 200 anys, Barcelona, Tibidabo Edicions, S.A., 1992, cap. 2,
7, 9, 10, 11 i 16.
9. Rumbau, La Barcelona de fa…, esp. cap. 2 i 16; Young, Viatge a Catalunya…; «Excursions i
viatges d’En Rafel d’Amat, Cortada i Senjust per Catalunya i Rosselló en l’últim quart del segle xviii»,
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona, 1919; Josep Albert Navarro-Mas, Respuesta
al interrogatorio del Sr. D. Francisco de Zamora por lo concerniente al Corregimiento de Barcelona, dins
R. Boixareu (ed.), Diario de los viajes hechos en Cataluña de Francisco de Zamora, Barcelona, Curial,
1973; citats en Francesc Verdura, «El viatge a Catalunya l’any 1787 d’Arthur Young», El Sot de l’Aubó
(Canet de Mar), 8, 2004 i en Jaume Codina, «Agricultura, industrialització i creixement urbà a l’època
contemporània, l’annexió de municipis al de Barcelona», dins El Pla de Barcelona i la seva història. Actes
del I Congrés d’història del Pla de Barcelona, 12 i 13 de novembre de 1982, Barcelona, Institut Municipal
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Per als cereals, per contra, la tradicional dependència exterior s’havia orientat des de 1820 cap als excedents d’altres comarques més llunyanes
i de l’interior de la península Ibèrica, en el marc comercial marcadament
proteccionista o taxativament prohibicionista de l’època. De forma anàloga,
altres productes forans presents a la dieta (com el peix fresc o en conserva)
arribarien també a Barcelona aprofitant les bones comunicacions marítimes
de la ciutat.10
Els cereals en forma de pa o farinetes eren la base de l’alimentació. Fonts
diverses estimen el consum mig de pa o cereals per persona i dia durant el segle xix a la península Ibèrica en uns 500 g, és a dir, uns 180 kg anuals11 que,
multiplicats per la població barcelonina estimada, suposarien entre 15.500
i 16.500 tones l’any, unes xifres que la producció local —ni tan sols en un
sentit ampli que inclogués també les comarques del Vallès, Maresme i Baix
Llobregat— no podia cobrir. Per a mitjan segle xix, amb dades més precises,
hem estimat que la producció de cereals del pla de Barcelona amb prou feines
cobria un 5 per cent de les necessitats estimades de la seva població, un percentatge que podria ser del 15 per cent a principis de segle, suposant uns rendiments similars. A més, des de 1820 la població de Barcelona gairebé s’havia
triplicat i és probable que l’expansió de la vinya hagués limitat i potser reduït
lleugerament la superfície dedicada als cereals.12
En definitiva, la dieta barcelonina, superades les recents crisis de subsistències del període de males collites i conflictes bèl·lics de 1789-1814, no
podia adequar-se de manera estable i satisfactòria a les necessitats nutritives de
tothom. Parlem de necessitats associades al manteniment de l’organisme, la
recuperació de la malaltia, el creixement i el desenvolupament d’una activitat
física laboral i social desitjable, especialment per als integrants dels col·lectius
amb necessitats específiques o proporcionals superiors, com ara els nens petits
(sobretot els que deixaven progressivament la llet materna), els joves, les dones

d’Història - Edicions de la Magrana, 1984; Sánchez, Delgado, «Activitats econòmiques»…; Jordi
Maluquer de Motes, «Activitats econòmiques», dins Jaume Sobrequés (dir.), Història de Barcelona.
La ciutat industrial 1833-1897, Ajuntament de Barcelona - Enciclopèdia Catalana, V i VI, 1995.
10. Ramon Garrabou, Xavier Cussó, Enric Tello, «La persistència del conreu de cereals a la província de Barcelona a mitjan segle xix», Estudis d’història agrària, 20 (2007), pàg. 165-221; Xavier
Cussó, «El papel del ferrocarril en el suministro de cereales panificables en la provincia de Barcelona
en la segunda mitad del xix», V Congreso de Historia Ferroviaria, Palma de Mallorca, octubre 2009,
http://www.h-economica.uab.es/papers/wps/2009/2009_08.pdf; Pujol, Cussó, «Disparidades regionales en…».
11. Xavier Cussó, Ramon Garrabou, «La transición nutricional en la España contemporánea:
las variaciones en el consumo de pan, patatas y legumbres (1850-2000)», Investigaciones de Historia
Económica, 7 (2007), pàg. 69-100.
12. Garrabou, Cussó, Tello, «La persistència del…».
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embarassades i els lactants i els malalts. La composició nutritiva de la dieta
—manca de determinats micronutrients—; les quantitats disponibles regularment —subjectes encara al resultat de les collites—; la seva distribució social i
la salubritat dels aliments i l’aigua ingerits podien afectar negativament la salut
i el desenvolupament físic i intel·lectual d’aquells col·lectius i del conjunt de la
societat i, en conseqüència, el seu benestar.
La dieta dels barcelonins al voltant de 1860
Tot i la desaparició de les darreres crisis de subsistències, a mitjan segle xix no
es constata de forma clara cap millora global de l’alimentació dels barcelonins,
dels catalans, i en general dels habitants de la península Ibèrica. Com havia
succeït i succeïa en altres àrees industrialitzades del continent europeu, la riquesa generada pel desenvolupament econòmic no es traduí en una millora
generalitzada del benestar i dels nivells de vida del conjunt de la població. Es
concentrà en mans de la burgesia, mentre que la classe obrera experimentava
una clara degradació de les seves condicions de vida (alimentació deficient,
amuntegament en habitatges petits, foscos, bruts i mal ventilats que propiciaven la propagació de malalties infeccioses) i de treball (llargues jornades laborals amb maquinària contaminant i perillosa, salaris baixos, explotació de la
mà d’obra femenina i infantil). Ho constaten diversos testimonis i indicadors
com són les taxes de mortalitat, les taxes de morbiditat, les talles dels reclutes o
les dietes de la població barcelonina, catalana i d’altres centres urbans i regions
industrials de la península Ibèrica i Europa, que experimenten una diferencia
ció social creixent entre obrers i burgesia.
Efectivament, al voltant de 1860, amb el procés d’industrialització
en marxa, la població de Barcelona s’havia gairebé triplicat respecte a les
primeres dècades del segle, mentre que els rendiments agraris, les tècniques
de conservació i processament dels aliments o les comunicacions terrestres i
marítimes, tot i els progressos experimentats, no havien millorat en proporció. D’una banda, la transformació del transport, amb la navegació a vapor i
la difusió del ferrocarril, i l’accés als mercats internacionals en plena expansió del lliurecanvisme semblen assegurar l’estabilitat en el subministrament
de productes bàsics de la dieta, com els cereals, els llegums, l’oli o les patates
i, en conseqüència, d’energia i de proteïnes.13 Per contra, la tecnologia de
processament i conservació dels aliments frescos com hortalisses, fruita, verdura, llet, carn o peix i la seva distribució minorista no havien experimentat
progressos destacables.

13. Cussó, «El papel del ferrocarril en…».
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Taula 2. Superfície requerida i disponible per produir cereals panificables
per al consum de la població local de la província de Barcelona i alguns partits
judicials propers a la capital al voltant de 1860

Partit
judicial

A
Nombre
d’habitants

D
B
Ha necesHa sembrasàries per
C = B/A
des cada
Superfície
alimentar
Superfície
any, segons
destinada
sembrada un habitant,
les rotacions
a cereals
per habitant segons els
panificables de cultius
rendiments
habituals
estimats

Terra
sembrada
com a % de
la terra
necessària
C/D

Arenys

36.813

4.543,32

2.271,66

0,06

0,17

35,5%

Granollers

38.352

12.146,70

6.073,35

0,16

0,16

97,8%

Llobregat

43.674

4.216,95

1.641,59

0,04

0,10

36,3%

Mataró

41.899

1.459,10

729,55

0,02

0,15

12,0%

Rodalies
de BCN

263.685

3.461,67

1.416,10

0,01

0,11

5,1%

Terrassa

51.451

7.223,52

3.611,76

0,07

0,18

39,6%

726.222

89.708,39

43.197,49

0,06

0,15

38,6%

TOTAL
prov.

Taula 3. Taxa de cobertura del consum de la producció,
i saldo M-X segons les nostres estimacions
Consum
estimat per nosaltres
rectificant els
Estados, suposant 2,4
Hl/hab/any

Cobertura
del consum
per la producció
local en
%

Importacions (M)
– Exportacions (X),
suposant
un consum
de 2,4 Hl./hab/any

Arenys

88.351,20

35,5

56.949,37

Granollers

92.044,80

97,8

2.014,20

Llobregat

104.817,60

36,3

66.751,30

Partits judicials
àrea de Barcelona

Mataró

100.557,60

12,0

88.494,55

Rodalies BCN

632.844,00

5,1

600.527,37

Terrassa

123.482,40

39,6

74.629,37

1.742.932,80

38,6

1.069.577,96

TOTAL província

Font: Ramon Garrabou, Xavier Cussó, Enric Tello, «La persistència del conreu de cereals a la província
de Barcelona a mitjan segle xix», Estudis d’història agrària, 20 (2007), pàg. 165-221
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El sector agrari català, i en particular el de les comarques barcelonines,
es trobava en plena fase d’especialització vitivinícola, orientada cap a l’exportació, tot i que el conreu de cereals i productes frescos a les zones d’horta
continuava tenint una presència destacada (taula 2).
Si, com afirmen diversos autors, el consum anual mitjà de pa o blat era
d’uns 180 kg per habitant (equivalents a 2,4 hl), una producció de cereals panificables de 752.511 hl només hauria pogut cobrir el 39% de les necessitats
de consum de blat o sègol de la província, o el 5,1% de les del partit judicial de
Barcelona (taula 3). Calia importar, per tant, «al voltant d’un milió d’hectolitres
de blat. Les entrades de blat per cabotatge a la província de Barcelona semblen
haver estat a la dècada de 1860 del segle xix de prop 800.000 hl, mentre que
uns 232.000 hl podrien haver arribat per ferrocarril».14
El subministrament de productes bàsics no frescos —com els cereals, l’oli, el vi o les patates— estaria assegurat, tot i la creixent dependència
exterior,15 mentre que es reduirien les quantitats disponibles o consumides i
la diversitat dels productes frescos, accessibles només a la població més benestant. L’alimentació de la població obrera, per tant, tendiria aparentment
a globalitzar-se i a empobrir-se, com es desprèn de les dades aportades per
Cerdà,16 que indiquen un consum mig de pa entre la classe obrera de 500 g
per persona i dia;17 un consum mig de patates de 250 g; de llegums, de 100 g;
d’oli, de 50 ml; i finalment de vi, per als homes adults, de vora mig litre diari,
amb una presència limitada, i en alguns casos residual, de fruites, hortalisses,
verdures i productes d’origen animal frescos. Destaca, però, la presència a
la dieta de peix en conserva, bàsicament bacallà i sardines, i la incorporació
de la patata, que contribuirà de forma important a l’augment i estabilització del subministrament d’energia.18 El resultat seria, tal com es pot deduir
de les referències disponibles, una alimentació cada cop més monòtona, que
asseguraria la cobertura de les necessitats d’energia, proteïnes i alguns micronutrients per a la majoria de la població, però que seria desequilibrada i
clarament deficitària en molts altres minerals i vitamines, com el ferro, el calci
14. En l’informe de Vilanova i la Geltrú als Estados, llegim que: «Las importaciones de harina proceden de Valencia y Santander y los restantes artículos de los pueblos del partido y de Vilafranca. Su
escasa producción se debe a la aridez de su territorio que se destina básicamente al viñedo» (Junta de
Comerç, 1859-1867); Garrabou, Cussó, Tello, «La persistència del…».
15. Garrabou, Cussó, Tello, «La persistència del…»; Cussó, «El papel del ferrocarril… ».
16. Ildefons Cerdà, Teoría general de la urbanización, y aplicación de sus principios y doctrinas a la
reforma y ensanche de Barcelona. La urbanización considerada como un hecho concreto. Estadística urbana
de Barcelona, Madrid, Imprenta Española, II, 1867.
17. 800 grams els homes adults.
18. El consum mig per habitant de llet i de carn al conjunt de l’Estat espanyol cap al 1860 no superava els 22 kg i els 23 l respectivament. Pujol, Cussó, «Disparidades regionales en…».
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o la vitamina A, sobretot per als grups més vulnerables.19 Estaríem parlant
doncs d’una alimentació determinada només parcialment per factors econòmics i encara molt condicionada pels factors ecològics, demogràfics, geogràfics, fiscals i especialment tècnics i científics. Com remarcàvem més amunt,
les dades disponibles sobre mesures antropomètriques, salut i consum d’aliments —encara que insuficients i en molts casos només indirectes— així com
diverses referències de tipus qualitatiu sobre crisis de subsistències i qualitat
de l’alimentació de les classes populars recollides per testimonis de l’època o
documents com les topografies mèdiques són coherents amb les conclusions
obtingudes per a la Barcelona de 1860, i ens il·lustren el canvi esmentat, com
també la diferenciació social creixent i entre àrees rurals i urbanes de les dietes
i les seves conseqüències.20
Tots aquests canvis s’inscriurien dins del que es considera la primera
fase del MTN, que presentaria unes característiques bàsiques comunes arreu,
és a dir, la superació de la fam gràcies a l’augment i l’estabilització del subministrament de productes bàsics de la dieta, com els cereals, i la incorporació a
la dieta de les patates.
La dieta dels barcelonins a la dècada de 1930
Entre 1860 i 1900 la població de Barcelona es va duplicar, i el 1930 ho va
tornar a fer.21 En paral·lel, es produïren canvis com l’especialització agrària
vitivinícola, amb el parèntesi provocat pel daltabaix de la fil·loxera; el cultiu d’altres productes agrícoles destinats a la comercialització i exportació
(com els fruits secs); les millores en els rendiments agraris i la disponibilitat de fertilitzants (especialment industrials); l’evolució del transport i la
distribució; els avenços en la conservació i la transformació dels aliments;
les millores en la higiene pública i dels aliments; l’augment de la renda,

19. Xavier Cussó, «El estado nutritivo de la población española 1900-1970. Análisis de las necesidades y las disponibilidades de nutrientes», Historia Agraria, 36 (2005), pàg. 329-358.
20. Sobre dietes dels pagesos i els obrers catalans a la segona meitat del xix i primers anys del xx vegeu
Xavier Cussó, Ramon Garrabou, «La transició nutricional a la Catalunya contemporània: una primera aproximació», Recerques, 47-48 (2006), pàg. 51-80; sobre el consum d’aliments d’altres ciutats o
poblacions europees i de la península Ibèrica, vegeu Esmeralda Ballesteros, Niveles de vida en España,
siglos xix y xx (tesi doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 1997; Antonio Escudero, «Urban
penalty en España (1860-1920)», en Rosa Ballester, Josep Bernabeu (ed.), Salud y enfermedad en la
sociedad alicantina contemporánea, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2012, pàg. 50-66;
Antonio Escudero, Roser Nicolau, «Urban penalty: nuevas hipótesis y caso español (1860-1923)»,
Historia Social, 80, 2014; i l’àmplia informació de fonts diverses recollida a la base de dades del projecte
NISAL, http://www.proyectonisal.org/index.php/ca/base-de-dades/index-abreujat.
21. Dels 250.000 habitants de 1860 es passa als gairebé 550.000 de 1900 i els 1.050.000 de la dècada
de 1930. Mentrestant, la ciutat de Barcelona passa de representar menys d’una tercera part de la població de Catalunya a finals del segle xviii a representar més de la meitat el 1930; IDESCAT i AECB.
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Mercat de peix al port de Barcelona, 1912-1925. Fotografia: Josep M. Co i de Triola,
Centre Excursionista de Catalunya

etc., que permeteren incrementar i diversificar la disponibilitat de tot tipus d’aliments, frescos i no frescos, de procedència cada cop més llunyana
dels centres de consum. Això és el que es deduiria que va passar a partir de
finals del segle xix, quan arrencà a Barcelona i altres zones en plena transformació de Catalunya i de la península Ibèrica una nova fase de la transi
ció nutricional, diferenciada regionalment i socialment del patró de l’Europa nord-occidental. En el nostre cas es caracteritzaria per una millora de
l’alimentació i de l’estat nutritiu de la població basat en l’estabilització del
subministrament de productes bàsics (cereals i patates) i l’augment i la diversificació del consum, no sempre quantificat —i en part ocult a causa de
l’autoconsum—, d’aliments vegetals frescos autòctons (hortalisses, fruites i
verdures), de sucre i de cafè, amb un creixement moderat del consum de
productes d’origen animal com la llet, els ous i la carn, i entre els quals destaca el peix. L’Ajuntament de Barcelona dóna per a les dues primeres dècades
del segle xx un consum mig per habitant de productes carnis superior als
50 kg anuals, sumant la carn fresca de bou, vedella, porc, caprí i oví, aviram
i conills, amb la d’embotits i conserves; i s’hi detecta una certa tendència
creixent amb l’excepció dels anys de la Primera Guerra Mundial. Pel que fa
al peix fresc i salat, el consum durant la primera dècada del segle xx rondaria
els 15 o 16 kg, i augmentaria progressivament fins al voltant dels 18 kg a la
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segona dècada. Aquestes quantitats es troben molt per sobre de les mitjanes
espanyoles i a nivells similars o superiors, en el cas del peix, a les de França o
altres països de l’Europa nord-occidental.22
Disposem d’informació quantitativa i qualitativa relativament abundant,
com les enquestes de pressupostos familiars,23 els balanços d’aliments publicats cada any per l’Ajuntament de Barcelona24 o les topografies mèdiques,25
que ens il·lustren sobre les dietes i els seus canvis en aquest període; sobre la
millora de la salut, traduïda en reducció de la mortalitat o en augment de l’esperança de vida; sobre l’increment de les talles dels nens i els reclutes, etc., tant
per a Catalunya com per a altres localitats i zones comparables des del punt de
vista geogràfic, demogràfic i socioeconòmic, i que donen testimoni d’aquests
canvis positius per a la salut i el benestar dels barcelonins.26

22. Cussó, Garrabou, «La transició nutricional…», pàg. 75 i seg.; Cussó, Pujol, «Disparidades
regionales en…»; Asociación de Ganaderos del Reino, Leche, queso y manteca. Estadística de la
producción en España, Madrid, Estab. Tipográfico Huelves y Cia, 1925; José Giral, Ración alimenticia
desde los puntos de vista higiénico y social, Madrid, Librería Internacional, Adrián Romo Editor, 1914;
Antonio Gómez Mendoza, James Simpson, «El consumo de carne en Madrid durante el primer tercio
del siglo xx», Moneda y Crédito, 186 (1988), pàg. 57-90; Manuel González de Molina, David Soto,
Luís Infante, «Transición socioecológica en el campo español y cambio en la oferta alimentaria, 18651933», X Congreso de la AEHE, Carmona, 8-10 de setembre de 2011; Fréderic Le Play, Campesinos y
pescadores del norte de España: tres monografías de familias trabajadoras a mediados del siglo xix, Madrid,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1990; Francesc Muñoz, «Consumer Populations
and Nutritional Transition in Spain in the Twentieth Century», Histoire & Mesure, XXVI-2 (2011),
pàg. 133-175; Roser Nicolau, Josep Pujol-Andreu, «El consumo de proteínas animales en Barcelona entre las décadas de 1830 y 1930: evolución y factores condicionantes», Investigaciones de historia
económica, 3, 2005, pàg. 101-134; Roser Nicolau, Josep Pujol-Andreu, «Variaciones regionales de
los precios de consumo y de las dietas en España, en los inicios de la transición demográfica», Revista
de Historia Económica, Año xxiv, 3 (2006), pàg. 521-553; James Simpson, «La producción agraria y
el consumo español en el siglo xix», Revista de Historia Económica, Año vii, 2 (1989), pàg. 355-388;
Ana Sinde, «El abastecimiento de pescado fresco en Barcelona: 1890-1941», XI Congreso Internacional
de la AEHE, Madrid, 4-5 de setembre de 2014; Ayuntamiento de Barcelona, Anuario estadístico
de la ciudad de Barcelona, 1903, 1904, 1905, 1906 i 1916, Barcelona; Imp. de Henrich y cia. Roser
Nicolau, Josep Pujol, «Nivells de vida: antics i nous problemes», dins Josep Fontana. Història i projecte
social. Reconeixement a una trajectòria. Barcelona, Editorial Crítica, II, pàg. 1218-1232.
23. Ballesteros, Niveles de vida en…; Projecte NISAL.
24. Ayuntamiento de Barcelona, Anuario Estadístico…, diversos anys.
25. Llorenç Prats, La Catalunya rància. Les condicions de vida materials de les classes populars a la Catalunya de la Restauració segons les topografies mèdiques, Barcelona, Edicions Altafulla, 1996; Pere Vallribera, Les topografies mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Barcelona, Universitat de
Barcelona - Seminari Pere Mata, 2000; Projecte NISAL.
26. Sobre talles, vegeu Josep Maria Ramon-Muñoz, «Industrialización, urbanización y bienestar
biológico en Cataluña, 1840-1935: una aproximación antropométrica», Revista de Historia Industrial,
46 (2011), pàg. 39-69; Gloria Quiroga, «Estatura, diferencias regionales y sociales y niveles de vida
en España (1893-1954), Revista de Historia Económica, Any xix, 1 (2001), pàg. 175-200; Medidas
antropométricas y condiciones de vida en la España del siglo xx (tesi doctoral), Universidad de Alcalá de
Henares, 2002; José Miguel Martínez Carrión, «La talla de los europeos, 1700-2000: ciclos, crecimiento y desigualdad», Investigaciones de Historia Económica, VIII, 3 (2012), pàg. 176-187. Per a les
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Carrer del Comerç i mercat del Born, 1934. Fotografia: Josep M. Marqués,
AFB (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)

Els factors determinants d’aquests canvis, i la dieta resultant, van molt
més lluny de l’argument teòric d’un hipotètic augment de la renda derivat
del creixement econòmic. Segueixen sent fonamentals el context ecològic i
geogràfic i, en el cas de Barcelona, el paper pioner a Catalunya de la ciutat
i de les seves institucions en matèria de salut pública. Efectivament, Barcelona,
ben comunicada, en plena transformació econòmica i en plena transformació
demogràfica, reuneix unes condicions potencialment favorables i esdevé capdavantera en la incorporació dels efectes benèfics del progrés tècnic i científic
en el transport i en el tractament i la distribució dels aliments i de l’aigua con-

dietes d’altres països i ciutats d’Europa, vegeu les nombroses referències recollides a: Cussó, Pujol,
«Disparidades regionales en…».
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sumits pels seus ciutadans.27 Dos aliments representatius dels canvis a la dieta
són la llet i els cereals. En el cas de la llet, per exemple, el consum per habitant
i any a la província de Barcelona la dècada de 1860 era d’uns insignificants
1,2 l, que augmentaren fins a 9,7 l el 1906; 22,8 l el 1917; 41,5 l el 1925 i els
44,5 l de la dècada de 1930. Pel que fa estrictament a la ciutat de Barcelona, es
registra un creixement del consum anual de llet per habitant que passà dels 12 l
en la primera dècada del segle xx, als 72-76 l de la dècada de 1930.28 D’altra
banda, el consum de pa a començaments de segle xx entre la població obrera
seguia sent d’uns 500 g per persona i dia (i almenys 600 g entre els homes
adults), i també es mantingué el de patates i llegums.29
Aquest procés quedà escapçat pels efectes de la Guerra Civil i la llarga
postguerra, particularment a la ciutat de Barcelona. Fins a la dècada de 1950
no es va reprendre la TN, que en pocs anys es completà en la seva tercera fase,
comuna novament a la dels països desenvolupats de l’Europa occidental, culminant un procés de globalització de la dieta i de pas de la penúria a l’excés.
Conclusions
La Transició Nutricional (TN) i l’evolució de la dieta ve determinada a llarg
termini per un ampli ventall de factors, entre els quals el creixement econòmic i l’augment de la renda tenen una rellevància variable en el temps. En el
període estudiat, 1820-1936, podem constatar a Barcelona dues fases diferenciades en el procés de desenvolupament de la TN moderna; una primera
caracteritzada per l’eradicació de la fam com a resultat de l’augment i l’estabilització del subministrament de productes bàsics de la dieta, malgrat el manteniment de dèficits i desequilibris nutricionals en la disponibilitat de molts
micronutrients. Una segona fase, diferenciada regionalment i diferenciada del
patró nord-occidental, es caracteritzaria per l’augment de la disponibilitat de
productes frescos vegetals mediterranis i un increment moderat del consum
de productes d’origen animal, que suposaria una notable millora de l’estat
nutritiu de gran part de la població.
Ens trobaríem davant una TN mediterrània, urbana i socialment diferenciada, que confirmaria les hipòtesis plantejades en aquest capítol.

27. Institut Municipal de la Salut, Cent anys de salut pública a Barcelona: 1891-1991, Barcelona,
Ajuntament de Barcelona, 1991; Xavier Cussó, Ramon Garrabou, «L’Escola del Bosc. Un referent
pioner a la transició nutricional moderna a Catalunya», Estudis d’història agrària, 17 (2004); Nicolau,
Pujol-Andreu, «Los factores condicionantes…»; Pujol, Cussó, «Disparidades regionales en…».
28. Ismael Hernández, La difusión de un nuevo alimento: producción y consumo de leche en España,
1865-1936 (tesi doctoral), Universitat Autònoma de Barcelona, 2012, pàg. 191, 197; Cussó, Garrabou, «La transició nutricional…», pàg. 76, 77.
29. Ballesteros, Niveles de vida en…
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Les investigacions històriques sobre les desigualtats en la nutrició d’homes i
dones s’han vist estimulades per la suma de proves i indicis detectats als països
en via de desenvolupament.2 Hi ha historiadors de la nutrició i antropometristes que recentment han assenyalat que la discriminació ha tingut una
incidència més gran que la mateixa biologia en la desigualtat d’estatura entre
homes i dones, i que les diferències en l’alimentació són un dels factors que
l’expliquen.3 La historiografia s’ha centrat en el període de la industrialització, posant de manifest un descens de les estatures i, per bé que no hi ha un
consens unànime, hi ha proves que l’estatura de les dones va experimentar un
descens més acusat a causa d’una alimentació més precària durant les primeres
etapes de la vida, pel fet que les famílies donaven menys valor a les nenes,
que rebien menys alimentació i menys atencions. Alguns autors han discutit
l’existència de discriminació entre nens i nenes atribuint el fet a situacions
extraordinàries (crisis econòmiques, fam en períodes de guerra o de postguerra
i altres situacions d’especial precarietat) i considerant que la desigualtat més
gran es donava en edats adultes.4 D’altra banda, tot i que els sous reals i
l’alimentació van millorar lleugerament entre el 1810 i mitjan segle xix, això

1. Aquesta investigació s’emmarca en el programa del grup de recerca Treball, Institucions i
Gènere de la Universitat de Barcelona (Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya
2014-SGR-171) i en els projectes «La reconstrucción de la actividad económica en la Cataluña Contemporánea» (HAR2011-26951) i «Crisis y reconstrucción de los mercados de trabajo en Cataluña,
1760-1960» (HAR2014-57187-P) del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
2. Amartya Sen, Sunil Sengupta, «Malnutrition or Rural Children and the Sex Bias», Economic
and Political Weekly, 18 (1983), pàg. 855-864; Stephan Klasen, «Nutrition, Health and Mortality in
Sub Saharan Africa: Is There a Gender Bias?», Journal of Development Studies, 32 (1996), pàg. 913933; Dominique Tabutin, «La surmortalité féminine en Afrique du Nord de 1965 à nos jours:
aspects descriptifs», Population, 4 (1991), pàg. 833-854; Diversos autors, Engendering Development,
Washington DC, The World Bank, 2001.
3. Klasen, «Nutrition, Health and…», pàg. 79; Nikola Koepke, Joerg Baten, «The Biological Standard of Living in Europe During the Last Two Millennia», European Review of Economic History,
Cambridge University Press, IX, 1 (abril 2005), pàg. 61-95.
4. Deborah Oxley, «Weighty Matters: Anthropometrics, Gender and Health Inequality in History», Tawney Lecture, The Economic History Society, 2013, http://www.ehs.org.uk/multimedia/tawneylecture-2013-weighty-matters-anthropometrics-gender-and-health-inequality-in-history; Koepke,
Baten, «The Biological Standard…»; Kirsty McNay, Jane Humphries, Stephan Klasen, Death and
Gender in Victorian England and Wales: Comparisons with Contemporary Developing Countries, Cambridge, Cambridge University, Department of Applied Economics (DAE Working Paper 9801), 1998;
Sara Horrell, Deborah Oxley, «Crust or Crumb?: Intrahousehold Resource Allocation and Male
Breadwinning in Late Victorian Britain», The Economic History Review, LII, 3 (1999), pàg. 494-522.
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no va comportar una millora generalitzada de l’estat nutricional de la població, perquè es van fer sentir els efectes de l’empitjorament de les condicions
laborals i de l’elevada morbiditat; a més, com que es va generalitzar el tipus
d’unitat familiar en què s’atribuïa a l’home la responsabilitat de mantenir la
família (male breadwinner family), va prendre força la distribució desigual dels
aliments al si de la família, desfavorable per a dones i infants.5
Les dades disponibles sobre el cas espanyol indiquen que fins a les primeres dècades del segle xx la disponibilitat d’energia i calci per als joves i els
adults de la classe obrera va ser clarament inferior a les necessitats, la qual
cosa es reflecteix en la pèrdua d’estatura. Tot i que encara no tenim dades antropomètriques per a les dones, un estudi recent basat fonamentalment en la
informació sobre alimentació que contenen les topografies mèdiques —moltes de les quals referides a poblacions catalanes—, ha mostrat que les dones
s’alimentaven pitjor que els homes, que menjaven menys i que consumien
productes de menys qualitat, sobretot a causa de la distribució desigual dels
recursos dins de la família.6 Muñoz i Nicolau han documentat les diferències en l’alimentació i la salut dels nens i les nenes, i l’empitjorament de l’estat
nutricional de les nenes durant les primeres dècades del segle xx a la ciutat de
Barcelona.7 Una de les poques dades concretes relatives a les carències de la
dieta femenina a Espanya té a veure amb el dèficit de calci, àcid fòlic i ferro.8
No hi ha cap indici que demostri que Catalunya n’era una excepció. En vista
de tot això, convé plantejar-se si la transició nutricional de què han parlat els
especialistes en alimentació pot fer-se extensiva a les dones en el mateix període i amb la mateixa intensitat.

5. Roderick Floud, Robert William Fogel, Bernard Harris, Sok Chul Hong, The Changing Body:
 ealth, Nutrition and Human Development in the Western World Since 1700, Cambridge, Nova York,
H
Cambridge University Press, 2011; Antonio Escudero, Salvador Salort, «Urbanización, fallos de mercado y mortalidad durante la primera industrialización española», X Congreso Internacional de la AEHE,
8-10 de setembre de 2011, http://www.aehe.net/xcongreso/pdf/sesiones/nivel-vida/urbanizacion.pdf.
6. Cristina Borderías, Pilar Pérez-Fuentes, Carmen Sarasúa, «Gender Inequality in Family Consumption, Spain 1850-1930», dins Tindara Addabbo et al. (ed.), Gender Inequalities, Households and
the Production of Well-being in Modern Europe, Farnham Burlington, Ashgate, 2010, pàg. 123-144.
7. Francesc Muñoz Pradas, La población infantil de Barcelona (1898-1961): una evaluación de su
estado nutricional a partir de estadísticas antropométricas (mimeo), Bellaterra, Universitat Autònoma de
Barcelona, 2014; Francesc Muñoz Pradas, Roser Nicolau, «Evolució i desigualtats de la mortalitat
infantil a Barcelona 1900-1936: una revisió de la seva historiografia», XIIè Congrés d’Història de
la Ciutat de Barcelona, Historiografia Barcelonina. Del mite a la comprensió, Barcelona, Ajuntament
de Barcelona, Institut de Cultura, 2011, http://w110.bcn.cat/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/
Fitxers/Comun13_MuñozNicolau.pdf. Vegeu també la contribució dels dos autors a aquesta publicació.
8. Xavier Cussó, Ramon Garrabou, «La transició nutricional a la Catalunya contemporània», Recerques: Història, Economia i Cultura, 47-48 (2004), pàg. 51-80; Xavier Cussó, «El estado nutritivo
de la población española 1900-1970. Análisis de las necesidades y las disponibilidades de nutrientes»,
Historia Agraria, 36 (2005), pàg. 329-358.
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Els resultats d’algunes investigacions recents assenyalen que les desigualtats alimentàries són més petites com més gran és la participació de les dones
en el mercat laboral, o com més substanciosa és la seva contribució econòmica
a la família. Això fa que Barcelona sigui una ciutat idònia per contrastar aquesta hipòtesi, ja que almenys des de mitjan segle xix la meitat de la població
obrera assalariada estava composta per dones, i a més participaven en les activitats dels tallers artesans, regentaven al seu títol negocis autònoms en diversos
sectors productius i s’ocupaven d’una infinitat de feines informals, com la venda als mercats, el rentat i planxat de la roba, la confecció domiciliària, etc.9
La imatge de Barcelona com a ciutat «industriosa» on treballaven la major
part dels membres de les famílies obreres respon a una realitat ben concreta.
La qüestió és si aquesta participació elevada en el mercat de treball va poder
pal·liar les desigualtats en el consum alimentari pel fet que elevava els ingressos familiars, augmentava l’estatus de les dones dins de la família i reduïa la
pressió sobre la disponibilitat d’aliments. O bé si aquests efectes potser es van
veure contrarestats per factors ideològics o culturals, com ara, concretament,
la construcció del nou model de relacions de gènere, que atorgava al baró
un lloc preponderant en el mercat i la responsabilitat de mantenir la família
econòmicament.
El caràcter de la informació disponible no ens ho posa fàcil. La idea que
la família és una unitat harmònica que ajunta ingressos i distribueix recursos
de forma altruista i igualitària entre els seus membres ha condicionat històricament el sistema estadístic modern, de manera que pràcticament cap de les
estadístiques, enquestes, informes i pressupostos d’ingressos i despeses de la
població obrera no desagrega el consum familiar per individus —tot i que sí
que deixen constància que el consum de l’esposa era inferior al del marit en
un terç, i el d’un fill menor d’edat, en una quarta part. Així succeeix en el cas
del pressupost alimentari de la classe obrera de Barcelona que va elaborar Ildefons Cerdà el 1856, en els pressupostos de l’Oficina d’Estadística Municipal
de l’Ajuntament de Barcelona per al període que va del 1860 al 1917, en els

9. Respecte d’això, vegeu Juanjo Romero, «La maestría silenciosa: Maestras artesanas en la Barcelona
de la primera mitad del siglo xix», Arenal, IV, 2 (1997), pàg. 275-294; Àngels Solà, «Las mujeres como
productoras en el medio urbano (siglos xv-xix)», dins Cristina Borderías, La historia de las mujeres:
Perspectivas actuales, Barcelona, Icaria Editorial, 2008, pàg. 225-267; Àngels Solà, «Negocis i identitats laborals de les dones», Recerques, 56 (2008), pàg. 5-18; Cristina Borderías, «La transición de la
actividad femenina en el mercado de trabajo barcelonés (1856-1930): Teoría social y realidad histórica
en el sistema estadístico moderno», dins Carmen Sarasúa, Lina Gálvez (ed.), ¿Privilegios o eficiencia?:
Mujeres y hombres en los mercados de trabajo, Alacant, Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2003,
pàg. 241-276; Cristina Borderías, «Women Workers in the Barcelona Labour Market (1856-1936)»,
dins Angel Smith (ed.), Red Barcelona: Social Protest and Labour Mobilization in the Twentieth Century,
Londres, Routledge, 2002, pàg. 142-166.
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pressupostos de Sallarès i Pla per a finals del segle xix o en els publicats per la
premsa obrera barcelonina entre el 1870 i el 1936. En cap cas s’especifica el
que consumeixen individualment els membres de la família, llevat d’alguna
referència puntual al consum infantil. El punt clau consisteix a esbrinar si
l’alimentació desigual va tenir cap efecte negatiu en la salut de les dones, cosa
que faria necessari disposar de dades sobre morbiditat i mortalitat o indicadors
antropomètrics —pes, estatura o massa corporal—, tal com s’ha fet en el cas
dels homes.
L’objectiu d’aquest escrit és més modest. Partint de la consulta exhaustiva de les publicacions i la premsa mèdica, higienista, obrera i de diverses
associacions professionals i entitats de la ciutat, documentació diversa de l’Administració municipal, llibres de viatgers, dietaris, llibres de cuina, manuals
sobre higiene domèstica, manuals adreçats a l’educació de les nenes, estadístiques i informes socials de diversos organismes estatals i municipals, opuscles i
monografies, s’analitza el nou discurs sobre les diverses necessitats alimentàries
d’homes i dones que, de bracet del desenvolupament de l’industrialisme barceloní, va contribuir a la distribució desigual dels recursos alimentaris dins de
la família, va aportar arguments a l’exclusió de les dones de les reivindicacions
d’augments salarials i les va fer parcialment responsables de la higiene domèstica, el principal capítol de la qual era l’alimentació.
La higiene de l’alimentació: el discurs mèdic sobre les desigualtats
de gènere en l’alimentació de la classe obrera
Les noves concepcions mercantilistes que vinculaven la riquesa dels estats amb
el creixement de la població van impulsar les polítiques intervencionistes de
les monarquies absolutes a favor de la conservació de la salut de les poblacions.
Com han posat de manifest els historiadors de la medicina, la concepció moderna de l’origen social de la malaltia apareix ja en les obres de Bernardino
Ramazzini (1633-1714) i de Johann Peter Frank (1745-1821), d’influència
decisiva en els treballs de Pere Felip Monlau i Joan Giné i Partagàs. Els seus
diagnòstics, que identificaven els nous entorns productius amb caldos de cultiu de la malaltia, van ser la base sobre la qual es van assentar les polítiques
modernes d’intervenció sanitària.
El cas de Barcelona a finals del segle xviii és un exemple paradigmàtic
del temut «desordre» atribuït a la industrialització i al creixement urbà, però
també del desenvolupament de les noves concepcions sobre la salut urbana. El
deteriorament de les condicions de vida en la transició de la ciutat manufacturera a la ciutat industrial i els canvis en las teories sobre les causes de la malaltia
no van fer altra cosa que esperonar l’interès de la medicina per les condicions
de treball en els nous establiments fabrils, per les seves repercussions sobre el
nivell de vida del proletariat industrial i per la salubritat de la població. La
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Gastos de alimentación de la familia obrera en 1856. Font: Ildefonso Cerdá, Teoría general
de la urbanización, II, Barcelona, Instituto de Estudios Fiscales, 1968, pag. 657

nova concepció de la malaltia com a «fet social» va suscitar una obra ingent
sobre la salut diferenciant per oficis, edats, classes socials, barris i localitats
rurals i urbanes.
A instàncies de la monarquia, el metge Josep Masdevall, inspector general d’epidèmies del Principat de Catalunya, va elaborar el primer informe
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sobre els efectes de les noves fàbriques d’indianes en la salut de la població.
D’acord amb el seu posicionament liberal, les seves consideracions van ser
marcadament optimistes. Malgrat això, el que ens interessa subratllar aquí es
que el seu diagnòstic sobre la bona salut dels operaris —incloent-hi els nens i
els treballadors de les seccions de tint, que eren els més exposats a les emanacions de substàncies tòxiques— es fonamentava, no només en la consideració
que les substàncies amb què treballaven no eren nocives i que les instal·lacions
eren salubres, sinó sobretot en la idea que els sous elevats que guanyaven els
procuraven una «bona alimentació», que repercutia positivament en la seva
capacitat de treball i de resistència a la malaltia:
He entrado varias veces en las referidas Fábricas, he mirado muy de propósito el semblante y las facciones de aquellas gentes, que de todas edades se encuentran en ellas, y á
todas las he visto con buenos colores, con buen semblante, y en lo general mucho mejores y con un ayre mas fuerte y robusto que los demás habitantes de Barcelona. Estos
hombres y los de menor edad, que están empleados en dichas Fábricas, todos ganan un
buen jornal, con cuyo motivo comen y beben bien, y están contentos y alegres.10

Les peces clau de l’anomenada «higiene industrial» de la Barcelona de mitjan
segle xix les trobem en el capítol «De las profesiones», publicat per Pere Felip
Monlau a la seva obra Elementos de higiene pública, en el seu ¿Qué medidas higiénicas puede dictar el Gobierno a favor de las clases obreras? i en el volum IV de
l’obra de Joan Giné i Partagàs, Curso elemental de higiene privada y pública, així
com també en altres aportacions menors però de gran interès, com ara l’estudi
de Joaquim Font i Mosella Consideraciones sobre los inconvenientes que irrogan
a la salud de los jornaleros […]11. L’objectiu d’aquestes publicacions era indagar sobre la insalubritat de les instal·lacions i els seus efectes sobre la població,
i analitzar els riscos laborals dels nous processos productius amb la finalitat de
poder «il·lustrar» el govern pel que feia a les reformes que eren necessàries per
millorar la salut dels treballadors, la productivitat de la indústria i la higiene de
la ciutat. No obstant això, aquestes obres no es van basar, llevat d’algun cas ex-

10. Josep Masdevall, Dictamen del mismo doctor don Joseph Masdevall dado de órden del Rey sobre si
las fábricas de algodón y lana son perniciosas ó no á la salud pública de las ciudades donde están establecidas,
Barcelona, 1784, pàg. 10.
11. Pere Felip Monlau, Elementos de higiene pública, Barcelona, Imprenta de Pablo Riera, 1847; ¿Qué
medidas higiénicas puede dictar el Gobierno a favor de las clases obreras?, Barcelona, Imprenta Politécnica
de Tomás Gorchs, 1856; Joan Giné i Partagàs, Curso elemental de higiene privada y pública, IV; «La
higiene industrial», Barcelona, N. Ramírez Cía., 1872; Joaquim Font i Mosella, Consideraciones
sobre los inconvenientes que irrogan a la salud de los jornaleros y a la pública de Barcelona las fábricas, en
especial las de vapor, y sobre las ventajas de trasladarlas a la llanura de Casa Tunez, Barcelona, Imprenta
Politécnica de Tomás Gorchs, 1852.

Nutrició i gènere a la Barcelona obrera

409

cepcional, en la realitat de les indústries barcelonines, sinó en les descripcions
que van fer homes com Ramazzini, Foureroy, Cadet de Gassicourt, Tourtelle,
Percy, Mérat, Parent du Duchâlet, Mêlier, Villermé o sobre els establiments
industrials europeus, fonamentalment els francesos.12 Tot i això, van servir de
suport a les propostes reformistes en el seu doble vessant d’higiene intrínseca i
higiene extrínseca. La majoria d’higienistes va reconèixer sense ambages que la
resistència dels industrials davant les reformes laborals proposades —higienització dels establiments, reducció de la jornada, augment dels sous, control del
treball infantil— era producte de «la libertad natural de los propietarios y el
carácter de cada manufactura», de tal manera que es va desplaçar el centre de
l’atenció reglamentarista a la higiene extrínseca —l’entorn urbà, el proveïment
i el control dels preus i de la qualitat dels aliments— i a la higiene privada, en
particular a la cura dels habitatges, els vestits, l’alimentació i la moralització
dels costums. En aquest procés, la família i, dins de la família, la mare de família, assessorada per la medicina i tutelada per l’Estat, s’havia de convertir en
l’eix central de la nova «higiene social».
Dins de la higiene extrínseca, l’alimentació tenia un paper central pels
seus efectes sobre la salut del proletariat industrial. Era important, no només
per augmentar-ne la productivitat, sinó també per assegurar la substitució
de les poblacions obreres, que estava sota l’amenaça de l’augment de la morbimortalitat i la disminució de la fertilitat. L’alimentació obrera, clarament
deficitària, era per aquest motiu una qüestió d’higiene pública.
Monlau descrivia així l’alimentació dels obrers barons adults a la Barcelona del 1852:
Sí; los obreros [varones] y sus familias no disfrutan todavía de una alimentación bastante reparadora: el pan y el vino que ordinariamente consumen no son de la mejor
calidad; los vegetales constituyen la base de su régimen más común; y del reino animal
apenas conocen más sustancias alimenticias que el bacalao, el escabeche y el tocino; el
obrero [varón] come poca carne, pues si bien compra a menudo los extremos, despojos
y grosura de los animales, esta carne de sábado, como se decía en lo antiguo, nutre muy
escasamente y fatiga en gran manera en los órganos digestivos.13

12. Giné i Partagàs ho reconeix explícitament en la seva introducció: «Este tomo IV del Curso elemental de Higiene Privada y Pública, consagrado á la Higiene Industrial no es fruto de nuestra experiencia personal, adquirida con la constante observación en los talleres de las diferentes industrias. Solo
nos son propios el método expositivo, algunas consideraciones generales y la clasificación especial de
las industrias. En lo demás, es una compilación de los trabajos de diferentes autores, y en particular
de M. Vernois, A. Tardieu, Villermé, M. Levy y Motard».
13. Monlau, ¿Qué medidas higiénicas…?, pàg. 29.
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Mentre que els empresaris posaven l’èmfasi en la falta de qualificació com a
causa de l’escassa productivitat, Monlau, com molts altres higienistes, atribuïa la falta de competitivitat a la mala alimentació i a la mala salut que se’n
derivava:
La alimentación de las clases jornaleras es todavía insuficiente: los más de los obreros
no reparan todo lo que pierden. Este desequilibrio se hace perceptible en el mismo
trabajo productivo. Así en los caminos de hierro, en las fundiciones y en todas las
manufacturas y empresas se observa que los operarios ingleses, por ejemplo, trabajan
más y mejor que los franceses, los belgas, los españoles […]. La causa de tal superioridad no está precisamente en la mayor destreza o práctica que puedan tener… sino
en que los primeros comen más carne y se dan o pueden darse mejor trato. El pan del
que se nutren las clases jornaleras, sobre ser de baja calidad, está frecuentísimamente
adulterado. El salario no les permite comer habitualmente un poco de carne fresca, que
tanto les convendría.14

Aquest diagnòstic coincideix amb les teories d’alguns historiadors econòmics15 que han relacionat les millores de l’alimentació de les classes treballadores amb una industrialització més precoç i més ràpida. La nutrició inferior
dels obrers espanyols i catalans respecte dels d’altres països és una constant
dins dels treballs higienistes de l’època, que en parlen amb formulacions gairebé idèntiques «cuando trabajan junto a franceses, ingleses, belgas, alemanes
[…] todos estos se nutren mejor pero también trabajan más».16
Dues dècades després, Giné i Partagàs insistia en les repercussions que
tindria sobre la productivitat la millora de l’estat nutricional dels obrers i en la
necessitat d’un augment salarial:
La cantidad de trabajo que produce un obrero está en razón directa del valor trófico de
los alimentos de que usa. Si tanto se pondera la superioridad de los obreros ingleses, es
á causa de que se alimentan mejor que los de otras naciones […]. De esto resulta que,
estando la producción en relación precisa con la cantidad y calidad de los alimentos,
y dependiendo del salario la calidad de la alimentación, las oscilaciones de este se
traducirán en la cantidad de productos obtenidos por el obrero; y como siempre los
productos industriales se venden á mayor precio que lo que cuesta su elaboración,

14. Monlau, Elementos de higiene pública…, pàg. 550-551.
15. Jan de Vries, «The Industrial Revolution and the Industrious Revolution», The Journal of Economic
History, LIV, 2 (1994), pàg. 249-270.
16. Font i Mosella, Consideraciones sobre los…, pàg. 23.
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síguese que el aumento del salario, en vez de ser contrario á los intereses del capitalista,
tiende á favorecerlos.17

En línia amb les noves concepcions bromatològiques, s’aconsellava que es deixés de banda la dieta tradicional «vegetariana» —insuficient en les noves ocupacions manufactureres— i que s’augmentés el consum necessari de proteïnes
animals:
Las verduras, aunque utilísimas para asociarse con los alimentos sacados del reino
animal, son aguanosas, mucilaginosas, y no pueden servir de base para un régimen
tan restaurador como corresponde al individuo que trabaja y tal vez hasta la fatiga. El
hombre, ni por la disposición y organización de su aparato digestivo, ni por el ejercicio
que hace, puede ser exclusivamente herbívoro o vivir sano y robusto con solas yerbas y
raíces […]. Las carnes son alimentos de la mayor importancia. […] El régimen animal
exclusivo animaliza demasiado, exalta la sangre, inspira sentimientos feroces y conduce
al vigor pletórico. Pero las carnes en oportuno maridaje con los farináceos, las verduras
y las frutas constituyen la dieta mixta más apropiada para la generalidad de los hombres de nuestros climas.18

Davant de la resistència de l’empresariat a l’augment salarial, es va reclamar
l’intervencionisme de l’Administració en les relacions laborals i en el mercat
dels productes alimentaris:
El Gobierno debe fijar toda su atención en este punto tan delicado como trascendental. La cuestión del salario o del precio de los jornales envuelve todo nuestro porvenir
social y resume en sí todos los progresos de la higiene pública.19

Si corresponia a l’higienista «ilustrar al Gobierno en punto a la policía bromatológica», corresponia al govern «ordenar lo conveniente para que no sean
estériles los preceptos de la higiene». Per això:
No basta que abunden los alimentos, es preciso que abunden para todo el mundo, que
estén bien distribuidos, que su precio no exceda a las facultades de las clases proletarias
[…]. No basta que abunden los cereales, pues el hombre no vive solo de pan. Conviene
que la carne pueda ser un artículo menos caro de lo que es hoy en día. […] El uso de la
carne contribuye a desarrollar la fuerza orgánica, la resistencia a las fatigas del trabajo,

17. Giné i Partagàs, Curso elemental de…
18. Monlau, Elementos de higiene pública…, pàg. 454.
19. Monlau, Elementos de higiene pública…, pàg. 551.
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Restaurant de la Casa de Maternitat per a dones embarassades i que crien, 1912.
Fotografia: Frederic Ballell, AFB (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)

y por consiguiente, según entre más o menos carne en la alimentación de las clases
populares, gozarán estas de mayor o menor salud y robustez. Cuanto menos se nutren
las clases trabajadoras más enfermedades y más defunciones se notan en ellas. Luego
el guarismo del consumo de carne en una población es un elemento preponderante de
la higiene pública […]. El gobierno debe pues afanarse en hacer rebajar el precio de la
carne, ya fomentando la ganadería, las crías y la caza, ya destruyendo el escandaloso
monopolio de los tratantes en el importantísimo ramo de carnes de consumo.20

En paraules de Monlau, «cuanto más fatigosos son los trabajos más reparadora
debe ser la alimentación». Tot i que no n’és l’únic factor, les diferències en l’estat nutricional dels diversos oficis es derivaven del desajust entre condicions
laborals i salaris. Si en la nova societat industrial la salut es va anar perfilant
20. Monlau, Elementos de higiene pública…, pàg. 374.
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com a «capacitat per treballar», calia que l’alimentació s’adaptés a les noves
condicions laborals, i per això aquestes condicions havien de ser un dels elements determinants del sou. Des d’aquesta perspectiva, algunes de les obres
sobre higiene industrial ja explicitaven els oficis que tenien una alimentació
deficitària i que requerien una revisió salarial.
Malgrat això, les obreres —a diferencia dels obrers—, fos quin fos l’ofici o professió a què es dediquessin, van quedar excloses del nou model bromatològic: els obrers necessitaven menjar carn; les obreres, no. Les necessitats
nutritives dels obrers es definien en funció de les exigències de la seva professió
i de la despesa energètica que implicava; les necessitats de les dones, no: es
definien per la seva fisiologia. Les feines domèstiques, especialment dures i
insalubres en aquella època, tampoc no es van incorporar en la despesa energètica, ja que la mirada higienista estava enfocada al desordre que havia creat
el nou industrialisme.
Entre la majoria dels higienistes barcelonins va prevaler la idea, procedent de l’obra de Menville de Ponsan, que la dieta idònia per a les dones era
fonamentalment vegetal.21 Quan Monlau va escriure Nociones de higiene doméstica y gobierno de la casa, obra concebuda d’esquenes a la realitat de la vida
obrera barcelonina i amb la vista posada en el nou model domèstic burgès, va
secundar clarament aquesta idea:
Habéis de saber también que a las niñas y las mujeres les sientan mejor los alimentos
vegetales que los animales. Las carnes, especialmente guisadas o estofadas, necesitan
mucho tiempo para poderse digerir, hay que mascarlas más, dejan siempre residuos
fétidos entre las muelas y echan a perder la dentadura.

I apel·lava contínuament a la necessitat de frugalitat en el consum alimentari
de la dona:
[N]o comer mucho de una vez porque lo digeriríais mal. Nunca comer con exceso
porque os indigestaríais. No comáis como un sabañón. Nunca comáis sin tener verdaderas ganas.22

Giné i Partagàs tampoc no considerava gaire urgent que es canviés la seva
alimentació, i afirmava que podia ser menys abundosa:

21. Charles François Menville de Ponsan, Histoire philosophique et médical de la femme considerée
dans toutes les époques principales de la vie, segona edició, París, J.B. Baillière et Fils, 1847.
22. Aquesta citació i l’anterior corresponen a Monlau, Nociones de higiene…, pàg. 17, 50-52.
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La mujer […] puede ser mucho más sobria y su dieta puede contener alimentos menos
azoados, esto es, preferentemente productos vegetales sobre animales y en una cantidad
que debe ser una quinta parte menos que la que conviene al hombre.23

Quan Menville de Ponsan va argumentar la ideoneïtat de la dieta vegetariana
per a les dones, partia del supòsit que no treballaven o que treballaven poc,
cosa que no es corresponia en absolut amb la realitat de les obreres barcelonines. Tot i que la classe obrera barcelonina es componia de dones en un
cinquanta per cent, els abundosos capítols sobre higiene industrial que van
escriure els higienistes catalans no van fer esment, llevat de comptades excepcions, dels oficis femenins.24 Les reivindicacions perquè es canviés la dieta
van quedar restringides, doncs, a l’obrer baró adult, i es va fer cas omís de les
seves pròpies observacions sobre la desnutrició, malaltia i excés de mortalitat
de les obreres:
Las mujeres que se ocupan en profesiones mecánicas en los mismos establecimientos
que los hombres dan más enfermedades y más defunciones que estos. Este resultado
es debido a la inferioridad del jornal. La inferioridad de salarios trae la inferioridad de
alimentación, de vestido, de habitación, etc.25

Efectivament, aquest diagnòstic fa palès que l’alimentació vegetal, insuficient
per als obrers, no ho és menys per a les obreres, «a pesar de la seva fisiologia».
A més, establia una relació clara entre alimentació, desnutrició i morbimortalitat, i remetia la gènesi del problema a la insuficiència dels sous femenins.
Monlau i Giné i Partagàs no van ser els únics que van constatar el
pitjor estat de salut de les obreres barcelonines. Tot i que per falta d’espai no
podem esgotar-ne els nombrosos indicis, és interessant recollir la denúncia de
la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País:
[E]l mayor número de defunciones entre los naturales corresponde a mujeres […],
cuya vida fatigosa ha agotado sus fuerzas, que no ha podido reparar una alimentación
proporcionada. Naturalezas así endebles no pueden resistir la violencia de sus males y
sucumben agobiadas por la enfermedad, sin que los medicamentos puedan restablecer
unas fuerzas acabadas por la falta de nutrición y alimento.26

23. Giné i Partagàs, Curso elemental de…, pàg. 286-287.
24. Monlau va fer referència només, i molt puntualment, a les operàries de les fàbriques de tabac que
va visitar personalment, a les de les fàbriques de mistos i a les bugaderes.
25. Monlau, Elementos de higiene pública…, pàg. 545.
26. Boletín de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, 11 (1/3/1857).
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Per bé que no és el tema d’aquest capítol, convé no oblidar que, tot i que les associacions obreres denunciaven sistemàticament l’escassetat salarial de les dones
per la competència deslleial que suposava, quan es denunciava la insuficiència
de la seva alimentació es feia majoritàriament per les conseqüències que això
tenia sobre la desnutrició dels fills lactants.27 De fet, els nous discursos sobre
les identitats obreres van associar antics valors d’arrel cristiana, com la renúncia
a l’interès propi, l’abnegació i la frugalitat, amb la figura de la «dona obrera», de
manera que sancionaven un model de consum desigual.
L’estudi de les dietes o racions alimentàries desenvolupat durant la segona meitat del segle xix, d’acord amb els progressos fets en el terreny de la fisio
logia de la nutrició, va coincidir plenament amb els discursos higienistes. El
desafiament fonamental de la «ciència de la nutrició» consistia a determinar la
dieta òptima per aconseguir un rendiment laboral adequat a les noves característiques del treball industrial. I la higiene industrial aportava els coneixements
necessaris per avaluar el desgast dels diversos oficis. Els principals manuals de
fisiologia de l’alimentació publicats entre el 1847 i el 1936 evidencien que les
dietes sempre tenien com a referent la figura d’un obrer baró adult. La fisiologia de l’alimentació establia la dieta més adequada a les diverses situacions
laborals tenint en compte les diferències d’edat, ofici, ambientals, etc. Així es
calculaven les dietes adequades en estat de «repòs», de feina «lleugera», «ordinària» i «considerable o intensa». Sense cap excepció, però, tots els oficis presos en consideració van ser masculins: miner, viticultor, carreter, picapedrer,
teixidor, conreador, soldat, etc. A aquests efectes, Barcelona tampoc no va ser
una excepció. Els especialistes catalans i barcelonins van centrar la seva atenció
en l’alimentació del baró adult, al marge de les característiques del mercat de
treball barceloní.28 I aquest model no experimentaria cap modificació fins a
la segona meitat del segle xx, quan les polítiques sanitàries dels organismes
internacionals van començar a esperonar els canvis.
Convindria preguntar-se si les dietes diferencials establertes per a
homes i dones, justificades adequadament o no per les noves teories bromatològiques, van servir efectivament per limitar els efectes de l’escassetat
de recursos sobre l’alimentació dels barons adults durant les primeres etapes

27. «Las mujeres casadas trabajan las mismas horas y en todo tipo de industrias en las que son de
utilidad, pero cobran un 40 % del salario del hombre y su mala salud es muy perjudicial a sus hijos
lactantes», Resposta del Centre Obrer de Barcelona i rodalies al qüestionari formulat per la Comissió
de Reformes Socials aprovada en l’assemblea pública celebrada el 16 de maig de 1886 en el saló Ibèric
(Passeig de Gràcia), Barcelona, Tipografía de Joaquim Delclos, 1886.
28. Una de les obres més influents, Éduard Dujardin-Beaumetz, Higiene terapéutica: La higiene
alimenticia, Madrid, Librería de D. Carlos Bailly-Bailliere, 1890. Seguidora d’aquest model, Jaume
Raventós, L’alimentació humana, Barcelona, Editorial Catalana, 1922.
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de la industrialització. Les dones, aparentment més capaces de resistir situa
cions d’escassetat, van patir la pitjor part del descens dels nivells de vida
durant la primera fase de la industrialització, d’això no se’n pot dubtar gaire.
La medicina higienista va donar suport a les desigualtats de gènere pel que fa
a la determinació dels sous i a l’alimentació. Amb tot, encara fa falta molta
investigació per quantificar la dimensió real d’aquestes desigualtats i per analitzar millor la interrelació entre els diversos factors determinants.
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Alimentació i salut de la població infantil1
Francesc Muñoz Pradas i Roser Nicolau Nos

A Barcelona, entre mitjan segle xix i l’inici de la Guerra Civil, el nivell de
mortalitat infantil va passar de dos-cents a setanta morts per cada mil nascuts
vius. Una part substancial d’aquest descens responia a la reducció del nombre
de malalties relacionades amb l’alimentació infantil, en concret, les classificades com a malalties de l’aparell digestiu. La publicació a partir de 1900 de
l’Anuari Estadístic i d’altres estadístiques permet determinar la participació
d’aquestes malalties en el conjunt de les causes de mort i la seva evolució en el
primer terç del segle xx. Malgrat els problemes inevitables de qualitat en la informació sobre les causes de mort, si acceptem que les defuncions per «diarrea
i enteritis» no estan afectades de particulars problemes de diagnòstic, aleshores
s’entendria la trajectòria gairebé paral·lela de descens de la taxa de mortalitat
per aquesta causa i de la taxa de mortalitat infantil general entre 1900 i 1935
a Barcelona, amb una caiguda irreversible d’ambdues a l’inici dels anys vint.
En termes proporcionals, al llarg d’aquells anys, aquestes causes de mort representen aproximadament el 21 per cent de totes les causes entre els menors
de 5 anys. Segons les nostres primeres estimacions, les probabilitats de morir
per aquestes malalties digestives abans del cinquè aniversari per als nascuts
al voltant de 1905 eren properes al 77 per mil i s’havien reduït a la meitat,
26 per mil, en el quinquenni 1930-1934. Però el descens d’altres malalties
infeccioses, com ara algunes respiratòries (p. ex., bronquitis i pneumònies),
també es pot considerar un indicador de millora de l’estat nutricional dels
infants. Per al mateix període, les probabilitats de morir per aquestes causes
passaven del 71 al 45 per mil. Si, a més a més, hi ha proves de canvis en les
condicions de vida, particularment en les dietes i els hàbits alimentaris de la
població barcelonina,2 semblaria pertinent plantejar-se el paper que aquests
elements podrien haver representat en els progressos de la supervivència infantil urbana. L’interrogant d’aquest article és, doncs, aquest: ¿van contribuir
els canvis en l’alimentació infantil a la millora de la salut dels infants i, en
conseqüència, a l’augment de la seva supervivència?

1. Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte «Población, alimentación y niveles de vida,
España siglos xix y xx» (HAR2013-47182-C02-01-P) finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
2. Roser Nicolau, Josep Pujol, «El consumo de proteínas animales en Barcelona entre las décadas de
1830 y 1930: evolución y factores condicionantes», Investigaciones de Historia Económica, I, 3 (tardor,
2005), pàg. 101-134.
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La rellevància de l’interrogant no és poca si tenim en compte l’impacte
que la millora de la mortalitat en aquest grup d’edat suposa en el conjunt de
les expectatives de vida de la població urbana de Barcelona entre 1860 i 1930.
Aproximadament un 45 per cent de l’augment de l’esperança de vida en néixer
—que va passar dels 26 als 51 anys— registrat al llarg d’aquest període era el
resultat de la reducció de la mortalitat entre els menors de 5 anys.
Per tal de recordar breument el context geogràficament més proper, cal
tenir en compte que, a començaments del segle xx, la mortalitat infantil a les
capitals de província espanyoles superava la mortalitat infantil del total de la
població, essent del 180 i del 163 per mil, respectivament. Aquesta circumstància es va mantenir fins a la segona meitat dels anys vint, quan el diferencial
es capgirà i la mortalitat urbana minvà més ràpidament que la general. Barcelona, però, presentava dos trets diferencials: uns nivells de mortalitat inferiors
i una disminució més intensa de la mortalitat. D’aquesta manera, per al quinquenni 1930-1934, aquell indicador se situava al voltant de 110 defuncions
per cada mil naixements a les capitals de província, 120 per mil a tota Espanya
i 71 per mil a Barcelona.
Abans de buscar com podem donar resposta a l’interrogant enunciat és
convenient fer dues consideracions. La primera, que el tipus de documentació
disponible condiciona força com cal estudiar aquesta connexió entre alimentació i salut. Per aquest motiu, i en l’estadi actual de la nostra investigació,
els indicis i els indicadors que podem presentar són de natura indirecta. La
segona consideració és que el període històric estudiat en aquest article és el
de l’anomenada transició epidemiològica urbana. En concret, el problema aquí
plantejat correspon a un dels trets característics de la denominada penalització
urbana (urban penalty). Aquest terme fa referència a les conseqüències negatives que per a la salut i la supervivència de les poblacions —particularment
les infantils— van tenir els processos d’industrialització intensa experimentats
per les ciutats europees des de començaments del segle xix, com va ser el cas
mateix de Barcelona.3
Aquest estudi revisarà en dos apartats l’impacte de l’alimentació sobre
la salut infantil al llarg del període comprés grosso modo entre 1860 i 1930.
Cada apartat tracta una de les dues vies de més influència de l’alimentació
sobre la salut. La primera, l’alletament i el trànsit posterior a la primera alimentació sòlida (el desmamament o, en castellà, destete). La segona, l’efecte
de la nutrició sobre el creixement infantil o la variació de les alçades i el pes
dels infants fins a la seva entrada a l’adolescència, al voltant dels 15 anys.

3. Antonio Escudero, Roser Nicolau, «Urban penalty: nuevas hipótesis y caso español», Historia
Social, 80 (2014).
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Una conclusió resumirà les aportacions presentades i intentarà donar resposta a l’interrogant inicial.
Mortalitat infantil, lactància i institucions
Per entendre el paper que l’alimentació del nadó tenia per a la seva supervivència cal situar-se en la realitat de la mortalitat infantil de la Barcelona del
segle xix. Entre 1859 i 1864 el nivell d’aquest indicador era pròxim al 200 per
mil. Aquesta magnitud no s’explicaria només en el context de les condicions
de vida crítiques dels nascuts entre les famílies residents a la ciutat sinó, particularment, en el de les poblacions infantils asilades. Una discussió primerenca
i detallada de tots aquests aspectes la va dur a terme Laureà Figuerola en la seva
obra Estadística de Barcelona en 1849. Figuerola va fer una recopilació d’estadístiques diverses, amb la finalitat de diferenciar entre la mortalitat domi
ciliària i la hospitalària. Els seus resultats mostraven una mortalitat el primer
any de vida, per a tota la ciutat i per als dos sexes conjuntament, del 248 per
mil, mentre que entre els morts als domicilis aquest indicador era del 156
per mil. No és necessari insistir sobre l’efecte distorsionador a l’alça que tindria,
doncs, aquell grup de població en el càlcul de la mortalitat infantil urbana.
Aquesta sobremortalitat intensa de les poblacions infantils residents en
institucions corresponia principalment als expòsits. Amb la creació el 1853
de la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits va tenir lloc una reorganització d’aquests serveis assistencials, però el principal interès dels metges i els
gestors d’aquestes institucions era trobar les causes d’aquella sobremortalitat
i establir quines actuacions sanitàries es podien dur a terme per reduir-la.
Una d’aquestes causes que va rebre una atenció immediata fou l’alimentació
dels nadons. Això va originar algunes discussions entre la professió mèdica
que, sobretot a partir del darrer terç del segle xix i amb la institucionalització progressiva de la pediatria, es van centrar en dos aspectes. El primer, el
paper de l’alletament matern i de l’alletament artificial, i el comportament
de les dides per garantir la supervivència dels nadons que tenien assignats. El
segon, el tipus de llet (de vaca o de cabra, crua o bullida), les pautes del seu
consum i el tipus d’alimentació complementària que calia administrar durant
el desmamament. Totes dues qüestions no feien sinó reflectir debats mèdics
i socials existents a escala internacional. La producció de treballs dels metges
barcelonins sobre aquests aspectes fou relativament continuada entre finals
del segle xix i els anys trenta del segle següent.4 Un dels principals debats
4. La literatura mèdica de l’època sobre aquests temes és molt extensa, i n’hem fet una revisió a
Francesc Muñoz Pradas, Roser Nicolau, «Evolució i desigualtats de la mortalitat infantil a Barcelona 1900-1936: una revisió de la seva historiografia», XIIè Congrés d’Història de la Ciutat de
Barcelona, Historiografia Barcelonina. Del mite a la comprensió, Barcelona, Ajuntament de Barcelona,
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va ser el relatiu a les dides, la contractació, el seguiment i el control sanitari
de les quals van ser atentament observats a institucions com ara la Casa de
Maternitat i dels Expòsits i també en textos mèdics de l’època.5
D’una manera força resumida es podria afirmar que al llarg d’aquests
anys, sense deixar de defensar l’alletament matern, s’aprecia en la literatura mèdica l’estratègia deliberada d’introduir l’alletament artificial, sota control del
metge, dins la progressiva medicalització de l’alimentació infantil. Una de les
intervencions sanitàries en aquest sentit fou l’establiment de Les Gotes de Llet.
Aquestes institucions, originalment creades a França el darrer decenni del segle xix, es van adoptar en altres països europeus i americans. L’Ajuntament de
Barcelona en creà una el 1904, però va ser a partir de 1914, amb el nou edifici
de la Casa Municipal de Lactància, quan es va institucionalitzar plenament
aquest servei. La seva finalitat era promoure l’alletament matern i garantir la
qualitat de l’artificial, mitjançant el control sanitari de la llet i, per extensió, de
la higiene alimentària del nadó, particularment entre sectors socials més empobrits. Hom pot estimar que al voltant d’un 6 per cent dels naixements de la
ciutat haurien estat sota control d’aquesta institució.6 I no va ser l’única institució amb aquesta finalitat, perquè van oferir serveis semblants la Lucha contra
la Mortalidad Infantil de Barcelona, una institució privada amb sis dispensaris
oberts entre 1920 i 1931, i l’Hospital de Nens Pobres. Al costat d’aquestes noves entitats també es produí la modernització de les antigues, particularment de
la Casa de Maternitat i Expòsits que, quan es va translladar a Les Corts, renovà
el seu equipament material, per exemple amb la introducció d’aparells esterilitzadors de la llet. Hem estimat que, entre 1910 i 1930, les intervencions sanitàries d’aquest conjunt d’establiments —excloent-ne la Casa de la Maternitat i els
Expòsits— haurien contribuït a una reducció d’aproximadament el 16 per cent
dels nivells de mortalitat infantil experimentats a la ciutat.7
Un altre factor rellevant en la millora de la higiene alimentària infantil
va ser la potabilització de l’aigua de consum. A Barcelona, després de la punta

Institut de Cultura, 2011, http://w110.bcn.cat/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/Comun13_MuñozNicolau.pdf.
5. Aquests aspectes han estat estudiats en els treballs de Montserrat Alay i Josep Montiel. Per exemple, Montserrat Alay, «La lucha contra la mortalidad infantil en la Casa Provincial de Maternidad y
Expósitos de Barcelona durante la segunda mitad del ochocientos», Medicina & Historia, 1, (Quarta
època, 2001), pàg. 2-20; Josep Montiel, «De la creació fins a la Mancomunitat, 1853-1924» i «De la
Dictadura del general Primo de Rivera a la Guerra Civil, 1923-1939», dins Diversos Autors, La Casa
de Maternitat i expòsits. Les Corts, Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Diputació, 2004, pàg. 29-116.
6. Estimació a partir de l’estudi de les estadístiques mensuals i anuals de la Casa Municipal de Lactància publicades a l’Anuari Estadístic i la Gaseta Municipal de Barcelona.
7. Francesc Muñoz Pradas, «Las Gotas de Leche y el descenso de la mortalidad infantil urbana en
España (1900-1936)», Revista de Demografía Histórica, XXX, 2 (2012), pàg. 127-164.
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Gràfic 1. Casa Municipal de Lactància (1921-1935): modalitat
d’alletament dels infants (percentatge respecte el total d’ingressats)
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epidèmica de febres tifoides de l’any 1914, l’Ajuntament no només introduí
canvis en el sistema de proveïment sinó que va actuar per tal de garantir la
salubritat d’unes aigües que, al cap i a la fi, s’empraven en la preparació dels
aliments infantils. Així, a partir l’any 1923, després d’algunes discussions, va
començar a utilitzar-se el clor com a desinfectant en el tractament de l’aigua.8
Mentre que és relativament fàcil documentar aquest procés de medicalització de l’alimentació infantil examinant la literatura mèdica, en el cas dels
hàbits alimentaris reals dels nadons, això resulta més difícil. Una via indirecta
serien les estadístiques de la Casa de Lactància de Barcelona, que contenen
informació sobre els hàbits alimentaris dels ingressats entre 1921 i 1935. Tot i
les limitacions pròpies del biaix d’una font de natura hospitalària, és possible
apreciar unes tendències que podrien haver estat les existents a la ciutat. Les
dades representades el gràfic 1 proporcionen dues observacions d’interès. La
primera és que l’alletament matern resultaria la forma dominant d’alimentació: més del 65 per cent de les dones que tenien els seus nadons sota supervisió
de la Casa de Lactància el practicaven. La segona és que, en termes d’evolució
cronològica, el predomini de l’alletament matern semblava experimentar un

8. Luis Claramunt, «La desinfección por el cloro», Revista de los Servicios Sanitarios y Demográficos
Municipales de Barcelona, II, 6 (1930), pàg. 59-65.
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Gràfic 2. Evolució de la mortalitat infantil i la morbilitat
per malalties de l’aparell digestiu Barcelona (1906-1935)
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retrocés davant de l’increment progressiu de l’artificial. Aquesta modalitat,
amb uns nivells pròxims al 10 per cent el 1924, arribava al 20 per cent el
1935. La lenta penetració de l’alletament mitjançant l’ús de biberó ja havia estat advertida per alguns metges una dècada abans, com per exemple el
doctor García Quintana en el seu treball sobre la protecció de la maternitat a
la ciutat de Barcelona, publicat el 1914. A més a més, afegia «ello explica el
extraordinario incremento que han tomado en Barcelona las industrias de los
preparados de leches para niños».9
La formació d’un mercat d’aliments infantils en el primer terç del
segle xx es faria palesa en el llistat de 98 productes presentats al Congrés de
Metges de Llengua Catalana de l’any 1930, distribuïts en 57 varietats diferents
de llet de vaca, 32 de farines amb hidrats de carboni i 9 de farines lactades.10
Finalment, ens referirem als impactes d’aquests canvis en els hàbits alimentaris sobre la supervivència dels infants. La hipòtesi més bàsica seria con-

9. S. García Quintana, La Protección a la Maternidad y a la Primera Infancia en Barcelona, Barcelona, Tipografia de Francisco Altés Alabart, 1914, pàg. 16.
10. Miguel Torelló, «Clasificación de productos alimenticios de la primera infancia», Butlletí de la
Societat Catalana de Pediatria, 1 (1930).
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siderar que tots ells (inclosos els relacionats amb les poblacions infantils d’expòsits) van afavorir la resistència davant de les malalties digestives. En aquest
punt, interessa disposar d’informació sobre les tendències de la mortalitat i la
morbiditat per a aquestes malalties. A partir del registre de la Casa de Lactància, i amb les limitacions que suposa acceptar les seves estadístiques d’ingressos
com a indicadors per al conjunt de la ciutat, es poden obtenir resultats com
els presentats al gràfic 2. D’aquesta reconstrucció de les trajectòries seguides
per la mortalitat infantil per diarrea i enteritis a la ciutat i de l’indicador de
la freqüència de nadons ingressats amb una malaltia digestiva es desprèn la
probable reducció, a la segona meitat dels anys vint, de la seva letalitat. Un
increment de casos registrats des de 1925 no sembla tenir repercussió en una
mortalitat més alta lligada a aquesta causa. En un context on la terapèutica d’aquestes patologies no disposava dels procediments més efectius que hi
hauria a la segona meitat dels anys quaranta,11 es podria pensar que, efectivament, els avenços en la higiene alimentària haurien contribuït a accentuar la
divergència entre el comportament de la mortalitat i la morbiditat.
Alimentació i salut infantil: l’estat nutricional de la població
en edat escolar
La preocupació sobre l’estat de salut de la població infantil es va centrar en
la població escolar. Dues iniciatives municipals van mirar de donar-li format
institucional: la creació el 1898 d’una primera inspecció mèdica escolar i, a
partir de 1912, la convocatòria de colònies d’estiu, de muntanya o de platja
(els dits banys de mar). Totes dues es van desenvolupar al llarg d’aquest primer
terç del segle xx, però de forma desigual pel que fa a la recollida i publicació
de dades. Així, a les escoles municipals, tot i la confecció de fitxes antropomètriques i quaderns on s’anotaven informacions biogràfiques i familiars, sembla
que no es va arribar a publicar (ni a produir-se) resultats de forma regular. En
canvi, en el cas de les colònies, el requisit d’una revisió mèdica va permetre
classificar l’estat de salut dels escolars que sol·licitaven participar-hi, i alguns
dels informes corresponents sí que es van publicar en les dècades dels anys
vint i trenta.12
Cal advertir que aquesta informació antropomètrica és escassa (comparada amb la generada amb el servei militar obligatori), fins i tot a escala
europea. En la nostra recerca hem reunit un seguit de 12 estadístiques publi11. Kwuang-Sun LEE, «Infant Mortality Decline in the Late 19th and Early 20th Century: The Role
of Market Milk», Perspectives in Biology and Medicine, L, 4 (tardor, 2007), pàg. 585-602.
12. Ajuntament de Barcelona, Comissió de Cultura, L’obra de colònies escolars, banys de mar
i semicolònies per als alumnes de les escoles de Barcelona 1906-1931, Barcelona, Succesors de Heinrich
i Cia, 1932.
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cades entre 1898 i 1962 i que cobreixen l’experiència de generacions nascudes
del 1883 al 1952.13 Va més enllà dels límits d’aquest article tractar tots els
aspectes implicats en la seva anàlisi, però sí que en podem subratllar tres a partir dels resultats obtinguts: les tendències de creixement, les diferències entre
subpoblacions i les estimacions sobre nivells de malnutrició.
Convé recordar que l’alçada d’un individu acostuma a interpretar-se, en
perspectiva epidemiològica, com un indicador net del seu estat nutricional. És
a dir, com una mena de balanç entre els factors que, a partir del seu component
biològic, han afavorit o han retardat el seu creixement. Entre aquests factors, a
banda dels de caire ambiental, ocupen una posició significativa, segons els especialistes, l’alimentació i determinades malalties. En el cas del infants aquests
elements tenen un efecte molt més apreciable.
L’estimació de l’evolució secular de les talles per sexe, i les variacions
de l’alçada en determinats anys s’han resumit a la taula 1. En el cas de la
població infantil masculina, entre els 7 i els 13 anys observem un creixement
molt moderat des de finals del segle xix i fins a les primeres dècades del xx,
seguit d’una etapa més intensa que ocuparia els anys vint i trenta. Cal suposar que l’experiència de la guerra i la postguerra a la ciutat tindrien algun
efecte, però, per al conjunt de l’etapa 1921 a 1945, l’avenç en la talla seria
d’1,72 cm per decenni, fins i tot superior al produït entre 1945 i 1961. En
el cas de la població infantil femenina, la trajectòria és de signe força diferent. L’avenç moderat entre 1898 i 1921, superior al dels nens, no sembla
mantenir-se en la dècada dels vint. L’evolució secular entre 1921 i 1945
arribaria, fins i tot, a ser negativa. En un horitzó temporal major, quan es
calcula la variació entre 1898 i 1945, continua sent evident l’escàs progrés de
la talla escolar de les nenes respecte a la dels nens (0,1 cm davant la variació
d’1,1 cm per dècada).
Aquestes tendències generals amagarien, però, diferències socials que,
atesa l’estructura social urbana de l’època, no serien menors. Les dades disponibles per a diverses subpoblacions permetrien calibrar l’abast d’aquestes diferències que, en termes generals, reflectirien l’efecte de les distintes condicions
socials de vida. Ho constatem a la taula 2, per a nens i nenes entre 8 i 10 anys
(l’etapa de creixement anterior a l’estirada puberal) en tres dates anteriors a
1936. A finals del segle xix, de les nou escoles on són tallats els infants —malauradament no es dóna informació sobre la seva localització a la ciutat— la
diferència entre les dues amb mitjanes més altes i les dues amb mitjanes més

13. Francesc Muñoz Pradas, La población infantil de Barcelona (1898-1961): una evaluación de su
estado nutricional a partir de estadísticas antropométricas (mimeo), Bellaterra, Universitat Autònoma
de Barcelona, 2014.

Alimentació i salut de la població infantil

425

baixes se situa al voltant dels cinc centímetres. Cal observar que l’alçada mitjana de les escoles amb infants més alts —127,4 cm— seria la dels infants
barcelonins que participaven a les colònies escolars del 1931.
El reflex de les diferències de les condicions de criança sobre les pautes
de creixement és més evident, però, en una altra comparació. Les estadístiques
publicades pel doctor P. Puig i Roig sobre la Casa de la Maternitat, contrastades amb les de l’informe de l’any 1925 elaborat per la inspecció mèdica escolar
de l’Ajuntament, corresponent als anys 1920-1921 i 1921-1922, fan palès
l’abast de les disparitats. Es tracta d’una població institucionalitzada, amb factors de creixement infantil diferents respecte dels infants dels districtes de les
classes mitjanes d’aleshores. La diferència s’aproximava als 9 centímetres. Cal
advertir que per a aquelles edats (8 a 10 anys) la talla mitjana resultaria encara
inferior (6 cm) a la de les escoles de menor talla del 1898. La persistència de les
diferències socials continuaria els anys trenta. Les alçades mitjanes publicades
per Alexandre Galí per a l’Escola Blanquerna14 —de «famílies benestants»,
segons l’autor— tornen a contrastar amb les dels participants a les colònies
escolars de la ciutat, amb diferències d’entre els 8 i els 5 centímetres. També
cal observar ara que les talles mitjanes d’aquella escola no serien assolides pels
escolars barcelonins fins a la dècada de 1960.
L’estudi de les distribucions d’alçades poden donar una pista sobre la
possible extensió dels problemes de nutrició entre els infants barcelonins del
primer terç del segle xx. Aquest és el propòsit de les estimacions presentades
a la taula 3.
Pel que fa a les situacions de malnutrició,15 els resultats preliminars
apuntarien a l’existència, per a les generacions infantils nascudes abans de la
Guerra Civil, d’uns nivells de malnutrició moderada que afectarien entre el 22
i el 30 per cent dels menors de 15 anys, mentre que les condicions de malnutrició severa implicarien entre el 2,5 i el 11 per cent d’aquesta població. Sem-

14. Alexandre Galí, «Assaig de fixació dels processos de creixement a l’Escola Blanquerna», Butlletí de
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, XIII, 93 (1935), pàg. 65-72.
15. La definició dels estats de malnutrició moderada o severa és el resultat de comparar la distribució
estadística d’alçades associada a les talles mitjanes, publicades en les estadístiques de l’època, amb la
distribució d’unes talles infantils considerades models. En aquesta ocasió s’han utilitzat les elaborades els
anys vuitanta del segle xx i utilitzades pels pediatres com a representatives del creixement estàndard —en
bones condicions de salut— dels infants espanyols al llarg dels primers 18 anys de vida. Manuel Hernández, Elena Sánchez, Begoña Sobradillo, «Curvas y tablas de crecimiento», dins Jesús Argente,
J. Carrascosa, A. Gracia, F. Rodríguez (ed.), Tratado de endocrinología pediátrica y de la adolescencia,
Madrid, Editores Médicos, 1995, pàg. 1119-1171. En concret, la malnutrició moderada correspon al
percentatge d’infants a l’època que estarien en l’1 per cent (primer centil) de les talles més baixes de la
taula model referida, i la malnutrició severa correspondria als situats en el 0,10 per cent. Com a criteri
epidemiològic es considera que poblacions situades per sota del 3 per cent de les talles més baixes d’una
taula de creixement model podrien ser susceptibles de patir problemes en el seu desenvolupament físic.
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Taula 1. Evolució de les talles en la població escolar
Nens
Talles (cm)
Edat

1898

1921

1945

1961

Mitjana
(7-13 a.)

127,90

128,80

133,00

135,10

Creixement centímetres per decenni
Edat
Mitjana
(7-13 a.)

1921-1898

1945-1921

1945-1898

1961-1945

0,40

1,72

1,09

1,44

Nenes
Talles (cm)
Edat
Mitjana
(7-13 a.)

1898

1921

1945

1981

130,53

132,54

131,20

139,06

Creixement centímetres per decenni
Edat
Mitjana
(7-13 a.)

1921-1898

1945-1921

1945-1898

1981-1945

0,88

-0,57

0,14

2,18

Taula 2. Barcelona (1898-1935)
Diferències de talla entre grups de població infantil
(Centímetres.Mitjana 8 a 10 anys)
Any

1898

Institució

Nens

Nenes

Escoles (2)
Talla màxima

127,4

127,37

Escoles (2)
Talla mínima

122,07

122,3
5,07

Diferència

5,06

1921

Escoles BCN
6 districtes

124,43

1919

Casa Maternitat

116,83

Diferència

8,85

8,49

1935

Escola Blanquerna

132,17

132,19

1931

Colònies Escolars

126,68

124,43

Diferència

5,49

7,75

127,7
119,2

Font: F. Muñoz Pradas, La población infantil de Barcelona (1899-1961): una evaluación de su estado
nutricional a partir de estadísticas antropométricas (mimeo), UAB, 2014
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bla haver-hi diferències entre nens i nenes en la magnitud de la malnutrició,
menor entre les segones, i també en la cronologia. A llarg termini, la trajectòria
seguida per la població infantil masculina mostra una tendència més clara de
reducció progressiva de la malnutrició que no pas la femenina.
Pel que sembla, s’hauria produït un empitjorament de l’estat nutricional de les nenes, particularment en les dues primeres dècades del segle, fet que
podria trobar confirmació amb les dades relatives a l’edat a la menarquia de
les generacions nascudes entre 1909 i 1934, estimades a partir de les històries
clíniques del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona. Aquesta edat es va mantenir entre els 13,4 i els
13,7 anys per a aquestes generacions, abans d’iniciar la seva reducció gradual
a partir de les dones nascudes en la segona meitat dels anys trenta. Així, per a
les generacions dels anys quaranta ja s’hauria situat per sota dels 13 anys.16
Per tal de continuar avaluant la plausibilitat d’aquests resultats podria
tenir interès relacionar-los amb el major consum de proteïnes d’origen animal
i, en concret, amb el consum de llet, atesa la influència que tindria en el creixement infantil.17 En aquest punt, les dades disponibles —específicament per
al consum de llet de vaca— evidencien un clar augment de la seva ingesta en el
primer terç del segle xx, que a principi dels anys trenta ateny el nivell de gairebé 76 litres per persona i any quan, cap a 1902, era de 12,5 litres.18 Amb tot,
aquestes xifres no expressarien pautes generalitzades de consum de llet entre
tots els habitants de la ciutat; de fet, determinats sectors gairebé mai no arriba
rien a consumir-ne. El resultat de comparar el consum necessari —l’Acadèmia
Nord-americana de Pediatria recomanava entre 500 i 950 mg diaris de llet
per als menors de 15 anys— i l’oferta disponible a Barcelona es mostra a la
taula 4. No seria fins a mitjan anys vint que l’oferta de la ciutat hauria pogut
satisfer la demanda particular dels menors de 15 anys, suposant que només
ells consumissin llet (en aquell moment, les mitjanes eren del voltant dels 60
litres de llet per persona i any). Quan aquestes estimacions es relacionen amb
l’evolució de la malnutrició de la taula 3, sembla que la millora relativa en els
nivells de malnutrició moderada entre nens i nenes, a partir dels anys trenta i
respecte als nivells més elevats a principi de segle, podria està relacionada amb
una disponibilitat més gran d’aquest aliment.

16. Miguel Hernández, Clara García-Moro, «Evolución de la edad de menarquía en Cataluña
(1909-1965)», Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 4 (1987), pàg. 289-298.
17. David Sinclair, Peter Dangerfield, Human Growth after Birth, Oxford, Oxford University
Press, 1998, pàg. 156-157.
18. Ismael Hernández, La leche en la alimentación española, 1900-1935. Los casos de Barcelona y
Madrid en el marco del desarrollo urbano e industrial español (mimeo), Bellaterra, Universitat Autónoma
de Barcelona, 2007.
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Taula 3. Barcelona. Primera meitat segle xx
Proporcions de població infantil amb malnutrició
Malnutrició
Nens

Nenes

Moderada

Severa

Moderada

Severa

1883-1890

30,38

9,88

22,18

6,67

1893-1900

29,77

11,22

n/d

n/d

1907-1915

24,60

6,71

12,76

2,52

1917-1923

22,33

6,23

29,36

8,93

1929-1936

24,40

7,87

18,03

5,39

1945-1952

10,59

2,52

n/d

n/d

Generacions

Font: F. Muñoz Pradas, La población infantil de Barcelona…* n/d: no disponible

Taula 4. Estimació de la llet de vaca disponible per al consum
de la població menor de 15 anys segons Consum Diari Recomenat
1902

1918

1925

1932

Total litres
necessaris

39.281.711

44.116.136

51.054.694

57.993.253

Total litres
disponibles

7.043.087

37.500.000

52.515.480

73.000.000

17,93

85,00

102,86

125,88

% Disponibles/
necessaris

Font: I. Hernandez, La leche en la alimentación española, 1900-1935. Los casos de Barcelona
y Madrid en el marco del desarrollo urbano e industrial español (mimeo), UAB, 2007

Conclusions
La resposta a l’interrogant sobre la contribució de l’alimentació a la millora
de la salut i de la supervivència entre els infants barcelonins, per al període
comprés entre 1860 i 1935, no pot ser, a hores d’ara, ni completa ni acurada. A més d’un volum més gran d’informació empírica, convindria disposar
d’una millor comprensió de les connexions entre les pautes alimentàries, les
malalties i el creixement de les poblacions infantils, semblant a la disponible
per al cas de les poblacions adultes.19 Probablement caldrà combinar tots

19. Vegeu per exemple en Roderick Floud, Robert William Fogel, Bernard Harris, Sok Chul
Hong, The Changing Body. Health, Nutrition and Human Development in the Western World since 1700,
Cambridge, Nova York, Cambridge University Press, 2011, pàg. 41-88.
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dos aspectes per arribar a una quantificació més acurada de l’impacte dels
canvis alimentaris sobre la salut de la població infantil. De moment, els resultats presentats constatarien l’existència d’aquest vincle. Serien canvis d’ordre
qualitatiu —la millora de la higiene alimentària— i quantitatiu —resultants
d’una oferta més gran i de canvis en la demanda— els que afavoriren la
supervivència dels infants barcelonins, a través d’una major resistència dels
organismes, i la reducció de la letalitat de determinades malalties de l’aparell
digestiu. Aquests canvis, però, van tenir una distribució desigual, no només
en termes socials i residencials, sinó també de gènere. Comprendre com es
van combinar els avenços evidents en supervivència infantil amb les condicions existents de desigualtat d’aquells anys sembla un tema central per explicar
la transició epidemiològica contemporània a la ciutat de Barcelona. Un tema
que exigirà més recerca i dedicació.
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