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Introducció

Mercè Renom Pulit

que es produí en paral·lel a la construcció 
d’idees polítiques vinculades al concepte del 
«bé comú».

El mercat alimentari protegit va tenir 
aspectes equivalents a diverses ciutats de 
l’àmbit europeu occidental, adaptant-se a 
les circumstàncies, dèficits i oportunitats 
de cadascuna d’elles. Barcelona, una ciutat 
oberta al mar, va potenciar la importació de 
cereals i va protegir de manera molt estricta el 
proveïment del pa.

El sistema barceloní va modificar-se 
després de 1714, amb la dissolució del Consell 
de Cent, com a part de les mesures de la Nova 
Planta, i la intervenció reial directa en el 
govern de la ciutat. Durant el segle xviii es 
debilitaren els privilegis urbans d’adminis-
tració de la subsistència veïnal i van aparèixer 
les primeres mesures liberalitzadores, mentre 
Barcelona passava de 35.000 a 100.000 
habitants. Amb això s’iniciava un procés que 
va culminar al segle xix, amb la desregulació 
dels mercats (alimentari, de treball i de sòl), 
la desamortització dels béns municipals de 
proveïment alimentari i la disminució, en un 

marc d’economia liberal, de la capacitat veïnal 
d’incidència en els criteris morals de la seva 
subsistència.

Amb tot, l’Ajuntament de Barcelona es va 
adaptar als canvis del segle xix, i va reconduir 
la seva capacitat d’intervenció en el mercat 
alimentari de la ciutat creant fórmules origi-
nals i úniques, com el mercat central i la xarxa 
de mercats municipals. A més, allà on no van 
arribar els mercats, la societat va posar en 
marxa altres formes de fer assequible l’abasta-
ment alimentari, com van ser les cooperatives 
de consum.

Al segle xx, després de les dramàtiques 
circumstàncies de la guerra de 1936-1939 i de 
la postguerra, es van anar produint canvis que 
poc a poc van obrir la porta a noves formes 
de proveïment, com les grans superfícies 
i les botigues especialitzades, mentre que 
l’Ajuntament de Barcelona, des del retorn de 
la democràcia, feia una aposta decidida per 
l’actualització de la xarxa de mercats muni-
cipals i mantenia una posició majoritària en 
l’accionariat de Mercabarna, un instrument 
fonamental per a l’alimentació de la ciutat.

El llibret que teniu a les mans presenta els 
aspectes bàsics del sistema de proveïment 
alimentari de Barcelona i de la seva trans-
formació al llarg dels segles i recull els temes 
essencials del projecte Alimentar Barcelo-
na, que actualment desenvolupa el Museu 
d’Història de Barcelona amb la col·laboració 
de l’Arxiu Històric de la Ciutat i el suport de 
Mercats de Barcelona. 

A l’occident europeu, durant els temps 
medievals i moderns, la principal funció i 
ocupació del «bon govern» de les ciutats 
era garantir la subsistència dels veïns pel que 
fa a la quantitat, qualitat i «preu just» dels 
aliments bàsics. En la dialèctica entre crisis, 
fams i epidèmies, les principals viles i ciutats 
van construir un sistema de mercat protegit 
per assegurar de manera col·lectiva l’alimen-
tació de la gent, un sistema que durà segles, 
fins a la introducció del liberalisme econòmic, 
a partir del segle xviii.

La ciutat de Barcelona aconseguí do-
tar-se de privilegis per disposar del pro- 
veïment dels productes més bàsics, tot i les 
disfuncions i els conflictes. Fou un procés 
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La formació del sistema de 
mercat protegit
Per garantir el proveïment de la ciutat, l’ad-
ministració municipal anà organitzant un 
sistema de mercat alimentari que permetia 
tenir monopolis, fixar preus i, si calia, re-
quisar productes, alhora que va establir una 
sèrie d’impostos, que recarregaven alguns 
productes per subvencionar-ne d’altres, i va 
crear diversos càrrecs de control. Les pràcti-
ques polítiques tenien com a objectiu el «bé 
comú» i estaven avalades per criteris ètics i 
morals, reclamats per les poblacions.

Els productes més bàsics
El pa va ser durant segles l’aliment més bàsic 
de les poblacions de l’occident europeu i me-
diterrani. A les ciutats, tant si la gent pastava 
i es feia el pa a casa, com si el comprava a les 
fleques, calia disposar de suficients cereals i 
d’altres productes panificables. El vi també 
era una aportació essencial de calories. L’ad-
ministració municipal protegia de manera 
especial el proveïment d’aquests productes.

Carn, peix, productes 
d’horta i volateria
El consum de carn va tenir alts nivells de 
demanda a la ciutat. La presència de peix 
en els àpats era conseqüència del precepte 
d’abstinència gairebé la meitat dels dies 
de l’any. Les verdures i fruites acompanya-
ven tots els menjars. Els ous també hi eren 
presents, mentre que l’aviram era per a les 
taules selectes o per a festes. El proveïment 
d’aquests productes estava menys protegit 
per l’administració municipal, i arribava per 
diverses vies als rebosts urbans.

El mercat alimentari 
en els temps medievals 
i moderns

Retaule de Santa Justa i Rufina, Taller dels Vergós, 
Barcelona, segle xv
© Ramon Manent
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l’horta, la ramaderia i els productes derivats, 
entre altres. 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 riu Besòs, vigi-
lant la penetració a la ciutat pel Maresme; i, 
finalment, algunes propietats a Santa Coloma 
de Gramenet (els molins de Vilallonga) i al-
tres poblacions veïnes. En les terres de ponent 
els Sant Climent dominaven alguns centres 
de producció i vies de distribució de blat i de 
vinya, així com importants àrees de pastura 
i camins ramaders, elements bàsics per al 
proveïment a Barcelona. 

Entre aquests punts estratègics en mans 
dels Sant Climent, destaca la vila i el castell de 
Flix, sobre l’Ebre, que constituïen un centre 
de recollida i distribució cap a Barcelona 
del blat procedent d’Aragó i de les terres de 
ponent, per l’Ebre. La desviació dels carre-
gaments, abans que arribessin al mar, era 
una manera d’evitar el secular conflicte amb 

Tortosa, que en època de caresties confiscava 
el cereal que baixava pel riu des de les regions 
productores. Per això, la ciutat de Barcelo-
na, sempre deficitària de cereal, va tenir un 
gran interès en fer-se amb el control d’aquest 
punt sobre l’Ebre, cosa que va aconseguir a 
finals del segle xiv, mitjançant la compra del 
domini de Flix a una de les branques dels Sant 
Climent lleidatans. 

Les ciutats i viles medievals foren centres 
d’amplis territoris amb un àmbit d’actuació 
econòmica, fiscal, jurisdiccional i d’explotació 
controlat pels grups dominants. Especial-
ment a partir del segle xiii, un cop els nuclis 
urbans s’havien consolidat institucionalment, 
van iniciar primer la conquesta del territori 
que els envoltava i, més tard, es projectaren 
més enllà, fins arribar a exercir la senyoria 
sobre poblacions allunyades però d’un alt 
valor estratègic, sobretot per qüestions de 
proveïment. Recordem el caràcter oligàrquic 
de la composició dels càrrecs dels munici-
pis baixmedievals, sempre en mans d’unes 
poques famílies, principals beneficiàries del 
domini senyorial. Aquestes famílies cercaven 
prestigi social mitjançant el domini sobre la 
terra i els homes que la treballaven i, alhora, 
introduïren al camp una mentalitat urbana 
que els menava a treure el millor profit, a 
controlar els preus del mercat des de la seva 

posició dominant a la ciutat i, en la mesura del 
possible, a dominar zones productives i vies 
de comunicació com els rius, més eficaços que 
els camins, per assegurar el proveïment urbà i 
beneficiar-se’n. 

Entre aquestes famílies destaquem els 
Sant Climent, un llinatge de mercaders, 
cavallers i futurs ciutadans honrats, 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 patri-
moni que incloïa algunes àrees estratègiques 
que els permetien el control dels camins i de 
les vies fluvials que donaven accés als nuclis 
urbans. En el cas del territori barceloní, els 
Sant Climent controlaven de manera efectiva 
un ampli espai a la zona de llevant que cobria 
importants sectors productius: la molineria, 
la ferreria, els camps de cereal, la vinya, 

Proveir des del rerepaís

Joan J. Busqueta Riu, Universitat de Lleida
Cataloniae Principatus 
novissima et accurata 
descriptio, Jan Baptist 
Vrients, 1608
© Institut Cartogràfic de 
Catalunya
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empori comercial i centre redistribuidor de 
gra que fou a la baixa edat mitjana, ajudava 
a difondre la carestia cap a altres centres de 
consum i cap a regions productores de la Me-
diterrània occidental i de la península Ibèrica. 
D’aquesta manera, la ciutat de Barcelona 
mateixa contribuí a generar o a agreujar les 
dificultats, no només al rerepaís que domi-
nava políticament i que explotava econòmi-
cament, sinó també a regions productores i 
exportadores de gra força llunyanes.

La freqüència i gravetat que assoliren les 
escassetats a la darreria del segle xiii i a la 
primera meitat del xiv convertiren l’abasta-
ment de Barcelona i la lluita contra la carestia 
en una de les principals preocupacions de 
l’oligarquia municipal, que, en concurrència 
amb València, maldà per l’obtenció de privi-
legis reials –com el Vi vel gratia atorgat per 
Alfons el Benigne, l’any 1329– que afermaren 
el seu poder per terra i per mar i l’autoritzaren 

a posar en pràctica tota una bateria de mesu-
res anticícliques. 

Des de finals del segle xii, els comtes 
de Barcelona i reis d’Aragó desenvoluparen 
també la seva pròpia política frumentària, 
prohibint les exportacions per terra i per mar 
i, de manera complementària, atribuint-se la 
facultat de concedir llicències d’extracció, 
unes mesures que els procuraven ingressos 
extraordinaris, però que baldament contri-
buïen a conjurar dels seus estats el fantasma 
de la carestia. També i de manera excepcio-
nal, els anys 1235 i 1374 els monarques, amb 
la complicitat de les elits polítiques del país, 
van intervenir en l’àmbit del Principat de 
Catalunya tot promulgant sengles estatuts, 
dirigits específicament a lluitar contra 
l’acaparament i l’especulació causants de les 
caresties, unes mesures inaudites que, per la 
complexitat de la seva execució, sembla que 
no reeixiren.

Com totes les grans ciutats d’Occident, al 
llarg de l’edat mitjana Barcelona patí, cícli-
cament i amb una freqüència desigual, crisis 
alimentàries de durada, abast, intensitat i 
impacte molt diversos, des de simples penú-
ries estacionals fins a grans fams associades 
a episodis de mortalitat extraordinària, com 
les dels anys 1092-1095, 1194-1196, 1333 i 
1374-1376. Aquestes crisis alimentàries, que 
les fonts cronístiques i documentals coetà-
nies designen amb els termes d’escassetat, 
penúria, fam i carestia (o els seus equivalents 
en llatí), eren gairebé sempre crisis frumentà-
ries, provocades per l’alça del preu dels blats 
consumits pels estaments privilegiats, la bur-
gesia i el poble menut de la ciutat, de resultes 
d’un desequilibri de mercat entre l’oferta i la 
demanda dels cereals. 

Les causes naturals (les males collites) no 
sempre estaven en el rerefons del desencade-
nament de les dificultats frumentàries i, en 

qualsevol cas, no expliquen per elles mateixes 
l’amplitud de les crisis. L’acaparament i els 
beneficis que se’n podien treure i les manio-
bres especulatives dels propietaris de rendes 
i d’alguns mercaders van provocar sovint 
encariments desmesurats del blat i del pa 
que es venien a les places, forns i fleques de la 
ciutat, i van obligar les autoritats municipals, 
àdhuc els mateixos reis de la Corona d’Aragó, 
a intervenir amb mesures excepcionals per 
tal de garantir l’avituallament de la població 
a preus assequibles i evitar, així, una catàstro-
fe humanitària.

D’altra banda, malgrat que Barcelona fou 
l’epicentre d’alguna carestia d’abast estricta-
ment regional, el més freqüent, almenys des 
del segle xii, és que la ciutat rebés els efectes 
de les alces de cotització dels cereals en els 
mercats de les regions més riques i urbanit-
zades del nord d’Europa, afectades sovint 
per greus fams. Aleshores, Barcelona, com a 

Crisis de subsistència i polítiques frumentàries

Pere Benito i Monclús, Universitat de Lleida

Sant Nicolau allibera 
la ciutat d’Esmirna 
de la fam, Ambrogio 
Lorenzetti, 1319-1348
Galleria degli Uffizi, 
Florència
© Photo Scala, 
Florència - concessió 
del Ministero Beni e Att.
Culturali
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que permetia controlar el tràfic de cereals de 
la ciutat als molins fariners construïts al rec 
Comtal. El municipi, a més de gravar alguns 
productes alimentaris escassos, com el cereal i 
la carn, havia de procurar que no en faltessin.

Ambdues necessitats (les fiscals i les 
d’abastament) a voltes topaven amb el control 
reial del mercat, especialment amb el que es 
materialitzava a través dels monopolis. La 
política municipal en aquest sentit fou diver-
sa. Així, per exemple, aprofità les necessitats 
pecuniàries de la monarquia per adquirir tem-

poralment els molins reials del rec Comtal, o 
el fet que l’antiga peixateria estava en mans 
privades per construir-ne una de nova. I, en el 
cas del mercat de la carn, el municipi només 
pogué intervenir mitjançant la seva capacitat 
legislativa, que exercia en nom del rei i que li 
permetia establir el preu de la carn. A través 
d’aquesta capacitat, el Consell municipal 
pogué negociar amb els carnissers l’aprovisio-
nament i l’impost que gravava el consum de la 
carn, malgrat que, teòricament, aquest mercat 
seguia controlat per la monarquia.

Durant el segle xii, els comtes-reis catalans 
revolucionaren la fiscalitat indirecta que 
gravava les activitats comercials i menestrals 
de la ciutat comtal amb la reformulació de les 
lleudes i els passatges que tenien un origen 
carolingi i amb la creació dels mesuratges i 
de determinats monopolis (molins, forns, 
carnisseries i peixateries). Aquest procés anà 
acompanyat de la construcció d’una infraes-
tructura capaç de controlar les transaccions 
econòmiques que es realitzaven a la ciutat. 
Així, es crearen punts on es percebia l’impost: 
les portes d’entrada a la ciutat, l’espai de la 
platja on es descarregaven les mercaderies 
dels vaixells, i alguns punts de mesuratges i al-
guns llocs de serveis monopolístics (especial-
ment les carnisseries i la peixateria) que cen-
tralitzaven les transaccions de determinats 
productes. Al mateix temps, es promulgà una 
legislació local que ordenés el mercat i per-
metés perseguir el frau fiscal. Finalment, es 

crearen uns càrrecs amb facultats per recaptar 
els impostos i jutjar i castigar els defrauda-
dors. Aquest procés va facilitar el control del 
mercat de determinats productes alimentaris 
bàsics com el cereal, la carn i el peix, tots ells 
sotmesos a algun tipus de monopoli senyo-
rial (els forns i els molins, les carnisseries i la 
peixateria), i va posar en marxa la percepció 
de diversos impostos i taxes.

A partir del segle xiv, el municipi impulsà 
un nou conjunt d’impostos indirectes: les 
imposicions, que, entre d’altres, gravaven 
de forma especial el consum de productes 
alimentaris bàsics: el cereal, la carn, el vi i 
posteriorment també el peix fresc. Durant la 
primera centúria de vida d’aquests impostos, 
el municipi es recolzà en la infraestructura 
fiscal de la monarquia, creada al segle xii. 
Quan va caldre millorar-la, va impulsar la 
creació de nous oficis i institucions, com el del 
mostassaf, o com la Casa del Pes de la Farina, 

Protegir i controlar el mercat alimentari: de la 
fiscalitat reial a la municipal (segles xii-xiv)

Pere Ortí Gost, Universitat de Girona

Codex del Biadolo, 
Mestre del Biadolo, 
segle xiv
©  Archivi Alinari, 
Florència - Per 
concessió del Ministero 
per i Beni e le Attività 
Culturali
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demostra l’allau d’ordinacions promulgades 
en el decurs d’aquest període per disminuir 
el frau fiscal i el contraban d’aliments. I, quan 
l’arrendament de les imposicions no fou prou 
satisfactori, decidiren recaptar directament 
l’impost, recolzant-se tant en els diferents 
oficials encarregats de vigilar el mercat (mos-
tassafs, pesadors, administradors de places…) 
com en guardes de portals, albaraners i colli-
dors de l’exacció.

Tanmateix, la conjuntura negativa de 
mitjan segle xv, agreujada pels efectes de la 
Guerra Civil (1462-1472), va fer que totes 
aquestes mesures administratives fossin insu-
ficients. Això explica l’establiment inevitable 
i periòdic de noves imposicions extraordinà-
ries sobre el pa, el vi o la carn, i probablement 
la creació dels primers monopolis munici-
pals, cas del dret de la fleca. En principi, els 
monopolis tenien com a objectiu garantir 
el millor proveïment a la població, però els 
conflictes que es van produir gairebé des de la 
seva aparició, a finals del Cinc-cents, i durant 
l’època moderna, porten a preguntar-se si el 
pastim i altres monopolis sobre determinats 
productes no acabaren esdevenint finalment 
una altra forma de fiscalitat indirecta, més o 
menys encoberta, així com una oportunitat 
per al lucre particular.

L’any 1391, coincidint amb l’assalt al Call, la 
multitud revoltada reclamà al Consell de Cent 
–entre altres coses– l’abolició de les imposi- 
cions, per bé que només aconseguí una rebaixa 
dels drets sobre els productes alimentaris. Al 
cap de cinquanta anys, els representants de la 
Busca exigiren també al govern dels ciutadans 
honrats una disminució dels impostos que 
gravaven determinats aliments, alhora que 
reclamaven una millora de l’abastament urbà 
(sobretot de cereals i carn). A finals del segle 
xv, els promotors del «redreç» de les finances 
locals miraven d’equilibrar el pressupost mu- 
nicipal sense haver d’establir noves imposi- 
cions, provant de desviar la pressió fiscal cap a 
eclesiàstics i forans.

Tots aquests episodis (i altres) donen fe 
de la consciència fiscal que els barcelonins 
adquiriren progressivament des de finals 
de l’època medieval, així com de l’evident 
incidència que tenia la política financera del 

Consell en el proveïment urbà. Una incidèn-
cia que responia a un model fiscal que, des de 
mitjan segle xiv, pivotava de forma pràcti-
cament exclusiva sobre l’impost indirecte i, 
més concretament, sobre les imposicions que 
gravaven el consum d’aliments bàsics (pa, vi, 
carn i peix). Resulta del tot comprensible, per 
tant, que la població es mostrés especialment 
sensible davant qualsevol augment d’unes 
tarifes que a finals del segle xiv, en alguns 
casos, ja suposaven el 20, el 30 o, fins i tot, el 
50 per cent del preu del producte.

Durant el segle xv, les autoritats munici-
pals assajaren d’incrementar la pressió fiscal 
indirecta alhora que tractaven d’optimitzar la 
gestió de les imposicions, per tal d’aconseguir 
que el rendiment de l’exacció augmentés (o, 
com a mínim, no disminuís) sense atiar el 
malestar popular. Els consellers van estrènyer 
el control que ja exercien sobre el comerç 
i la circulació de mercaderies, tal com ho 

Fiscalitat i proveïment: dues cares de la 
mateixa moneda?

Pere Verdés-Pijuan, CSIC Barcelona

Consell de Cent, 
Ordinacions especials, 
1412
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seus interessos –deien els crítics de la política 
del pa barcelonina– i amb això interferia en el 
lliure comerç, ignorant les lleis i privilegis de la 
terra i el bé comú de tot Catalunya. 

Avui podríem considerar aquestes concep-
cions irracionals, però ens equivocaríem. Més 
que una percepció incorrecta de l’economia, 
segons la definim avui en dia, algunes nocions 
com la del preu just, la de considerar els agabe-
lladors com a mals cristians, o la de tenir pre-
sent el bé comú com a principi moral superior 
als criteris econòmics, responien a una concep-
ció de l’economia basada en l’amor al pròxim, 
en la qual la recerca de guanys, davant del pa-
timent dels pobres, era immoral. A la pràctica, 
és clar, aquests principis eren transgredits amb 
abusos de diferent mena, i la seva interpretació 
era objecte de debat. La lluita pel pa ens ofereix 
una nova perspectiva de la història de Barcelona 
i dels estrets lligams entre economia i moral 
cristiana, psicologia i raó d’estat.

Als segles xvi i xvii, el pa era més que un pro-
ducte de consum bàsic. L’abastament de blat 
a Barcelona havia esdevingut objecte de grans 
conflictes entre la ciutat, la resta de Catalunya, 
la noblesa i l’Església catalanes, la Corona espa-
nyola i el papat. Entre 1561 i 1580, el preu del 
blat gairebé es va doblar. Encara que Barcelona 
es proveïa de blat del municipi de Flix, on es 
recollia la producció que baixava per l’Ebre, el 
subministrament no era suficient, sobretot en 
temps de carestia. La carestia representava una 
amenaça per a l’ordre públic, ja que un poble 
famolenc era més susceptible d’avalotar-se. Més 
que la fam, però, el principal motiu del malestar 
popular raïa en un sentiment d’injustícia. 
Segons el parer de molts, l’augment dels preus 
no era per causes naturals. Els acaparadors (dits 
agabelladors) aprofitaven la manca de blat, 
causada per les sequeres, les inundacions o les 
gelades, per enriquir-se, tot amagant el forment 
per vendre’l després a preus encara més alts. 

També es culpava a clergues i nobles, amb con-
nexions a la cort espanyola, de cercar llicències 
reials per exportar blat al millor comprador, 
restant proveïment a la demanda local i atenent 
més el seu propi interès que el bé comú.

La carestia de pa era un problema amb 
implicacions teològiques, morals i polítiques. 
Calia prendre mesures extraordinàries, com 
demanar condemnes papals contra l’opressió 
dels agabelladors, considerats «mals cristians», 
gent sense escrúpols de «xuclar la sang dels po-
bres». Per la seva banda, en els moments crítics, 
les autoritats de Barcelona defensaven la requisa 
de vaixells carregats de blat que navegaven prop 
de les seves costes, i refusaven pagar més que el 
seu «just i verdader preu»: un concepte inspirat 
més en un sentit moral que no pas estrictament 
econòmic. Davant d’aquestes mesures, els esta-
ments eclesiàstic i noble, i altres ciutats i viles 
catalanes, van defensar la seva pròpia interpreta-
ció del bé comú. Barcelona només vetllava pels 

Pa i política a la Barcelona dels segles xvi i xvii 

Luis R. Corteguera , Universitat de Kansas

Civitates Orbis Terrarum, 
1572
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Aquest context de crisis cerealístiques 
més intenses va exigir als consells municipals, 
i particularment al de Barcelona, el desenvo-
lupament d’actuacions especials per atreure 
partides de gra que permetessin superar les 
penúries i les tensions internes emergents. 
Els esforços es van traduir, tant en una major 
dedicació del Consell municipal a la recerca 
de gra, com en noves reglamentacions i nous 
òrgans d’actuació amb facultat de regular i 
supervisar el mercat urbà, que van implicar, a 
més, la injecció d’importants recursos econò-
mics i van suposar una pressió creixent sobre 
les finances municipals. 

Les estratègies desenvolupades a Barcelona 
per pal·liar i superar les penúries contribuïren, 
finalment, a consolidar un sistema d’abasta-
ment que durant el segle xv va esdevenir més 
segur i fiable, i va permetre deixar enrere les 
situacions de gran inseguretat alimentària 
viscudes en el segle anterior. El procés, però, 

va tenir com a resultat un fort desplegament 
normatiu que va incrementar la influència i la 
capacitat d’intervenció del Consell municipal 
sobre el mercat de cereals. A més també va 
transformar el Consell en un altre agent eco-
nòmic del mercat, que actuava, tant mitjan-
çant l’adquisició directa de gra, com a través 
dels incentius que atorgava a la resta d’agents 
comercialitzadors.

Durant els segles xiv i xv, Barcelona dis-
posava d’un conjunt de mecanismes de 
proveïment del gra que periòdicament eren 
posats a prova per l’aparició de caresties 
cerealícoles. Els nous cicles demogràfics i 
econòmics que van produir-se a l’occident 
europeu a partir del segle xii van propiciar 
un creixement sostingut de les poblacions de 
les ciutats fins al primer terç del segle xiv, a 
causa tant del creixement vegetatiu dels nuclis 
urbans com de les migracions que es produïen 
des de l’àmbit rural. Com a conseqüència 
d’això, va anar augmentant la demanda de  
productes i la necessitat de millorar els siste- 
mes d’abastament per tal que les ciutats  
poguessin estar permanentment proveïdes  
de tot un conjunt de productes bàsics, entre 
els quals es trobaven els cereals, l’aliment 
principal de la població urbana. 

En el cas de Barcelona, les possibilitats 
d’abastament es trobaven molt condicionades 

per les característiques territorials del nord-
est peninsular. Les insuficiències productives 
existents al territori català per garantir una 
provisió suficient de gra per a tota la població 
van generar una dependència permanent dels 
mercats exteriors i, per tant, la necessitat de 
disposar d’estratègies d’aprovisionament extern 
adients. Els mercats exteriors eren accessibles 
quan les zones de provisió generaven collites 
abundants, però esdevenien molt més costosos 
i de difícil accés quan les collites eren escasses. 
D’aquesta manera, fins al segle xiv, l’abasta-
ment cerealístic de Barcelona va poder reposar 
en bona mesura sobre la iniciativa privada dels 
comerciants barcelonins, malgrat l’existència 
de penúries recurrents. Però quan van esclatar 
les crisis frumentàries més importants, durant 
el segle xiv, les iniciatives privades es van mos-
trar insuficients per afrontar l’abastament urbà 
i va ser aleshores quan els poders públics van 
adoptar un paper més actiu. 

El proveïment de cereals

Juanjo Cáceres Nevot, SEIAHS

Retaule de Sant Nicolau, 
Jaume Cabrera, Santa 
Maria de la Seu, 
Manresa, 1406
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primera necessitat una seguretat, més il·lusò-
ria que real, que alleujava la seva por al futur. 
Quant als flequers, havien adquirit la tècnica 
suficient per poder superar els reptes que 
els imposaven les autoritats locals, i defugir 
l’abast efectiu dels seus controls.

La revisió de la producció dels flequers 
es va confiar, des de mitjan segle xiii, a uns 
pesadors de pa, triats anualment pel batlle 
i el consellers, que foren ratificats per Pere 
el Gran al Recognoverunt proceres. Els pans 
qualitativament o quantitativament defec-
tuosos eren confiscats i distribuïts entre les 
institucions assistencials de la ciutat. Els 
defraudadors eren castigats amb una multa; 
la sanció s’incrementava per als reincidents, 
que podien ser condemnats fins i tot a l’escar-
ni públic.

Barcelona, com la resta de les viles i 
ciutats catalanes, no va aconseguir assegurar 
la satisfacció completa de la demanda local de 

pa amb els seus propis mitjans. Va haver d’ac-
ceptar que, tant en les èpoques de normalitat 
com en les de penúria, els veïns de les pobla-
cions circumdants hi acudissin carregats de 
pans de fabricació pròpia. 

Des d’inicis del segle xi, el pa s’havia conver-
tit en el producte bàsic de la dieta ordinària 
de molts barcelonins. Inicialment, la majoria 
pastaven el pa a casa i el portaven a coure al 
forn del barri, que es quedava una part de 
la fornada per vendre-la. Després, un sector 
creixent de la societat s’anà traient de sobre 
aquesta tasca, que fou assumida per un nou 
menestral, el flequer, el qual adquiria el gra 
al mercat local, el feia moldre als molins de 
la rodalia, pastava la farina, portava el pa a 
coure al forn i el venia als particulars. De 
1350 endavant, mentre augmentava la compra 
de pa entre les famílies urbanes, la distinció 
entre flequers i forners s’anà difuminant. Amb 
tot, l’autorització de la construcció dels forns 
continuà sent un monopoli reial. 

Les autoritats locals s’apressaren a 
supervisar de prop la comercialització del pa, 
n’assumiren el control del pes i de la qualitat, 
i establiren fortes sancions per als defrauda-

dors. Per tal de facilitar-ne l’accés a les capes 
populars, van taxar el preu del pa. Establiren 
que la cotització del gra condicionaria el 
pes i la qualitat del pa, però no incidiria en 
el preu. Els flequers i els forners elaboraven 
diàriament uns pans-unitat de cada una de les 
principals modalitats qualitatives, que valien 
un diner, la «dinerada», i el pes dels quals 
depenia del preu del forment a l’almodí, o dels 
altres cereals de què estaven fets. En èpoques 
de normalitat aquestes peces cobrien les 
necessitats diàries d’una persona adulta.

El sistema de preus fixos gaudia aleshores 
d’una àmplia acceptació social. Venedors i 
compradors, malgrat els constrenyiments 
derivats d’un producte en constant transfor-
mació, es mostraven força satisfets, excepte 
en les èpoques de fam. Amb uns salaris poc 
flexibles, les capes baixes de la menestralia, 
que patien una manca d’estalvi gairebé crò-
nica, trobaven en la taxació d’un aliment de 

El pa de la Barcelona medieval

Antoni Riera Melis, Universitat de Barcelona
Missal franciscà,  
segle xv
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administrar una sèrie de rendes propietat del 
Capítol. A diferència de la Casa de Caritat, 
els béns que explotava la Pia Almoina havien 
estat donats amb la condició que servissin per 
alimentar un nombre determinat de pobres 
de la ciutat. Així, la Pia Almoina adquiria 
cereal al mercat barceloní i n’importava de les 
seves possessions per alimentar diàriament el 
seu cercle de pobres. Això la convertia en un 
dels grans compradors de cereal de la ciutat. 

Sumades, totes dues institucions conver-
tien en pa, cada any, unes 1.500 quarteres de 
blat, que podrien significar vora d’un 1 per 
cent del gra que es distribuïa anualment a Bar-
celona. Però la seva importància no s’acabava 
aquí: administraven grans rendes cerealistes 
i participaven en el mercat, no només com a 
compradores, sinó com a distribuïdores de 
gra o com a beneficiàries de taxes. A més, 
els prelats, des del bisbe fins als beneficiats, 
aprofitaven els seus privilegis per prendre part 

personalment en el lucratiu negoci. Entendre, 
per tant, la participació polièdrica de la Cate-
dral en el mercat cerealista barceloní resulta 
clau per comprendre’n millor la complexitat 
i els conflictes entre aquestes institucions i 
l’administració municipal. 

La Catedral de Barcelona era una institu-
ció cabdal en la vida de la ciutat. A més de 
representar el seu centre espiritual, era una de 
les seves estructures econòmiques principals, 
com a propietària d’una gran quantitat de 
béns immobles, infraestructures i explota- 
cions agrícoles, com a perceptora d’impostos 
de diversa mena o com a donadora de feina 
a centenars d’individus (des de prelats fins 
a artesans, notaris o advocats). La relació 
de la Catedral amb els recursos alimentaris, 
especialment els cerealístics, tenia moltes 
dimensions. D’una banda, tant el Capítol com 
el bisbe eren propietaris de moltes terres on 
s’hi produïa cereal. D’una altra, els represen-
tants catedralicis fiscalitzaven la producció 
a través del delme eclesiàstic, o el seu tràfic 
mitjançant uns drets sobre les imposicions 
de la farina. Finalment, la manifestació més 
evident del paper de la Catedral en el pro- 
veïment cerealista de la ciutat era la que tenia 

lloc a dues de les seves institucions: la Casa de 
Caritat i la Pia Almoina.

La Casa de Caritat no era una institució 
assistencial, com semblaria, sinó que, sota 
aquest nom, hi havia una administració 
creada al segle xiii per centralitzar i fer rendir 
econòmicament els recursos capitulars, que 
abans havien estat administrats per les pabor-
dies. La institució obtenia els seus ingressos 
amb l’arrendament de propietats immobilià-
ries o amb el cobrament de censals, però, per 
treure més partit del seu capital, també duia 
a terme altres negocis, un dels més impor-
tants dels quals era l’elaboració del pa de la 
canonja. Gràcies a les exempcions fiscals de 
què gaudien els canonges, la Casa de Caritat 
obtenia un gran benefici de la venda d’aquest 
pa, cosa que seria denunciada en més d’una 
ocasió pels seus competidors. 

La Pia Almoina també havia estat 
constituïda al segle xiii. El seu objectiu era  

Les interferències de la Catedral  
en el proveïment de pa

Pol Serrahima Balius, Universitat de Lleida

Pintura mural a 
l’Almoyna de Barcelona, 
Jaime Serra, 1875
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blat, que no s’aplicaven a Barcelona, les dues 
reformes més rellevants foren: la creació, 
l’any 1766, d’uns càrrecs en representació 
del tercer estament (els diputats del comú i el 
síndic personer) per fiscalitzar les polítiques 
municipals en matèria de proveïments; i la 
llibertat d’exercici de forners i flequers, l’any 
1767, que va obligar l’Ajuntament barceloní a 
desprendre’s de les instal·lacions que tenia per 
a l’exercici del monopoli de la fabricació i ven-
da de pa, malgrat tots els intents de conser-
var-les. El govern central encarregà el disseny 
de la nova organització a una sala extraor-
dinària del Reial Acord (la Reial Audiència 
presidida pel capità general). A partir de 1775, 
l’Audiència va guanyar pes en el govern del 
Principat. Malgrat les múltiples vicissituds 
del nou sistema, la política liberalitzadora es 
mantingué fins a la crisi de 1789.

El març de 1789, arran del motí conegut 
com a Rebomboris del Pa, la sala extraordi-
nària fou dissolta i el capità general, destituït. 
Una junta benèfica es va fer càrrec del proveï-
ment perquè l’Ajuntament, la primera opció, 
s’hi va negar. El desembre del mateix any, el 
govern central, tot i confirmar les condicions 
establertes el 1767, optà per retornar la pro-
visió del pa a un consistori potenciat per l’aug-
ment del nombre de regidors i pel sistema de 
reclutament que prioritzava els membres de la 
noblesa més enlairada. L’Audiència, aferrada a 
la llibertat de panificació, no va poder superar 
la crisi de finals de segle. Aleshores, el govern 
municipal, partidari del monopoli, s’alià amb 
el capità general, que, al seu torn, feia costat a 
l’Ajuntament. Així, durant algunes dècades, 
l’administració municipal va recuperar el con-
trol de la panificació i de la venda de pa.

El marc legal i polític que va condicionar l’ac-
tuació de l’Ajuntament barceloní i la gestió 
del proveïment del pa al llarg del segle xviii 
va tenir tres moments clau: la seva fundació, 
entre 1714 i 1718; les reformes carolines, els 
anys 1760-1775; i la crisi de final de segle, 
sobretot els anys 1789-1799. 

L’endemà de la desfeta de 1714 el Consell 
de Cent fou dissolt i els seus béns, confiscats. 
Immediatament, va ser substituït per una 
administració provisional, mentre que els 
altres governs locals del Principat continua-
ren en exercici fins a l’any 1719. L’Ajuntament 
de Barcelona establert per la Nova Planta, 
el 1718-1720, diferia de l’antic Consell en 
quatre aspectes fonamentals: la formació del 
consistori (vint-i-quatre regidors perpetus de 
nomenament reial i triats entre la noblesa); els 
recursos financers (assignació d’uns ingressos 
anuals prefixats per sempre més i distribuïts 
en partides inamovibles); l’administració 

municipal (reducció dràstica dels serveis i del 
personal del consistori); i la supeditació de les 
decisions municipals a la seva ratificació per 
part de les autoritats superiors, de representa-
ció reial.

Les interferències externes foren constants 
en el proveïment municipal del pa, perquè les 
escassetats i les alces de preus periòdiques, 
amb les consegüents protestes, feien peri-
llar el manteniment de l’ordre públic, una 
preocupació principal de la cúpula militar que 
governava Catalunya. Ara bé, l’organització 
preexistent, basada en la llibertat del comerç 
de grans i el monopoli municipal de la panifi-
cació, sobrevisqué en la gestió ordinària fins a 
l’any 1767. 

L’abolició d’aquest sistema tradicional va 
formar part d’una sèrie de reformes munici-
pals aplicades arreu de l’Estat a la dècada de 
1760. Deixant de banda la supressió de les 
taxes que fins al 1765 gravaven el comerç del 

L’administració municipal del proveïment de pa 
(1714-1799)
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patia en moments de carestia, quan els altres 
proveïdors es retiraven del mercat. Aquests 
problemes que s’amplificaven pel fet que el 
poble feia a la corporació municipal respon-
sable de l’encariment del pa i per tant objecte 
de les seves ires.

Tot i així, el sistema anava funcionant 
raonablement bé, a pesar de la intervenció 
creixent de les autoritats borbòniques, fins 
que la decisió de la Corona de liberalitzar 
els mercats, primer del blat (1765) i més 
tard del pa («libre panadeo»), sense tenir 
presents els condicionants d’aquests mercats, 
va provocar problemes de desabastament 
i sobretot d’encariment, que van abocar al 
greu conflicte conegut com a Rebomboris del 
Pa (1789). Un cop reprimit el motí, es tornà 
de fet a la situació anterior: mantenir la tran-
quil·litat de la població es va convertir en la 

principal preocupació de les autoritats locals. 
Els decrets liberalitzadors no van ser retirats, 
però sí incomplits.  

Al segle xviii, el proveïment del pa a Barce-
lona va continuar amb el mateix sistema que 
s’havia anat establint en els segles anteriors. 
De fet, l’administració de l’abastament 
municipal de pa i de carn va ser una de les 
poques qüestions que, en teoria, van seguir en 
mans del municipi després del decret de Nova 
Planta. El municipi mantenia el monopoli 
de la venda de pa. Per regla general, l’exer-
cia mitjançant arrendament; però els anys 
difícils, quan els arrendataris es retreien, era 
l’administració municipal la que se n’havia de 
fer càrrec. El monopoli es trobava limitat per 
la possibilitat de pastar i coure pa a casa, de 
pastar a casa i coure’l al forn i de lliurar farina 
als flequers per recuperar-la en forma de pa 
(pa de talla), com també pels privilegis de 
determinades corporacions eclesiàstiques, en 
especial la Catedral i la Inquisició, de vendre 
els sobrants del seu pa. Aquestes dues darreres 
circumstàncies donaven peu a abusos i litigis.

El sistema estructurat d’aquesta manera 
estava pensat tant per assegurar l’abastament 
de pa com per subvencionar el pa negre, el 
pa dels pobres, que s’abaratia a costa de l’in-
crement del preu del pa blanc. Els aspectes 
beneficiosos de la intervenció municipal 
sobre el mercat anaven, però, acompanyats 
de dificultats que podien arribar a ser greus: 
d’una banda, els forners, tot i la prohibició, 
venien pa blanc més barat, fent-lo passar per 
pa de talla; d’una altra, el cost del proveï-
ment de blat carregava fortament la hisenda 
municipal, que havia d’avançar grans sumes 
per mantenir avituallat el mercat. Les cor-
rupteles eren massa presents en les admi-
nistracions municipals; però, fins i tot sense 
aquestes, el sistema plantejava sovint pro-
blemes d’excés de gra, comprat car, al qual 
resultava difícil donar sortida si més tard el 
cereal s’abaratia. I a la inversa, si el municipi 
no disposava de prou blat emmagatzemat, 

El pa de Barcelona al segle xviii:  
continuïtats i canvis

Gaspar Feliu, Institut d’Estudis Catalans
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En efecte, la taxa del vuitè s’abatia sobre les 
capes més desfavorides de la població urbana 
(pobres, assalariats, petits artesans), que no 
posseïen vinyes ni disposaven de capacitat 
per adquirir a l’engròs el vi que necessita-
ven per al seu consum familiar, mentre que 
afectava molt menys als ciutadans que tenien 
propietats a la perifèria de la urbs.

Tot el nombrós conjunt d’ordinacions 
encaminades a aconseguir la recta recaptació 

d’aquesta imposició i, sobretot, a prevenir els 
nombrosos fraus (crida del vi, senyalització 
del seu lloc de venda, prohibició de mescles, 
control de les mesures, prescripcions per als 
fabricants de botes, mesures d’higiene, rivali-
tats entre taverners i hostalers, etc.) permeten 
anar més enllà de les qüestions purament 
fiscals i reflexionar en termes generals sobre la 
producció, la importació, la venda i el consum 
del vi a la Barcelona medieval.

No hi ha dubte que la fiscalitat indirecta 
sobre el vi es materialitzava en un dels ingres-
sos més importants de les finances munici-
pals, no només a Barcelona o a Catalunya, 
sinó a la majoria de les ciutats de l’occident 
mediterrani. En el cas de la ciutat comtal, i a 
partir de la dècada de 1330, l’anomenada im-
posició del vi va ser el més productiu de tots 
els impostos indirectes: els anys esmentats 
representava el 35% de tots ells, i no menys 
del 28% al llarg de gairebé tota la segona 
meitat del segle xiv. Aquesta rellevància del 
vi per a la hisenda municipal es manifestà 
en la profusió i el detall amb què es regulava 
l’entrada, la venda i el consum d’aquest pro-
ducte a la ciutat.

En termes generals, la imposició del vi 
comprenia tres tipus d’impostos diferents: un 
d’ells gravava l’entrada de verema a la ciutat; 
un altre afectava la compravenda a l’engròs 
de vi i de verema, pagant una determinada 

quantitat per cada càrrega; però, per sobre 
d’aquests dos gravàmens, l’impost més signi-
ficatiu sobre el vi era el que es percebia arran 
de la seva venda al detall, tant per taverners 
i hostalers, com per aquells propietaris de 
vinyes o de vi que decidien posar els seus 
excedents al mercat i fer taverna, ni que fos de 
manera temporal. Com van prescriure algu-
nes corts de la primera meitat del segle xiv, 
aquest tercer impost consistia en la percepció 
d’un vuitè del vi venut al detall. La forma més 
característica de cobrar l’exacció consistia 
en minvar la mesura del vi, de manera que el 
comprador rebia un vuitè menys del produc-
te. Cal tenir en compte que, en tractar-se 
d’una contribució que afectava tot el conjunt 
de consumidors de vi al detall, no només es va 
aconseguir el major ingrés municipal proce-
dent de la complexa fiscalitat sobre la verema 
i el seu producte, sinó que aquest impost 
va tenir més impacte sobre el teixit social. 

Vi i tavernes a la Barcelona medieval

Manuel Sánchez Martínez, CSIC Barcelona

British Library
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autoritats municipals sempre foren hostils a la 
creació d’una organització forta dels carnissers.

Pel que fa al govern municipal, l’alta de-
manda veïnal, juntament amb la implantació 
de les imposicions al consum de carn durant 
la segona meitat del segle xiv, van fer que el 
municipi barceloní tingués una preocupació 
constant per mantenir l’abastament de carn 
fluït i a bon preu. Era el govern de la ciutat qui 
fixava els preus de la carn, qui dictava les nor-
mes que regulaven el procés d’escorxament, 
esquarterament i venda i, a partir de 1339, qui 
proposava al rei l’oficial que havia de vigilar 
el compliment de la normativa municipal. 
Aquest control estricte generà molts conflic-
tes entre el govern municipal i els carnissers. 
Les tensions, principalment pels preus, esde-
vingueren una de les causes dels problemes 
d’abastament de carn a la ciutat.

Els consumidors no eren una massa uni-
forme, sinó que n’hi havia de molts tipus: des 

dels grans clients, que es beneficiaven d’avan-
tatges en el seu tracte amb els carnissers, fins 
els petits compradors, que adquirien petites 
peces de carn per al seu consum quotidià. 

En definitiva, la interacció conflictiva 
d’aquests tres elements marcarà l’evolució de 
l’abastament de carn a la ciutat al llarg dels 
últims segles de l’edat mitjana.

L’abastament de carn a Barcelona al final de 
l’edat mitjana tenia tres actors principals: els 
carnissers, el govern municipal i els consumi-
dors. Conèixer la relació entre ells és fona-
mental per entendre la dinàmica del mercat 
de la carn en aquesta època. 

Els carnissers de Barcelona durant els 
segles xiv i xv eren alhora treballadors 
manuals i homes de negocis. Habitualment, 
s’organitzaven en companyies per comprar 
el bestiar als mercats situats en les rutes de 
transhumància i dur-lo a la ciutat. Un cop a 
Barcelona, els animals s’acabaven d’engreixar 
als deltes del Besòs i del Llobregat, mentre 
esperaven el moment d’entrar a ciutat per ser 
escorxats, esquarterats i venuts a les tau-
les de carnisseria. Els carnissers tenien un 
control enorme del procés d’abastament de 
la ciutat gràcies al fet d’haver aconseguit una 
important integració vertical en el circuit 
comercial. 

Que la majoria dels carnissers de Barcelo-
na treballessin d’una manera similar no vol dir 
que tots fossin iguals econòmicament ni que 
tinguessin el mateix volum de negoci. N’hi 
havia que regentaven una sola taula de venda 
de carn i movien un petit nombre d’animals 
l’any amb l’assistència d’un parell d’ajudants, 
mentre que d’altres tenien més d’una taula, 
movien anualment diversos milers de caps 
de bestiar i treballaven amb un petit equip 
d’assalariats. Els carnissers, al llarg dels segles 
xiv i xv, aconseguiren crear estructures 
econòmiques força complexes amb les quals 
van intentar optimitzar el negoci. En canvi, les 
solidaritats internes van ser precàries.

La corporació d’ofici dels carnissers es 
desenvolupà lentament al llarg dels dos segles. 
Una de les raons és que hi havia importants 
diferències econòmiques que separaven els 
membres de l’ofici, les quals sovint conduïen a 
una tensa competència; a això cal afegir que les 

Abastar de carn la ciutat

Ramon A. Banegas López, Universitat de Barcelona
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una reserva de carn que garantia l’abastament 
durant unes dues setmanes. Per a l’engreix del 
bestiar, recorria a l’herba dels dos deltes, el 
del Besòs i el del Llobregat, i a les pastures que 
quedaven a les terres de conreu i els guarets. 

Les pastures començaren a escassejar 
a mesura que els terratinents barcelonins 
anaren desplaçant els propietaris locals de les 
parròquies foranes, que els conreus s’esten-
gueren i que una agricultura més intensiva 
impedia el pasturatge de rostolls o guarets. 

Al Llobregat, Barcelona disposava d’un 
territori fitat, els Joncars, en ple terme de 
la parròquia de l’Hospitalet. Aquí sorgiren 
conflictes amb els terratinents per la prohibi-
ció de la ciutat d’ampliar conreus. A la zona 
pròpiament de conreus, entre els mollons i la 
carretera de València, els conflictes foren per 
la pastura de rostolls i dels guarets.

La institució comunal de les vint-i-dues 
carnisseries dels pobles del territori fou cabdal 

en la presa de consciència de la gent de les 
parròquies sobre el valor del terme i la seva 
extensió. Van lluitar contra les limitacions 
imposades per Barcelona, que es considerava 
ama i senyora de totes les herbes. Els nous 
grups socials que al segle xvii controlaven la 
vida local (menestrals, masovers, etc.) foren els 
protagonistes d’aquestes lluites. Això sí, sense 
afectar l’estructura de classes, perquè alhora 
van prohibir o limitar l’espigolar als jornalers i 
comparets més pobres. 

Es prou coneguda per la historiografia mo-
derna l’àmplia extensió de la jurisdicció de la 
ciutat de Barcelona pels seus territoris veïns. 
Les discrepàncies sorgeixen quan hom vol 
concretar i delimitar el «terme i territori de 
Barcelona» dels segles xvi-xvii. 

Barcelona fonamentava les seves reivin-
dicacions territorials en un privilegi de 1319. 
Fins al 1716, la ciutat ho interpretà com una 
jurisdicció sobre un terme propi (de Montgat 
fins a Castelldefels, de Collserola fins al mar): 
una única universitat i vint-i-tres parròquies 
que tenien unes institucions sense capacitat 
política. A finals del segle xviii, es tornà a 
plantejar la inclusió d’aquest espai dins el que 
s’anomenava el territori de Barcelona.

D’aquesta expansió de Barcelona cap al 
seu entorn, la ciutat en treia recursos, però 
alhora sorgiren problemes que diferenciaren els 
ciutadans dels habitants forans. Per exemple, 
la pressió dels barcelonins sobre les terres de 

conreu de fora vila (heretats, torres), va donar 
lloc a conflictes per tancaments de terres 
(bans). Les imposicions de taxes que donaven 
ingressos a Barcelona van provocar l’oposició 
d’alguns pobles del territori, com Sant Martí de 
Provençals o Sant Andreu de Palomar. I, sobre-
tot, els llocs de pastura que eren tan necessaris 
per als ramats que havien de proveir de carn la 
ciutat no sempre van ser fàcils de mantenir, com 
ho demostra una oposició iniciada l’any 1657 
per part dels veïns de l’Hospitalet de Llobregat, 
compartida al segle xviii per la gent de Sarrià i 
alguns altres pobles. 

La importància de les pastures de l’entorn 
barceloní provenia del sistema de proveïment 
del tall del moltó. La ciutat o els seus comer- 
ciants compraven els moltons mentre baixa-
ven per les carrerades. Abans de tancar-los 
als corrals de Barcelona, calia engreixar-los. 
Barcelona necessitava tenir a prop, d’una for-
ma permanent, entre 4.000 i 5.000 moltons, 

Les pastures per als ramats de Barcelona 
(segles xvi-xviii)

Josep M. Bringué Portella, historiador

Al·legoria del bon i 
mal govern, Ambrogio 
Lorenzetti, 1338
Palazzo publico, Siena
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els peixos grans que es venien trossejats i que 
eren més preuats, com ara la tonyina, l’anfós, 
l’esturió o l’emperador..., i els peixos petits, 
com ara la sardina o el seitó, menys apreciats 
i més propis de les classes populars. També es 
preparava i venia peix salat: tonyina, congre, 
sardines, sabogues, arengades... 

El mercat del peix era un recinte cobert que 
en el dia a dia esdevenia un espai concorregut 
i vital de la ciutat. La documentació municipal 
ofereix informació sobre el seu funcionament 
perfectament regulat, els conflictes socials, 
els rols de gènere o els preus del peix. D’altra 
banda, els receptaris medievals, la documen-
tació de diverses institucions i la comptabilitat 
privada ens aporten noticies sobre els hàbits 
de consum de peix a Barcelona, especialment 
durant els darrers segles medievals, el gust pels 
productes del mar i les formes de cuinar-los.

L’abastament de peix era 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, especialment 
els divendres i durant l’advent i la quares-
ma. Barcelona no n’era una excepció: els 
consellers restringien la venda i el consum 
de carn durant la quaresma, a la vegada 
que garantien l’abastament de peix i en 
monopolitzaven el mercat.

A Barcelona i a les poblacions costaneres 
de la seva àrea d’influència vivia un destacat 
col·lectiu de gent de mar, dedicat a la pesca, 
que utilitzaven diferents tècniques o arts, 
segons el tipus de captura, com ara la pesca 
amb palangre, l’aixàvega o el bolig. Una gran 
majoria vivien al barri de la Ribera i dels 
Còdols. Les formes de vida dels pescadors i 
de les seves famílies eren ben diferents de les 
dels seus conveïns. 

Tot el peix que es pescava, des del Mares-
me fins al Garraf, i en dotze llegües dins del 
mar davant de la costa barcelonina, s’havia 
de vendre obligatòriament a la «Pescateria» 
municipal, situada al barri de la Ribera, molt 
a prop de la platja. La venda de peix, tant fresc 
com salat, es regia d’acord amb les ordinacions 
de les autoritats urbanes. La minuciositat de 
les disposicions que van dictar ens permeten 
definir el funcionament del mercat del peix, 
les activitats que s’hi desenvolupaven i les 
relacions que s’hi establien. Les normes esta-
ven essencialment encaminades a garantir el 
subministrament, sobretot durant la quaresma, 
i a vigilar-ne la qualitat, tot propiciant la venda 
de peix del dia i al detall, el més directament 
possible al consumidor i amb uns interme- 
diaris ben establerts.

A la Barcelona medieval hi havia un 
consum molt variat de tot tipus de peix. Es 
distingien sobretot els peixos de tall, és a dir, 

La pesca i el proveïment de peix
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també es consumien fruits secs i confitures, 
molt especialment el codonyat, les panses i 
les figues. 

La producció de les hortes urbanes 
resultava insuficient per cobrir les necessitats 
de la població, per la qual cosa hi havia un 
mercat d’abastament que garantia la distribu-
ció d’aquests productes, que tenien una gran 
demanda, ja que l’àpat quotidià consistia en 
un potatge compost bàsicament de produc-
tes vegetals amb petites quantitats de carn. 
Per diverses places de la ciutat s’escampaven 
mercats especialitzats en les hortalisses, com 
ara la plaça de les Cols, de les Cireres, el Born 
o la Plaça Nova, espais perfectament regla-
mentats per les ordenances municipals. La 
venda d’aquests productes, juntament amb 
la volateria i els ous, estava essencialment en 
mans femenines: algunes dones es dedicaven 
a la revenda, però també hi havia pageses de 
l’entorn de Barcelona que entraven cada dia 
a la ciutat per vendre directament els seus 
productes.

El mercat d’aviram, situat a la plaça de 
l’Oli o a la plaça Nova, tenia una clientela una 
mica diferent. El consum de volateria estava 
més generalitzat entre les classes benestants i 

es reservava sobretot per a les festes i celebra-
cions importants i per als malalts.

La presència de fruites, verdures i vola-
teria i ous a les taules barcelonines medievals 
queda reflectida en els receptaris i les compta-
bilitats privades i institucionals.

El creixement urbà –que a Barcelona fou 
espectacular i continuat des del segle xi– va 
plantejar el problema de l’abastament d’ali-
ments per a una població que majoritàriament 
no vivia de l’agricultura, és a dir, que s’havia 
de proveir des de fora. Una excepció eren els 
productes de l’horta: es conreaven horts dins 
del clos emmurallat, molt especialment a la 
part baixa del Raval, a les Hortes de Sant Pau, 
on molts ciutadans tenien vinyes i horts que 
explotaven per al consum propi; a més, l’Hort 
i Vinyet ocupava el pla de Barcelona fins a ben 
bé les portes de les muralles.

Les fruites i verdures eren un complement 
alimentari indispensable, especialment per a les 
classes populars. A més, als horts s’hi conrea-
ven plantes aromàtiques que servien per condi-
mentar els menjars i eren més assequibles que 
les espècies d’importació; i també s’hi tenien 
plantes medicinals. D’altra banda, proporciona-
ven un espai de lleure als habitants de la ciutat.

Els conreus d’horta requerien sistemes de 
regadiu, que podien ser naturals o antròpics i 
que s’havien implantat tant al pla de Barcelo-
na com dins del recinte urbà. 

El ritme del temps marcava l’estacionali-
tat dels productes agraris. A finals d’abril arri-
baven les primeres cireres i, en certa manera, 
començava l’horari d’estiu que s’allargava 
fins a finals de setembre, quan s’acabaven 
les darreres figues i raïms. A la darreria de 
l’edat mitjana, a les hortes barcelonines es 
collien: a l’hivern, naps, cols, brotons, porros 
i espinacs, que en els menjars es combinaven 
amb llegums i cereals; a la primavera, faves 
i pèsols; i, a partir de juny, les omnipresents 
carabasses. També consta que hi creixien 
cogombres, pastanagues, raves, xirivies, 
alls i cebes, entre altres. Quant a les fruites, 
destacaven les fresques, essent especialment 
apreciades les fruites dolces, com ara les 
peres, les cireres, els préssecs i les figues; però 

L’horta i la volateria als mercats
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Proveïment i consum 
en els segles xix i xx

La liberalització del mercat 
alimentari 
Al llarg del segle xviii van debilitar-se els 
mecanismes que permetien a l’administració 
municipal protegir i controlar el proveïment 
dels productes més bàsics mitjançant mono-
polis i normatives de control mercantil. La 
progressiva liberalització dels mercats va ser 
un procés conflictiu que va culminar al segle 
xix. L’Ajuntament de Barcelona va intentar 
mantenir el sistema de mercat protegit, però 
a la fi s’adaptà als nous temps, amb noves 
institucions i funcions.

Nivells de vida, dietes i salut
Al llarg del segle xix, Barcelona es convertia 
en una ciutat industrial mentre es produïa 
una important transformació de l’estructura 
social i dels nivells de vida de la gent. La di-
ferenciació social també va ser una diferenci-
ació alimentària: les dietes van canviar, amb 
la introducció de nous productes, i s’hi van 
reflectir les diferències de classe, sexe i edat.

L’adaptació a les conjuntures 
excepcionals i als nous 
temps
Al segle xx, especialment durant la guerra 
i la postguerra, els barcelonins van viu-
re temps de precarietat alimentària. Van 
ser temps excepcionals, molt supeditats a 
les intervencions governamentals. Passat 
mitjan segle xx, amb els canvis econòmics, 
van arribar noves pautes alimentàries, nous 
sistemes de distribució i noves propostes de 
proveïment, com les grans superfícies o les 
botigues amb oferta especialitzada.

Vista de la Plaça Nova, Alexandre de Laborde, Voyage pittoresque et 
historique de l’Espagne, 1806-1820
© Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Gabriel Serra
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pes en la dieta, com pel volum del tràfic que 
generaven, n’hi havia altres de ben rellevants, 
com ara l’oli, l’aiguardent o el bacallà, ano-
menat carne de pobre per Figuerola, del qual, 
segons les seves estimacions, es consumien 
uns 62.000 quintars a Barcelona.

Pel que fa a les principals fonts d’arribada 
d’aquesta quantitat ingent de productes es-
sencials per a l’alimentació diària de la ciutat 
i dels seus nuclis perifèrics, la publicació de la 
Balanza mercantil de importación y esporta-
ción verificada por el Puerto y Aduana de Bar-
celona en el año de 1848 per part de la Junta 
de Comerç ens permet disposar d’un ampli 
ventall de dades per reconstruir les grans 
xarxes mercantils de proveïment de Barcelona 
en aquest moment clau de la seva eclosió com 
un dels centres industrials de referència del 
sud d’Europa.

A més, la Balanza de 1848 també posa de 
manifest un fet de gran transcendència: Bar-

celona, a mitjan segle xix, s’havia convertit 
en la porta d’entrada i en el centre articulador 
de les xarxes de proveïment de la resta del país 
pel que fa a un nombre important d’articles de 
primera necessitat, especialment aquells que 
forçosament havien d’arribar per mar.

Segons l’Estadística de Barcelona en 1849 de 
Laureà Figuerola, la capital del Principat 
comptava amb una població de més de 
186.000 ànimes, deixant de banda la nombro-
sa població flotant. Si bé el cap i casal català 
quedava força lluny de les grans capitals 
europees, com ara Londres (amb més de dos 
milions i mig d’habitants), París (amb aproxi-
madament un milió) o Berlín (que s’acostava 
al mig milió), també és cert que deixava en-
rere a la resta de ciutats espanyoles. Superava 
per poc la capital de l’Estat (de 180.000 
habitants) i encara més les dues altres úniques 
ciutats espanyoles, Sevilla i València, que 
s’acostaven als 100.000 habitants.

El mateix Laureà Figuerola, en l’obra 
abans esmentada, oferia una estimació de 
les necessitats d’articles de consum que 
generava una concentració urbana d’aquesta 
importància: cada any entraven a la ciutat 
uns tres milions i mig de quilograms de carn 

de xai, bou i vedella; a més, calia sumar-hi 
gairebé quinze mil porcs i un nombre difícil 
de precisar d’aus (que Figuerola estima que 
comprendria, entre d’altres, dues-centes mil 
gallines, aproximadament). 

Un dels proveïdors més importants de ca-
lories en la dieta de mitjan segle xix era el vi. 
El seu consum a la ciutat de Barcelona s’acos-
tava als 200.000 hectolitres anuals, sempre 
segons l’autor de l’Estadística de Barcelona. 
Amb tot, en el context alimentari de mitjan 
segle xix, el paper absolutament central en la 
dieta corresponia als cereals. Segons Figuero-
la, l’any 1848 van ser introduïdes a Barcelona, 
per al consum dels seus habitants, 489.465 
quarteres de blat, 1.344.440 roves de farina, 
10.964 quarteres de civada, 40.438 de panís, 
55.063 d’ordi i més de 326.000 roves d’arròs.

A més dels productes esmentats, que 
podríem considerar els principals del prove-
ïment alimentari de Barcelona, tant pel seu 

Geografia del proveïment alimentari cap a 1850
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El fet de poder disposar, durant la segona 
meitat del segle xix, d’estadístiques sobre el 
moviment de blat, cereals i farina que per les 
vies fèrries convergien a Barcelona i que, a 
través del comerç marítim de llarga distància 
i de cabotatge, arribaven al port d’aquesta 
ciutat, fa possible quantificar el volum i preci-
sar l’evolució (i també la procedència) de les 
importacions netes efectuades per proveir la 
demanda generada per l’aglomeració demo-
gràfica del pla de Barcelona. La informació 
quantitativa disponible es complementa amb 
la qualitativa, referida a les vicissituds de la 
circulació i comercialització de blat i de fari-
na, reflectides en les memòries publicades per 
les companyies ferroviàries i les actes del seus 
consells d’administració.

En l’anàlisi del proveïment de Barcelona 
de blats i farines i, en conseqüència, de pa, és 
també de gran rellevància l’evolució de les ta-
rifes que van aplicar les companyies ferrovià-

ries, atès que els preus de transport van tenir 
un pes específic molt gran en la formació dels 
preus del pa al mercat barceloní.

En el decurs d’un període en què els salaris 
van tenir un poder adquisitiu molt baix, 
les dietes de les famílies treballadores van 
romandre poc diversificades i el pa es va man-
tenir com a l’aliment bàsic que absorbia un 
percentatge considerable de la renda familiar 
disponible. Durant el primer terç del segle, 
el mercat barceloní encara es va proveir (en 
una proporció elevada) de blats estrangers. 
Aquesta pauta desaparegué en implantar-se la 
prohibició d’importar cereals i farina, la qual 
cosa va implicar un augment progressiu de 
l’arribada de blat, cereals i farina procedents 
de l’interior d’Espanya, malgrat l’existència, 
durant uns anys, d’un contraban considerable.

La construcció de la xarxa ferroviària va 
comportar que la circulació d’aquests productes 
destinats a cobrir l’enorme dèficit català i, sobre-
tot, barceloní –que, en principi, havien arribat 
transportats per carro fins als ports de la perifè-
ria i per cabotatge fins a Barcelona– s’efectués 

mitjançant els ferrocarrils i, en una proporció 
molt elevada, per la línia Barcelona-Saragossa.

El nou sistema de proveïment de blat i de 
farina es veié alterat en les dues darreres dèca-
des del segle xix, arran de l’anomenada crisi 
agrària finisecular (d’abast europeu) que es 
caracteritzà per una arribada massiva de blats 
ultramarins a preus extremament reduïts que 
van desbordar les barreres aranzelàries de 
tots els països del vell continent. En aquesta 
conjuntura, el port de Barcelona esdevingué 
el principal port d’entrada de tot l’Estat dels 
blats americans, els quals no solament van 
cobrir la demanda de la població de Barce-
lona, sinó que van ser reexpedits en grans 
quantitats (tant per via marítima com a través 
dels ferrocarrils) cap a la resta de Catalunya i 
d’Espanya. En aquests anys, el flux importa-
dor va facilitar que es consolidés a Barcelona 
una important indústria farinera dedicada a la 
molta de blats estrangers. 

El proveïment de cereals i farina

Pere Pascual Domènech, Universitat de Barcelona

Port de Barcelona, 
Josep Esplugas Puig, 
1880-1889
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Des de l’inici, els productes afectats per 
la contribució sobre consums (els anomenats 
consums) van ser el vi, la sidra, el xacolí, la 
cervesa, l’aiguardent i els licors, l’oli d’oliva, el 
sabó i la carn. Malgrat que la nova contribució 
deixava lliures el pa, el llegum i les hortalisses, 
base principal de l’alimentació de la majoria de 
persones, es va generar un ampli moviment de 
rebuig. En això coincidien les revoltes populars 
contra els consums, les crítiques de determinats 
sectors d’hisendistes i publicistes i les campa-
nyes polítiques d’alguns corrents, principalment 
dels republicans, que en determinades ocasions 
van poder sumar-hi els liberals progressistes. 
La supressió de la contribució de consums 
s’aconseguí temporalment en els períodes de 
major obertura política (Bienni Progressista i 
Sexenni Democràtic), però va mantenir-se fins 
ben entrat el segle xx.

Després de la revolució de 1868, la Junta 
Revolucionària de Barcelona va decretar l’aboli-
ció de la contribució de consums, abans mateix 

del decret del govern de Madrid. Però, al cap de 
dos anys, per pal·liar el dèficit de la hisenda lo-
cal, els consums es restabliren progressivament, 
malgrat l’oposició d’àmplies capes de població, 
inclosos els botiguers. A principis de 1872, a 
Barcelona, les protestes d’homes i dones de to-
tes les edats van ser tan violentes que van causar 
l’incendi d’algunes casetes de cobrament i fins i 
tot algun mort.

Fins al segle xviii, el sistema de proveïment 
alimentari de les viles i ciutats de l’occident 
europeu s’havia basat en la garantia d’abast 
dels productes més bàsics i la protecció contra 
les alces desmesurades dels preus. El dret a la 
subsistència era un element constitutiu del «bé 
comú», que els governants havien de preservar 
en nom del «bon govern».

Però a partir de mitjan segle xviii es feren 
visibles alguns corrents contraris al mercat 
protegit que estava regulat per les administra-
cions municipals. Alguns teòrics i els sectors 
productors de cereals defensaven la llibertat 
de comerç, assegurant que era una manera 
d’acabar amb les caresties. Els primers intents 
van agreujar la situació i van provocar grans 
protestes. En són exemples els motins de  
1766 a Madrid i altres localitats espanyoles 
(mentre que hi havia calma a Barcelona, que va 
mantenir la regulació) o la guerre des farines a 
París el 1775.

El liberalisme econòmic s’anà obrint pas a 
Espanya durant gairebé un segle, en paral·lel a 
la construcció del centralisme, i això va afavorir 
l’expansió dels interessos comercials capitalis-
tes, mentre que també introduïa elements de 
precarietat i de desatenció social en determina-
des capes de població rural i urbana. En el camí, 
els municipis van perdre els instruments de 
control del mercat alimentari i els tradicionals 
recursos de la hisenda local, alhora que veien 
augmentar les seves funcions i responsabilitats.

La reforma tributària espanyola de 1845 
va fonamentar-se en una ineficient imposició 
única directa sobre riquesa personal, comercial 
i industrial. Es va complementar amb una con-
tribució indirecta sobre determinats productes 
alimentaris –que afectava en major proporció 
els pressupostos familiars més modestos–, molt 
més fàcil de recaptar, i que va assolir un gran 
volum: era la «contribució dels consums», que 
també havia de nodrir la hisenda municipal.

Impostos i protestes

Mercè Renom, TIG, Universitat de Barcelona

El Born Vell, Ramon 
Martí i Alsina, 1867
© MNAC- Museu Naci-
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tàncies crítiques de la postguerra les que van 
conduir a una neta divergència respecte a 
altres països més avançats. Mentre que moltes 
ciutats europees a partir de la dècada de 1950 
mostraren una ràpida modernització de la dis-
tribució comercial, amb la progressiva erosió 
dels mercats tradicionals, al nostre país, amb 
un teixit comercial endarrerit, es confià la 
contenció dels preus gairebé exclusivament 
als mercats. Aquesta política per combatre 
l’altíssima inflació de Barcelona s’inscrivia en 
les directrius del primer Pla de Desenvolupa-
ment; va comportar el projecte de nou mercat 
de majoristes situat a la Zona Franca, inaugu-
rat el 1971 i es traduí en una forta expansió de 
la xarxa de mercats al detall, de manera que, 
entre 1939 i 1970, mentre a Europa minvava 
el nombre dels mercats, a Barcelona es passà 
de 18 a 40 mercats. 

Cap a 1985, el deteriorament del teixit 
comercial, accelerat per la crisi i per l’amenaça 

creixent de les grans superfícies, va aconsellar 
aprofitar la vigència d’aquesta xarxa heretada i 
utilitzar-la com a alçaprem de l’acció munici-
pal per regenerar el comerç de proximitat dels 
barris. Aquesta opció estratègica ha suposat, 
durant aquestes darreres dècades, una reno-
vació dels mercats i una gestió municipal molt 
singular en el context internacional.

A diferència del Regne Unit o França, la mo-
dernització dels mercats tradicionals va ser a 
Barcelona tardana i laboriosa. La concepció 
il·lustrada dels mercats com a equipaments no 
resultà clara fins a la creació dels mercats de 
Sant Josep i de Santa Caterina i, sobretot, fins 
al projecte de Cerdà. Entre meitat de segle i la 
dècada de 1870, esdevingué obsoleta la garan-
tia tradicional de l’aprovisionament de gra, els 
pallols municipals; mentre que els mercats, 
que no s’havien modernitzat, quedaren com 
a principal instrument de control dels preus 
dels aliments. No resulta doncs estrany que  
les tres últimes dècades del segle xix, d’intens 
creixement demogràfic i d’impacte dels nous 
sistemes tècnics, veiessin un esforç sostingut 
de modernització del sistema de proveïment 
alimentari de la ciutat.

Si bé els nous mercats d’estructura metàl-
lica en van ser l’expressió més visible, els esfor-
ços per resoldre el tema pendent de l’escor-

xador i la temptativa de crear un gran mercat 
central mostren la voluntat de renovació global 
del sistema. Les noves formes de transport i el 
canvi d’escala de la ciutat –coronat per l’agre-
gació de municipis– comportaren l’ampliació 
del radi d’aprovisionament, especialment de la 
carn i la volateria, i el pes creixent del comerç a 
l’engròs. Les demandes insistents de reorga-
nització dels mercats de majoristes de fruites 
i verdures, peix i volateria, acabaren finalment 
el 1921 amb la conversió definitiva del Born en 
mercat majorista de fruites i verdures, i amb el 
desplaçament dels majoristes del peix a la Ga-
leria de Màquines del carrer de Wellington. La 
reordenació del sistema es completà, durant la 
primera meitat del segle xx, amb la construc-
ció de nous mercats al detall.

Així, fins a la Guerra Civil, seguint amb 
cert retard els passos d’altres ciutats europees, 
es va completar una xarxa molt notable de 
mercats al detall. Però van ser les circums-

La xarxa de mercats municipals

Manuel Guàrdia Bassols i José Luis Oyón, Universitat Politècnica  
de Catalunya

El mercat del Born,  
c. 1900
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els excedents de la compra mancomunada, 
les cooperatives obreres desenvoluparen 
prestacions socials, culturals i educatives; 
fons de previsió per malaltia, vellesa o mort; 
caixes de resistència per a vagues, i mútues de 
salut; unes dimensions socials que milloraren 
la vida d’uns obrers que aspiraven a substituir 
les relacions capitalistes per la pràctica de la 
cooperació. 

Les cooperatives de consum barcelonines 
evolucionaren i creixeren al compàs dels esde-
veniments històrics generals, i episodis com 
les grans vagues de la segona meitat del segle 
xix o els tancaments patronals contribuïren a 
incrementar la rellevància d’unes institucions 
que garantien l’accés a l’alimentació en temps 
convulsos. Amb l’adveniment de la II Repú-
blica, l’abril de 1931, el moviment cooperatiu 
comptà per primera vegada amb lleis especí-
fiques que el protegiren front a les escomeses 
habituals dels gremis de comerciants, i a la ve-
gada es desenvoluparen indústries pròpies de 
segon grau (que elaboraven pastes per a sopa, 
xocolata o aigües carbòniques) i es fomentà la 
participació femenina en les entitats mateixes. 
L’any 1935, una setantena de cooperatives 
articulaven la geografia obrera de l’autoabas-
tament alimentari a la ciutat.

Amb la Guerra Civil, les cooperatives 
de consum arribaren al seu apogeu i, junta-
ment amb les col·lectivitzacions industrials, 
vertebraren la nova economia revolucionària. 
Aquella economia obrera, tanmateix, seria 
escapçada de soca-rel amb l’entrada de les 
tropes feixistes a Barcelona el gener de 1939.

L’abastament alimentari a la ciutat de Barcelo-
na ha tingut un protagonista sovint invisibi-
litzat: les classes populars mateixes organitza-
des en qualitat de consumidores.

A partir de mitjan segle xix, i per afrontar 
les dificultats econòmiques del proletariat 
industrial naixent, grups d’obreres i obrers  
–influïts sovint per les idees del republica-
nisme federal– iniciaren experiències d’ajuda 
mútua que es van anar fent més complexes fins 
esdevenir cooperatives obreres de consum. A 
l’entorn de les fàbriques tèxtils, on la feina era 
mal remunerada i inestable, i especialment a 
poblacions perifèriques del pla de Barcelona, 
com Sants, Poblenou, El Clot o Horta, que 
no disposaven d’un accés eficaç als mercats 
centrals d’abastament alimentari, nasqueren 
petites iniciatives destinades a suprimir els 
intermediaris comercials burgesos i comprar 
a l’engròs productes bàsics amb millors condi-
cions de preu i qualitat. L’Antiga del Camp 

de l’Arpa (1866), la Constància Martinenca 
(1868) o la Fraternitat de la Barceloneta 
(1879) en foren algunes de les pioneres. I un 
local llogat, un bocoi de vi, una tina d’oli o un 
sac de llegums, aconseguits amb les humils 
aportacions setmanals, simbolitzen els inicis 
ben modestos d’aquell moviment.

Més tard, nasqueren experiències com 
la Flor de Maig (1890), la Lleialtat Santsen-
ca (1891) o el Model del Segle xx (1901), 
que esdevingueren importants institucions 
populars, amb edificis propis que albergaven 
no només relacions econòmiques fraternals, 
sinó també una rica vida social i cultural. El 
consum autogestionat no serví únicament 
per garantir una distribució equitativa i 
eficaç dels productes alimentaris entre les 
classes subalternes, sinó que també fou la 
base per construir unes polítiques socials 
pròpies que ni l’Estat ni el mercat capitalista 
estaven en condicions de garantir. Així, amb 

Les cooperatives de consum

Ivan Miró Acedo, sociòleg

Cooperativa La Artesana
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es va fer al nou i gran escorxador que es va 
edificar a l’esquerra de l’Eixample a finals del 
segle xix. El creixement del consum de llet 
entre els barcelonins va provocar un augment 
molt considerable de les vaqueries, primer a 
l’interior de la ciutat (amb els consegüents 
problemes higiènics) i més tard a les comar-
ques limítrofes. Els veterinaris també foren 
responsables del control sanitari de la llet. En 
canvi, van ser els farmacèutics els responsa-
bles de la salubritat dels aliments d’origen 
vegetal (pa, verdures...) i de l’aigua, a més 
de tenir sota el seu control els herbolaris, els 
especiers i els adroguers. 

En el control sanitari dels aliments, a més 
de la implicació de diversos professionals, 
hi hagué alguns avenços científics i mèdics 
considerables en el darrer quart del segle xix, 
que van implicar un canvi important de pa-
radigma en les polítiques de l’higienisme. En 
efecte, la nova teoria bacteriològica relaciona-

va les malalties infeccioses amb els micro-
organismes patògens específics, de manera 
que això va implicar el desenvolupament de 
tècniques fisicoquímiques, com la pasteurit-
zació, l’antisèpsia i l’asèpsia, i la creació de 
laboratoris i institucions públiques gestionats 
per professionals preparats científicament. En 
aquest sentit, va ser notable el paper exercit 
pel Laboratori Microbiològic Municipal de 
Barcelona, dirigit pel doctor Jaume Ferran 
entre 1886 i 1905.

Abans del segle xix, l’administració munici-
pal a Barcelona no es desentenia d’un cert con-
trol de qualitat dels aliments. Un bon exemple 
d’això es troba en el vell càrrec municipal del 
mostassaf que, a més de responsabilitzar-se 
del control dels pesos, mesures i preus, vet-
llava per la bona qualitat dels queviures. Però 
fou amb la implementació de l’Estat liberal a 
mitjan segle xix que es van posar les bases de 
l’administració sanitària municipal. 

En efecte, de manera gradual va créixer 
la consciència que l’administració s’havia 
d’implicar en la salut pública, en general, i en 
el control sanitari dels aliments, en particu-
lar. Aquestes responsabilitats van donar lloc 
a una certa organització de l’administració 
sanitària. El nou Estat liberal traspassà, de 
facto, gran part d’aquestes responsabilitats a 
les administracions provincial i municipal, 
de manera que foren els caps polítics de les 
províncies, els alcaldes i els subdelegats de 

medicina, farmàcia i veterinària els màxims 
responsables de la «policia sanitària». 

Ens equivocaríem, però, si ens limités-
sim a diagnosticar quins eren els problemes 
sanitaris en relació als aliments i a relacionar 
les mesures preventives que s’adoptaven, per 
avaluar-ne els èxits i fracassos. La qüestió és 
molt més complexa i té moltes més implica-
cions. En primer lloc, s’ha de relacionar el 
control sanitari municipal amb la introducció 
de nous hàbits de consum, de manera especial 
amb l’increment del consum de carn i de llet 
entre els sectors més benestants i les classes 
mitjanes emergents. L’augment del consum 
de carn obrí nous camps professionals als 
veterinaris que, d’ençà del 1859, obtingueren 
la prerrogativa del control de la inspecció 
de carns als escorxadors, uns equipaments 
que els mateixos veterinaris, en col·laboració 
amb enginyers i arquitectes, maldaren per 
modernitzar, higienitzar i posar al dia, tal com 

El control sanitari 
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com els cereals panificables, els llegums i més 
endavant les patates.

Diversos factors expliquen aquests canvis. 
Inicialment s’atribuïa al desenvolupament 
econòmic, i concretament a l’augment de la 
renda, un paper clau, però s’ha pogut consta-
tar que altres factors han estat determinants, 
com el progrés científic en la conservació 
i tractament d’aliments, la millora en el 
transport, l’augment de la producció agrària, 
el procés d’urbanització, la publicitat o el 
context ecològic.

En el cas de Barcelona i les classes popu-
lars, partíem d’una dieta tradicional basada 
en la trilogia mediterrània (cereals, oli i vi), 
amb la presència més o menys destacada de 
llegums, patates, fruita, verdura, peix fresc o 
en conserva, greixos animals, i marginalment, 
altres productes d’origen animal com la carn, 
la llet o els ous. El procés d’urbanització, el 
creixement demogràfic, el desenvolupament 

d’una indústria alimentària moderna, la 
millora en el transport marítim i l’aparició del 
ferrocarril van resultar decisius per impulsar 
els canvis que caracteritzen la primera fase 
de la transició. Entretant, la burgesia gaudia 
d’una dieta més diversificada amb una presèn-
cia important dels productes d’origen animal, 
o d’altres d’importació, com sucre, cafè, te o 
xocolata. La seva dieta es convertí en model 
de referència dels canvis que caracteritzaren 
la segona fase de la transició nutricional.

En les primeres dècades del segle xx 
s’acceleraren els canvis i, un cop superat el 
traumàtic parèntesi de la Guerra Civil i la 
postguerra, en les darreres dècades del segle 
van culminar les transformacions cap a la 
dieta actual.

La dieta dels barcelonins va experimentar força 
canvis durant els segles xix i xx, un període 
marcat per les grans transformacions econòmi-
ques, socials i urbanístiques de la ciutat. 

Durant la primera meitat del segle xix, 
l’alimentació de la població encara estava 
molt lligada a la producció del seu entorn, la 
que li arribava del pla de Barcelona i de les 
comarques del Vallès, el Maresme i el Baix 
Llobregat, tot i tenir importants connexions 
comercials exteriors que, gràcies a la seva con-
dició portuària, li permetien acabar de cobrir 
els seus possibles dèficits.

En ple procés d’industrialització, d’urba-
nització i de creixement demogràfic, l’alimen-
tació dels habitants de Barcelona mostrava 
una clara diferenciació social entre la dieta 
de la classe obrera creixent i la de les classes 
mitjanes i altes burgeses dominants.

La dieta dels barcelonins es va transfor-
mar en el context del que es coneix com la 

transició nutricional moderna, que es pot 
definir com un procés que té com a punt de 
partida una dieta bàsicament vegetariana, 
localista, estacional i sovint monòtona, irre-
gular i insuficient per a una gran majoria de 
la població, i que evoluciona cap a una dieta, 
l’actual, relativament variada pel que fa als 
seus components, estabilitzada i desestacio-
nalitzada pel que fa al subministrament de tot 
tipus de productes, i cada cop més globalitza-
da, alhora que excessiva i desequilibrada. 

En el desenvolupament de la transició 
nutricional moderna es poden distingir dues 
fases. Una primera caracteritzada per l’aug-
ment i estabilització en el subministrament 
de productes bàsics de la dieta tradicional, 
com els cereals; i una segona caracteritzada 
per la diversificació de la dieta i, sobretot, per 
l’augment del consum de productes d’origen 
animal, seguint el model dietètic burgès, en 
detriment d’aliments bàsics fins aleshores, 

Evolució i diferenciació social de la dieta

Xavier Cussó Segura, Universitat Autònoma de Barcelona

Carrer del Comerç i 
mercat del Born, Josep 
M. Marqués, 1934
© Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona



54 55

Proveïment i consum en els segles xix i xxNivells de vida, dietes i salut

Eren discursos que van atribuir a l’home la 
responsabilitat del manteniment econòmic de 
la llar i a la dona el treball de cura de la família 
i de la casa. En aquest procés, el desenvolupa-
ment del salari com a recurs principal per a 
l’obtenció d’ingressos va afavorir l’atribució 
reduccionista del concepte de treball al que es 
realitzava per al mercat. Entretant, el treball 
realitzat per les dones amb vista al sosteni-
ment de la casa i dels membres de la família 
quedava invisibilitzat com a tal. 

El procés de diferenciació entre el treball 
de producció o de mercat i el treball de repro-
ducció humana o treball domèstic va compor-
tar, a més, una diferenciació en la importància 
atribuïda a l’un i l’altre, tant en la reproducció 
social en el seu conjunt com en la reproducció 
d’individus i famílies. I a això també s’hi va 
afegir la consideració que la suposada con-

tribució econòmica inferior de les dones a la 
subsistència familiar s’havia de traduir en un 
accés menor als recursos econòmics familiars: 
rebre menor educació, alimentar-se en menor 
quantia, vestir-se modestament, no disposar 
de diners propis, no realitzar despeses socials. 
Així, malgrat que les dones treballaven dur, 
i malgrat els embarassos i parts freqüents, la 
seva alimentació era pitjor que la dels homes 
del seu entorn, un fet amb greus repercussi-
ons sobre  la seva salut i la dels seus fills. El 
cas de Barcelona no va ser, en aquest sentit, 
diferent del d’altres ciutats europees els anys 
de la seva industrialització.

La preocupació per l’estat nutricional de la 
població i, en concret, la determinació d’una 
dieta adequada per al manteniment de la 
força laboral van formar part dels programes 
higienistes i reformadors que intentaven  
pal·liar l’augment de la morbi-mortalitat als 
barris obrers de les ciutats durant el procés 
d’industrialització. Les obres dels metges i 
higienistes barcelonins més destacats mos-
tren que el subjecte d’aquestes noves dietes 
«científiques» era l’obrer home adult, ate-
nent de manera particularitzada tan sols a les 
diferències que convenia establir en funció 
de l’esforç físic realitzat en els diferents oficis.

En aquestes obres va prevaler la con-
sideració, tant ideològica como poc real, 
que les dones treballaven poc o realitzaven 
treballs poc exigents pel que fa al desgast físic, 
i que per això, a més de per la seva fisiologia, 
podien subsistir amb una alimentació més 
pobra. S’obviava així la realitat d’un creixe-

ment industrial que, precisament a Catalunya 
i especialment a Barcelona, feia un ús intensiu 
de la mà d’obra femenina: era així en el tèxtil, 
la confecció, el servei domèstic i els mercats, 
entre d’altres. Es desatenia també l’enorme 
esforç físic que exigien aleshores les tasques 
domèstiques, i se silenciava que la major mor-
biditat femenina, com havia advertit Pere Felip 
Monlau, es devia tant a la duresa del treball dut 
a terme com a la mala alimentació.

Quan les conseqüències de la industria-
lització sobre la salut de la classe obrera van 
portar la medicina a revisar els paràmetres 
nutricionals clàssics i a establir dietes més 
adequades als requeriments dels nous siste-
mes productius i les noves formes de vida, es 
van deixar intactes les concepcions clàssiques 
sobre la nutrició femenina. Aquest biaix de 
la medicina té relació amb la formació dels 
discursos socials sobre els nous models de gè-
nere que van acompanyar la industrialització. 

Nutrició i gènere a la Barcelona obrera

Cristina Borderías, Universitat de Barcelona
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varietats suïsses i holandeses o creuades amb 
aquestes varietats.

Tot seguit, el nombre de vaqueries va 
anar augmentant i desplaçant les altres fonts 
d’abastament, fins que, cap al 1920, els greus 
problemes d’higiene pública que originaven 
les vaques dins la ciutat va fer que les fessin 
fora dels barris amb més densitat de població i 
que noves normatives municipals en limites-
sin molt la presència a altres barris. Per aquest 
motiu, però també perquè la producció de llet 
va augmentar molt al voltant de la ciutat i va 
substituir altres aprofitaments agraris menys 
remunerats, la dècada de 1930 era molta més 
la llet que arribava a Barcelona procedent 
del Barcelonès, del Maresme, del Vallès i del 
Baix Llobregat, i també, encara que en poca 
quantitat, d’Osona.

Al mateix temps, van assolir una presència 
cada vegada més gran nous establiments, com 
les lleteries i les granges, que sovint també co-

mercialitzaven diferents elaboracions làcties. 
Amb el canvi en les formes d’abastament de 
la ciutat, també van adquirir una importància 
creixent noves empreses lleteres, com Gran-
ges Soldevila, La Industria Lechera, RAM, i 
moltes altres, i molt especialment les firmes 
de la mateixa família Granges Viader i Letona, 
que ràpidament es va convertir en la principal 
empresa importadora de llet a la ciutat. 

Fins a finals del segle xix, la llet no ve ser un 
aliment habitual en la dieta dels barcelonins. 
En aquell moment encara no es coneixien les 
seves propietats nutritives més importants, i 
la llet, a més, era un producte que es contami-
nava fàcilment de microorganismes perjudi- 
cials per a la salut. Tampoc no afavoria gaire 
el seu consum l’especialització del sector 
agrari de la província en el conreu de la vinya i 
en diferents aprofitaments arboris. Encara cap 
el voltant de 1900, el consum de llet no arri-
bava a 15 litres per habitant/any, la qual cosa 
vol dir que la consumien pocs barcelonins. De 
fet, el consum es concentrava, bàsicament, en 
els grups de població que necessitaven ingerir 
dietes líquides, por motius d’edat o salut. 
Consum de llet i malaltia eren, en realitat, dos 
conceptes íntimament associats.

Però aquesta situació va canviar, i amb 
molta intensitat, les dècades següents, quan 
es van conèixer les aportacions nutritives de 

la llet en calci i vitamines, i quan, amb un 
ampli ventall d’iniciatives impulsades per 
l’Ajuntament, els especialistes en salut –i 
les noves empreses làcties que es van crear a 
partir d’aquell moment– van promocionar-ne 
el consum, especialment entre els més joves. 
A conseqüència d’aquestes iniciatives, la 
llet va acabar essent considerada un aliment 
de primera necessitat i el seu consum no va 
deixar de créixer fins a situar-se, a la dècada 
de 1930, en prop de 80 litres de mitjana per 
habitant i any.

En aquest procés també va canviar 
molt l’abastament de llet a la ciutat. A finals 
del segle xix, el consum de Barcelona es 
cobria sobretot amb la llet de les cabres que 
es munyien directament a carrers i llocs 
prèviament determinats, amb la llet produïda 
a les rodalies que es venia de forma ambulant 
i amb la d’algunes vaques estabulades a 
l’interior de la ciutat, principalment de 

La llet, el nou aliment del segle xx

Ismael Hernández Adell i Josep Pujol Andreu,  
Universitat Autònoma de Barcelona

Venda ambulant de llet, 
Frederic Ballell, 1907-
1908
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La importància d’aquestes institucions, més 
que en el fet d’assistir els nens amb proble-
mes alimentaris, rau en la seva capacitat de 
corregir les deficiències en la composició i la 
higiene de l’alimentació dels infants a través 
de les seves publicacions i cursets i de les re-
lacions que establien amb sectors més amplis 
de la societat, i entre els professionals que hi 
treballaven i les famílies assistides. 

El coneixement mèdic de les primeres 
dècades del segle xix ja permetia compren-
dre les connexions existents entre la situació 
nutricional i ambiental dels infants i el seu 
creixement biològic. Aleshores, a Barcelona, 
l’atenció específica a la població infantil es va 
concretar en la creació d’uns serveis d’higiene 
escolar i un seguit d’iniciatives, com ara les 
colònies d’estiu, les cantines i la inspecció 
mèdica. A partir de la segona dècada del 
segle xx, la mortalitat infantil a la ciutat de 
Barcelona va iniciar una davallada irreversible 

–trencada només per la Guerra Civil– que li 
va permetre assolir una magnitud inferior a 
les 100 defuncions per cada mil naixements, 
mentre que en el conjunt d’Espanya restava 
per sobre de les 125 per mil. 

Les primeres estimacions que es van realitzar 
a partir de finals del segle xvii en algunes 
ciutats europees de la mortalitat per edats i de 
l’esperança de vida de les poblacions van mos-
trar que la mortalitat dels nens, en particular 
els dos primers anys de vida, era extraordinà-
riament elevada i reduïa molt l’esperança de 
vida i el creixement natural de les pobla- 
cions urbanes. Barcelona va constatar aquesta 
mateixa circumstància quan, a mitjan segle 
xix, va establir un registre centralitzat de les 
defuncions i va publicar les primeres taules 
demogràfiques detallades per edats. 

Barcelona, a l’igual d’altres grans ciutats 
europees, va experimentar un augment del 
nombre d’expòsits en els segles xviii i xix, i 
una notable sobremortalitat entre ells. Així, 
les borderies –la Casa Provincial de Mater-
nitat i Expòsits en el cas barceloní– esdevin-
gueren un focus del debat sobre les causes de 
l’elevada mortalitat infantil urbana. Els seus 

administradors van atribuir una gran part de 
la sobremortalitat dels expòsits als incon-
venients de reemplaçar l’alletament matern 
per l’alletament mercenari –proporcionat 
per dides– o, pitjor encara, per l’anomenada 
llavors alimentació artificial –substitució de 
l’alletament per altres aliments. La manca 
permanent de dides va obligar a experimentar 
amb diferents aliments i dietes i avaluar, de 
forma aproximada, els seus beneficis respec-
tius per reduir la mortalitat. 

Els canvis en la pràctica de l’alletament 
matern no van ser només un problema de 
les borderies. Les dones de diferents sectors 
socials van trobar cada cop més activitats i 
raons per abandonar l’alletament; i el recurs a 
les dides i a l’alimentació artificial es va esten-
dre. Per tal de poder intervenir sanitàriament 
sobre aquests canvis es van crear a Barcelona 
institucions com ara les Gotes de Llet (1890 
i 1904) o els Instituts de Puericultura (1913). 

Alimentació i salut 

Francesc Muñoz-Pradas i Roser Nicolau-Nos,  
Universitat Autònoma de Barcelona

Detall de la façana de la 
Lactància Municipal de 
Barcelona, 1910-1912
© Urbanisme, 
Hàbitat Urbà - CR 
POLIS, Universitat de 
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tuació. La capacitat financera de la Generalitat 
destinada a la importació de productes bàsics 
s’esgotà i fou en va la petició que el govern de 
la República espanyola facilités la disposició 
de divises per a les compres a l’estranger. En 
canvi, el gener de 1938 el govern de la Repúbli-
ca assumí les facultats de proveïment que fins 
aleshores havia tingut la Generalitat, sense ser 
capaç d’establir un sistema millor. Al contrari, 
el xoc d’interessos entre les necessitats de 
proveïments del front i les de la rereguarda, 
que abans es negociaven entre els dos poders 
polítics, ara quedà en mans d’una mateixa 
administració, amb solucions burocràtiques 
cada vegada menys satisfactòries. 

A l’acumulació d’insuficiències i deficièn-
cies administratives s’hi van sumar, final-
ment, les reticències d’una part important de 
la pagesia a complir les normes de producció 
i distribució imposades pel Govern, en parti-
cular la diferència entre els preus de venda del 
productor i de compra del consumidor urbà, 
clarament favorable a aquest. La disponibi-
litat de braços per a la collita s’havia reduït 
de manera important com a conseqüència de 
les lleves successives per a l’exèrcit popular. 
La collita havia minvat, de manera natural, 
també per decisió pròpia del pagès, i bona 
part es derivava cap al mercat negre. En el 
tram final de la guerra, la fam o la malnutrició 
de la població urbana era ja un fet inscrit en la 
quotidianitat.

La Guerra Civil va incidir de manera trans-
cendental en el proveïment alimentari de la 
població de Barcelona. La separació del terri-
tori espanyol en dues zones va comportar una 
reducció dràstica de l’entrada de productes 
que, com el blat o bona part del peix, arribaven 
del centre i de regions del nord peninsular, ara 
en mans dels revoltats o aïllades de la resta del 
territori republicà. A més, els canvis socials i la 
fragmentació del poder polític afectaren greu-
ment el mercat català, i encariren i enrariren la 
circulació dels productes de la terra. A tot això 
cal afegir que el procés inflacionari, derivat 
de la guerra i més agut en el camp republicà, 
va agreujar el descens sobtat i important de la 
disponibilitat de productes alimentaris.

Els primers temps, els comitès locals 
intentaren organitzar els proveïments, posant 
en marxa un procés de sindicalització de 
la distribució que es féu fonamentalment a 
Barcelona. Això no resolgué els problemes 

i n’afegí d’altres, en substituir una cadena 
d’intermediació econòmica per una altra de 
política. A la Generalitat, el primer govern 
d’unitat, encapçalat per Tarradellas el 
setembre de 1936, va mantenir la política de 
proveïments en mans de la CNT, la qual cosa 
va impedir-ne l’organització institucionalitza-
da en termes d’economia de guerra. El segon 
govern Tarradellas, constituït el desembre 
següent, atorgà la Conselleria de Proveïments 
al PSUC, que procurà exercir l’autoritat insti-
tucional exclusiva sobre el procés de distribu-
ció d’aliments, a l’espera que les importacions 
de blat –especialment les que s’esperaven 
de l’URSS– en milloressin la disponibilitat. 
Amb això, les distorsions polítiques es reduï-
ren, però el problema de fons es mantingué.

El perllongament de la guerra i l’arribada 
de refugiats de les zones del territori republicà 
vençut –que van incrementar la població com 
a mínim en un 20 per cent– van agreujar la si-

Guerra i fam (1936-1939)

José Luis Martín Ramos, Universitat Autònoma de Barcelona
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gre eren entre dues i tres vegades superiors als 
de taxa. Per exemple, segons la memòria de la 
Cambra de Comerç i Navegació de Barcelo-
na, l’any 1946, l’oli es pagava al mercat negre 
entre 50 i 55 pessetes el litre, mentre que el 
preu de taxa era de 5,15 pessetes. 

El poder adquisitiu dels habitants de Bar-
celona, com el de tantes altres ciutats indus-
trials, s’enfonsà perquè els preus elevadíssims 
es combinaren amb salaris baixos imposats 
directament pel Ministeri de Treball. No és 
difícil entendre, per tant, que el nivell alimen-
tari de la població disminuís tant en quantitat 
com en qualitat de forma radical. Especial-
ment, entre 1942 i 1944 es visqueren anys 
de fam , i la majoria de la població va poder 
tan sols assegurar la subsistència amb moltes 
dificultats. La gana permanent va fer que 
molta gent, tant de classe treballadora com de 
sectors mitjans, fos protagonista de robatoris 
als horts propers als nuclis de població. Al 

mateix temps, molts dels aliments de la dieta 
habitual van haver de ser substituïts per altres 
barats i accessibles. La depauperació física 
causada per l’alimentació insuficient va ser 
agent fonamental en l’extensió de la tubercu-
losi, una de les marques de la postguerra.

Els darrers mesos de la Guerra Civil foren 
inacabables per a l’afamada població barcelo-
nina, però, contràriament a les seves expec-
tatives, el final de la contesa no anà acompa-
nyat d’una normalització progressiva de la 
disponibilitat d’aliment; al contrari, els anys 
que seguiren foren encara pitjors i, en bona 
mesura, les mateixes polítiques franquistes 
van ser responsables d’aquella quotidianitat 
desesperada. 

El «Nuevo Estado» optà per una política 
autàrquica i, en aquell marc, l’abastament 
de la població no era prioritari. A Barcelona, 
com arreu, malgrat l’increment desorbitat 
que assoliren els preus dels aliments, era molt 
difícil comprar al mercat productes de primera 
necessitat. En aquest context, i per fer front a 
l’escassetat i la carestia dels aliments, el maig 
de 1939 el govern espanyol establí un sistema 
de racionament d’articles essencials i, el mes 
següent, fixà les quantitats individuals que 

serien lliurades a preu de taxa i que eren distin-
tes segons sexe i edat: una dona adulta o una 
persona de més de seixanta anys rebia el 80% 
de la quantitat assignada a l’home adult, i un 
menor de catorze anys tenia assignat el 60%. 

El fracàs de la intervenció fou absolut. A 
Barcelona, el subministrament de productes 
racionats fou major, atesa la concentració de-
mogràfica i obrera. Malgrat això, entre 1944 i 
1950 –els anys anteriors les provisions foren 
menors– només es podia adquirir amb la 
cartilla de racionament entre un 20 i un 50% 
de l’oli que es consumia abans de la guerra, 
entre un 15 i un 35% de l’arròs, entre un 25 i 
un 50% del sucre, o entre un 15 i 45% de les 
patates. En aquella situació, per assegurar la 
supervivència, l’única opció que restava era 
la compra d’aliments al mercat negre, on els 
preus adquirien nivells desorbitats. Tot i la 
variabilitat, les dades disponibles indiquen 
que en termes mitjans els preus al mercat ne-

La misèria quotidiana de la postguerra

Carme Molinero, Universitat Autònoma de Barcelona
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del Peix el 1983, que fins aleshores funcionava 
al carrer de Wellington. 

Aquests factors, entre d’altres, són a la 
base de la gran transformació que es va pro-
duir en el sistema de distribució d’aliments 
i que va impulsar el pas gradual d’un mercat 
orientat a resoldre les necessitats immediates 
cap a un mercat pensat per satisfer els desit-
jos, amb una enorme diversificació de l’oferta 
de productes.

A partir de 1980, i sobretot amb la remo- 
delació urbanística feta arran dels Jocs Olím-
pics de 1992 a Barcelona, la situació del siste-
ma de distribució comercial dels aliments era 
homologable a la de les ciutats europees més 
desenvolupades. Havien desaparegut els es-
tabliments de petit format amb baixos nivells 
de concentració i innovació (les botigues de 
queviures i les adrogueries) per deixar pas a 
les grans superfícies i els hipermercats. Així 
mateix, s’havia començat a manifestar un 

fenomen paral·lel, que es va accentuar a partir 
del 2000: el naixement i la difusió de botigues 
especialitzades o de delicatessen –en molts 
casos es tractava de botigues tradicionals 
reconvertides–, de cooperatives d’autocon-
sum i de minimercats gestionats generalment 
per immigrants asiàtics. La innovació més 
recent la constitueixen les xarxes de distribu-
ció de productes d’agricultura ecològica i de 
proximitat.

A partir dels anys seixanta del segle xx, els 
països de l’Europa occidental han viscut una 
època de creixement econòmic i d’augment de 
poder adquisitiu que han fet canviar les pautes 
de consum. Encara que amb un cert retard, 
aquests fenòmens es produïren també a l’Es-
panya del desarrollismo. A Catalunya, entre el 
1964 i el 1978 els salaris reals es van incremen-
tar en un 7,6%, la qual cosa explica un conside-
rable augment dels ingressos familiars i el pas 
d’una societat del consum imprescindible a 
una societat de consum massiu. Així doncs, si 
el 1955 més de la meitat del pressupost fami- 
liar es dedicava a l’alimentació, el 1973 aquesta 
partida no arribava al 40% del total, tot i que 
en pessetes constants el pressupost destinat a 
alimentació havia crescut dos terços en aquest 
mateix període: els aliments consumits eren 
molt més variats i de més qualitat.

Al mateix temps, els canvis tecnològics 
vinculats a la producció, l’emmagatzematge i 

el transport van fer possible canvis en el tipus 
d’establiments comercials. A més, la incorpo-
ració creixent de les dones al món del treball 
assalariat i la disponibilitat de frigorífics a les 
llars van transformar les pautes de consum 
familiar. Els primers passos de la innovació 
tecnològica van donar lloc a la creació de les 
primeres grans superfícies, com l’hipermercat 
de l’empresa Carrefour inaugurat a Sant Boi 
de Llobregat el desembre de 1973, i també 
van introduir noves gammes de productes 
d’alimentació peribles. Entre altres novetats 
importants d’aquells anys hi ha la creació 
d’infraestructures per a la comercialització 
majorista i la creació de la xarxa d’Unitats 
Alimentàries; l’obertura de Mercabarna a la 
Zona Franca a principis dels anys setanta, que 
el 1971 va incloure el Mercat de les Fruites i 
Verdures abans situat al mercat del Born; l’Es-
corxador de Barcelona, el 1979, abans situat a 
l’actual parc de Joan Miró; i el Mercat Central 

Dels colmados a les grans superfícies  
i botigues de delicatessen
Steven Forti, Universitat Autònoma de Barcelona

Exterior del colmado 
Murria de Barcelona
© Joan Murria
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El sistema de proveïment alimentari de Barcelona s’ha transformat al llarg dels segles, 
des del mercat protegit dels temps medievals i moderns, fins a la liberalització iniciada a 
mitjan segle xviii.

La ciutat es va adaptar al nou marc amb fórmules originals d’intervenció, com el mercat 
central i la xarxa de mercats municipals, i la societat n’hi ha aportat d’altres, com les coope-
ratives de consum, les grans superfícies i les botigues especialitzades d’avui. I les dietes, que 
durant segles es basaven en els cereals, van incorporar nous productes i van contribuir a una 
millora general de la salut.

MUHBA Llibrets de sala

 1 Barraques. La ciutat informal
 2 Barcelona connectada, ciutadans transnacionals
 3 Barcelona i els Jocs Florals, 1859
 4 Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1897
 5 Salomó ben Adret de Barcelona, 1235-1310 
 6 Ja tenim 600! La represa sense democràcia
 7 La revolució de l’aigua a Barcelona
 8 Murals sota la lupa. Les pintures de la capella de Sant Miquel
 9 Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial
 10 Barcelona, vint històries musicals
 11 L’enginy de postguerra. Microcotxes de Barcelona


