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l. ELPEIX 

1. Influencia de l'Església en el consum delpeix 

El peix era un producte alimentan basic i encara més en aquella epoca en la qual, 
per influencia de l'Església,la gent practica va el dejuni molts dies durant l'any. 

Es dejunava tots els divendres i dissabtes, tota la Quaresma, des del Dimecres de 
Cendra fins a Pasqua, tOt l'Advent i per les Quatre Témpores. Les Témpores eren 
quatre dates, alllarg de l'any, en les quals l'Església confería el sagrament de l'Orde 
Sacerdotal. Les esmentades dates anaven precedides de tres dies de preparació en que 
els fideIs practicaven l'oració i el dejuni, per tal que els nous sacerdots fossin dignes 
ministres de l'altar, i corresponien als dimecres, divendres i dissabtes de la tercera 
setmana d'Advent, de la segona de Quaresma, de la setmana següent a la festa de la 
Pentecosta i a la festa de I'Exaltació de la Santa Creu en el mes de setembre: 

1. Rü:ardo GAl\.dA VILLOSLADA, La Edad Media, en Histmú de la Iglesia C4tólica, por Bernardino LLORCA, 
Ricardo GARCIA VlLLOSLt\DA y Francisco J. MONTALSAN (3 vols., Madrid, B.A.e., 1963), vol. n, plíg;. 271 ¡ss.; 
Dia:ionario de Cienci4s Eclesiástias, publicado por Niceto ALONSO PERUJO y Juan PÉREz ANGULO (10 vols, Barcelona, 
1883-1890), vol. 10, pags. 69·70. 
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EIs díes de dejuni i d'abstinencia passaven de 160 a la Corona catalano-aragonesa. 
El dejuni era moltrigorós, jaque no es podiamenjar res fins a les sis de la tarda, és adir, 
a l'hora de vespres. De vegades, s'avan~ava a l'hora de nona. L'abstinencia, ja sabem 
que consistía a no menjar cam en els dies assenyalats. 

Una altra causa que també afavoria el consum de peix eren les doctrines de 
Francesc Eiximenis, exposades en el Crestia, en alguns capítols del qual atacava 
durament el vici de la gola. Llegim molt sovint frases com les següents: «Pel pecat de 
gola és nostre senyor Deus molt deshonrat»; «Per al golós, la gola és son Déu e, per 
consegüent, lo golós és idolatra, la qual cosa és un deIs majors pecats del mon»; «Són 
molt grans los mals que la gola procura a l'hom, quant a l'anima e al corso Quant a 
l'anima ret-la bestial, privant-Ia de seny, e s'acuna de molt la vida natural del golós, car 
sapies per cert que menjar poc e tempradament prolonga molt la vida; e superfluament 
menjar aporta a l'hom malalties e plagues.»l 

2. La peixateria 

Ates que Barcelona era una ciutat marítima, el peix que s'hi consumia provenia del 
mar. No hem trobat ordinacions referents a la venda de peix de riu. 

Tot el peix que es consumia a Barcelona s'havia de vendre a la Peixateria del mar, 
situada tocant a la platja! 

Es dictaren contínues disposicions per tal d'evitar que el peix fos venut en cap més 
lloc de la ciutat~ 

Aquesta peixateria, anomenada Ve/la, es trobava entre els actuals carrers de Santa 
Maria i de l'Espaseria i quedava tancada, a la dreta, pel Fossar de les Moreres? 

El rendiment del peix fou percebut pel rei juntament amb un particular que, per 
privilegi de la Corona, havia construit la peixateria. La primera família que va gaudir 
d'aquest privilegi fou la deIs Grunyo Grony, la qual va instal·lar els llocs de venda del 
peix en terres guanyades al mar, prop de I'Església de Santa Maria del Mar i del fossar 
de les Moreres, com ja ho hem dit~ 

L'any 1284 els Gruny varen ésser substituits pels Centelles fins al 1333, ja regnant 
Alfons el Benigne, en que aquest privilegi va ésser transferit a Gelabert de Corbera? 

2. Francesc ElXlMENIS, Lo ae,tiJ. Acurad'Albert HAUF, Barcelona, 1983, cap. CCCI. 
3. En unfogatgede I'any 1363 hí díu cllla en la plassade les cabres, enlaqualestienP. des Tauseíxa Iacamísseriade 

la mar o en lo carrer de la Pescatena velJa e afronta devant lo portxo. IIIa que íx en la Pescateria VelJa e de la banda de la mar. 
(Ed. Francesch CARRERAS y CANDI. La a..úú de BaTCl!lona, a Geografo¡. General de Cataú",ya, dirigida per Francesch 
CARRERAS CANDI, Barcelona, s.a. (en endavant: CARRERAS, la a..úú) pags. 386·388. 

4. «Tothom qui vena peíx en lo carrer de la Paschataria qui va tot dret a la mar, que-l haia a vendre e a tenir en les taules 
que són en 10 dit carrer .. (DeI·liberacions del Consell barCdOlÚ, 1319-1320, fol. 10; L1ibre Vert, 1, fol. 341. Cit. CARRERAS, 
La ciutat pago 384, nota 1077). 

5. Salvador SANPERE y MIQUEL, Topografía antigll4 de Barcelona, n, Barcelona, 1890, pag. 57. 
6. El 23 de juliol de 1264, Jaume II va penneue que Agnes, filia de Pere Gruny, traSIIadés la peixateria en un solar 

contigu al que havia estat utilitzat ftns llavors, bé que més prop de mar, i li ratifica el privilegi de no poder-se vendre peíx en 
cap més lloc de Barcelona (Arxiu de la Corona d'Aragó, en endavant, ACA, reg. 13 , fol. 202. Cit. CARRERAS, La ciutat, 
pago 647 i nota 1708). 

7. CARRERAS, La a..tat, pags. 383-384. En dues ocasions, els consellers de Barcelona varen intentar instal·lar una 
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Sabem que Alfons el Benigne va renovar, a favor de Gelabert de Corbera, 
l'arrendament de la peixateria de Barcelona, a canvi del pagament d'un censo EIs 
Corbera, que tenien com un monopoli del peix que es venia a la ciutat, podien concedir 
permisos o sots-arrendar a determinades persones el dret de vendre peix a Barcelona. 
Cap pescador no podia vendre peix a la ciutat sense el permís especial de Gelabert de 
Corbera, el qual tenia dret a prendre les mercaderies deIs infractors i vendre-les ell 
mateix.8 

3. Regulaci.ó de la venda de peix a la ci.utat 

El municipi de Barcelona intervingué en tot allo relacionat amb la venda de peix. 
Tota la venda havia de concentrar-se al carrer de la Peixateria. La peixateria 

comprenia locals coberts i descoberts, bancs, taules, paneres, etc. 
El peix havia de col·locar-se sobre les taules i mai a terca, al carrero Les multes que 

s'imposaven als infractors solien ésser d'uns 10 sous: 
EIs venedors de peix no podien deixar-Io ni a les reixes del cementiri de Santa 

Maria del Mar ni a les portes de l'església ni al carrer de la Peixateria i, pel que fa a 
taules, bancs i cistells, tampoc no podien deixar-Ios en els llocs esmentats. Tot s'ho 
havien d'emportar cap a casa al vespre. 

Els bancs no podien tenir una llargaria superior a la cana 10 de Barcelona. 
Els venedors no podien adquirir drets sobre un determinat lloc de venda, pel sol fet 

d'haver-lo ocupat durant alguns dies. 
Estava ordenat que el peix fresc, acabat de pescar, no es podia barre;ar amb el que 

ja tenia alguns dies, sinó que havien de vendre's en llocs diferents. Tampoc no se'n 
podia dissimular la manca de frescor ruixant-Io amb aigua, arena o teles mullades. 

EIs peixos grossos com, per exemple, les tonyines, els dofins, els peixos espasa, 
etc., no es venien sencers, sinó a tayll, és a dir, trosse;ats, i hi havia l'obligació de 
vendre'n a cada comprador la quantitat que en demanés. Existía una ordinació segons 
la qual tot aquell qui trossejés algun d'aquests peixos grossos havia de deixar la taula de 
venda neta i treure'n els bocins que no hagués pogut vendre,u 

Estava prohibit també llen~ar les deixalIes de les tonyines i deIs dofins, des del 
Besos fins a Montjulc. Les multes que havien de pagar els infractors eren de dos SOUS}l 

DeIs diners recaptats amb motiu de les multes pagades per infraccions en materia 

peíxateria al Drepmal del ca'fTerample, pero sempre hí varen !robar I'oposició de les famílies privilegiades. 1així, la peíxateria 
de Barcelona va romandre en el mateíx lloc fins a I'any 1598, en que es va comen~ar a construir un edifici a la Ribera, amb més 
bones condícions, edífici que es va acabar I'any 1601 (CARRERAS, La ciutat, pago (47). 

8. ACA,C,reg.462,fols.14Iv.-142r. 
9. Sobre la regulació de la venda del peíx a Barcelona en el segle XIV, cal consultar I'obra de Francisca ROCA SOLA, La 

regulación de la vida ciucWcWna por el municipio de Barcelona (1300-1350), Barcelona, 1975. Tesi doctoral inedita. 
10. La cana era una mesura de longitud que equivalía a uns 8 pams, és a dir, 1.555 mm. 
11. Arxiu Historie de la ciutat de Barcelona (en endavant AHCB), L1ibre del Consell, XII, foL 37. Cit. F. ROCA, La 

regulación, l, pags. 445-446; Edita en vol. n, pago 895. 
12. F. ROCA, La regulación, 1, pago #6. 
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de la venda del peix, n'hi havia dues terceres parts per al batlle i una tercera part per a 
l'acusador. 

4. Els preus del peix 

Pel que toca als preus del peix, hom ha de distingir entre el peix de tall i el de mida 
petita. 

Era considerat peix de tall aquell que pesava de 811iures en amunt. Les peces que es 
despatxaven a tall es comen~aven a tallar només quan el comprador en desitjava, com a 
mínim, una quarta parto Tot seguit, ja se' n podien vendre dues lliures o més, segons la 
voluntat del client. Hom havia de tenir a disposició del públic un joc de pesos per tal de 
poder comprovar si els havia estat donat el pes exacte.lJ 

EIs preus del peix que es consumia a Barcelona els anys 1332-1333 eren els 
següents: 

L'esturió es venia a 8 diners la lliura. 
La llíssera o mújol es venia a 6 diners la lliura. 
La palomida, un peix una mica més gros que la sardina, a 4. 
El mero, a 4 diners la lliura. En aquells anys el mero era conegut amb el nom 

d'an!ós. 
El reig o regetó, a 4 diners la lliura. 
El corball o corbina, a 4 ó 3 diners la lliura. 
La tonyina, a 2 diners la lliura. 
El dofí, a 2 diners la lliura.14 

Ates que es donen els preus d'aquestes especies, és que devien ésser les més 
corrents i abundants en aquells anys. 

Cal tenir en compte que la lliura de peix fresc equivalia a 30 unces, és a dir, a 1.000 
grams. 

5. Sistemes de pesca 

És possible que, en els anys que ens ocupen, es capturés una petita part del peix que 
es consumia a Barcelona des de les platges, amb ormeigs elementals; pero la cosa més 
freqüent devia ésser que la pesca es practiqués mar endins i a partir d'embarcacions, 
ates que des de ben antic ja es construien naus.15 

Pel que fa a les arts de pesca en el segle XIV, es pot distingir entre les sedentaries i les 
mobils. Dintre de les sedentaries, hem de mencionar els sistemes de pesca que empra

13. Ibidem. 
14. AHCB, Llibre dd Consell, XII, fols. 36 v.-37 v. ; Rúbriques de Bru,.;quer. Ceremonial deis Magnífichs Consellers 

y Regiment de la Ciutat de Barcelona. Publicat per Francesch CARRERAS y CANDI y D. Bartomeu GUNYALONS y BOU (5 
vals., Barcdona, 1912-1916) (En endavant, Rúbriques de Bruniquer), 4, pago 309. Vegi's també Alfred AYLA ROCA, La 
pesca en la Valencia del segle XIV, .L'Espill., 17-18 (1983), pags. 159-180. 

15. Antonio de CAPMANY y DE MONPALAU, Memorias hist6ricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua 
ciudad de Barcelona, (3 vals., Barcdona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación, 1961-63): 1, 1961, pags. 29 i ss. 
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ven l'ham, entre els quals cal recordar el sistema de palangre, consistent en el calament 
d'una corda de dmem d'on penjaven una colla de cordills, a l'extrem de cadascun dels 
quals es posava un ham amb el corresponent esquero 

Un altre sistema de pesca, també sedentari, practicat en el segle XIV, el constituien 
les nanses, que consistien en una mena de cistell de jonc o vímet, que tenia una 
obertura, amb tapa, a la part superior, per la qual el pescador extreia la pesca, mentre 
que a la part inferior hi havia una altra obertura en forma d'embut, ideada de tal manera 
que, quan els peixos hi entraven en busca de l'esquer col·locat a dintre la nansa, ja no en 
sabien sortir. El calament de les nanses era molt fkil i no calia allunyar-se de la 
costa.16 Hem de dir, pero, que la pesca amb nanses era poc productiva, ja que dintre de 
cada nansa s'hi agafaven entre dues i quatre peces. 

Un element molt important de la pesca fou la xarxa, utilitzada tant en els sistemes 
sedentaris com en els mobils. Així, un altre dels tipus de pesca practicat a Catalunya en 
el segle XIV, dintre de la modalitat sedentaria, era que s'efectuava amb xarxes d'encer
clament: el principal representant al Principat de Catalunya n'era l'almadrava. Es 
tractava d'un cert nombre de barques i xarxes apostades en paratges senyalats per a 
rodejar i acorralar les tonyines; i també per una carcassa de xarxes de determinada 
figura, coHocades oportunament al pas de les tonyines, per calament en el mar, a poca 
distancia de la costa. Aquest sistema de pesca era utilitzat, sobretot, per a la captura de 
la tonyina i tenia per finalitat conduir les tonyines per un canal de xarxes fins a 
l'encerclament propiament dit, on els diversos pescadors apostats en llurs vaixells 
procedien a aixecar, a l'uníson i lentament, les xarxes on havien desembocat les 
tonyinesP 

Aquest tipus de pesca que acabem de relatar tenia la particularitat de mantenir les 
embarcacions quietes en el moment d'efectuar llurs tasques. Aixó no obstant, existien 
uns altres sistemes de pesca, la peculiaritat específica dels quals residia en el fet 
d'efectuar la pesca mitjan~ant el moviment de les xarxes: eren els sistemes de tir, els 
principals dels quals portaven els noms d'art o de xavega i d'artet o de bolitx. La 
diferencia entre ambdós n'era fonamentalment la mida, ja que basicament constaven 
del mateix tipus de xarxes i procedien d'una manera identica en el procés de trebal1. 
T otes dues formes -tant la xavega com el bolitx- consistien en el calament d'una 
xarxa de fil de canem, composta per diverses peces de malla de diferent gruix. Després 
de realitzada aquesta operació, els vaixells anaven transportant, a rem, els extrems de la 
xarxa fins a la vora del mar, on eren recollits per quadrilles d'homes, que els estiraven 
per tal d'anar recuperant la xarxa calada fins a la vora de la platja.18 

EIs sistemes de pesca per arrossegament no es comen~aren a utilitzar fins en una 
epoca molt posterior a la que ens ocupa. 

16. AYZA ROCA, La pesca, pags. 168-169; Robeno FERNÁNDEZ DIAZ y Carlos MARTINEZ SHAW, EIs sistemes de 
pesca a la Cata/unya de /'Antic Regim, .L'Aven~., desembre 1980, pags. 42-53. 

17. R. FERNÁNDEZ DIAZ y C. MARTINEZ SHAw, EIs sistemes de pesca, ap. cit. 
18. Ibidem. 

http:platja.18
http:costa.16
http:lliura.14
http:exacte.lJ
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6. L 'abastament del peix 

Per tal d'assegurar l'abastament del peix a Barcelona, els qui regentaven la peixate
ria, durant les setmanes que precedien a la Quaresma, s'esfor~aven a tenir provisions 
per a aquesta epoca de l'any. El sistema solia consistir a signar uns contractes amb 
pescadors, que eren o bé per un anyo per un període dintre de l'any. La major part deis 
contractes es feien per l'epoca freda i, sobretot, per la Quaresma. Aquests contraCtes 
eren avantatjosos per a tots dos: el peixater assegurava l'abastament de les seves taules; 
el pescador assegurava la venda de la seva pesca. El peixater es comprometia a comprar 
tots els peixos pescats pel pescador a un preu fixat per endavant i de comú acord. Els 
peixaters pagaven al pescador a terminis regulars, per exemple, cada quinze dies; 
pagaven també la gabela o impost i, de vegades, es comprometien a alimentar eIs 
pescadors. 

El peix era transportat en banastes, que semen d'unitats per a pagar les compres i 
els impostos. Cada banasta equivalia a un quintar (41 kg.). A les banastes s'hi tirava 
una certa quantitat de sal, que es barrejava amb eIs peixos, per tal d'ajudar a llur 
conservació. 

A l'estiu, el trafec del peix disminula i, fms i tot, cessava. En el mes de maig ja era 
debil; encara ho era més del juny al setembre. Comen~ava a augmentar a la tardor i 
assolia el maxim d'esplendor a l'hivem i a la Quaresma.l9 

7. Alfons el Benigne i la peixateria de Barcelona 

Parlarem ara de la peixatena de Barcelona en temps d'Alfons el Benigne, ja que és a 
aquest regnat al que hem dedicat més atenció. 

Ja hem dit abans que Gelabert de Corbera gaudia del monopoli de la peixatena de 
Barcelona. Cap pescador no podia vendre peix sense el seu consentiment i, arnés, 
percebia deis revenedors autoritzats per ell uns drets sobre la venda de peixos de mida 
grossa, com eren les tonyines, els dofins, els peixos espasa i d'altres:o 

El Consell de Barcelona sempre va disputar als Corbera els drets que aquests deien 
que tenien sobre la peixatena de Barcelona. Un deis punts de fricció va ésser l'impost 
que Gelabert de Corbera exigia per la venda de tonyines i d'altres peixos grossos. En 
una ocasió, els consellers de Barcelona, mitjan~ant els mostassas, Romeu de Bell-lloc i 
Jaume Tomas, varen impedir que els revenedors de tonyina paguessin a Gelabert de 
Corbera el tribut que els exigia, la qual cosa li va causar un gran perjudici; per aquest 
monu, va demanar a Alfons el Benigne que posés remei a aquella situació. El rei va 
demanar al veguer de Barcelona que defensés eIs drets de Gelabert de Corbera:1 Es va 
iniciar una investigació contra Corbera, pero, el2 de juny de 1333, el rei va manar al 

19. Louis srOUFF. R4vit4i1lement et alímentation en Pr-iYuence (aux XIV' et XV' síedes), Paris, École Pranque de 
Hautes ttudes, Sorbonne VI e secnon: Sciences tconomiques et Sociales, Centre de Recherches Historiques, 1970, pag.. 
201-203. 

20. ACA, C, reg. 462, fols. 141 v.-142 r. (1333, juny, 2)(Aplmdix docwnental, n.Q 1). 
21. Ibidem 
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veguer de Barcelona, al jurisperit, Bonanat Descasals, í als altres procers designats per a 
portar a terme la dita investigació, que fos sobreseguda fins que hom no estigués ben 
informat de quines eren les persones que havien de portar-la a terme: l'esmentat veguer 
o el rei i batlle general de Catalunya, ates que els quí havien de coneixer en les qüestions 
arran deIs censos reials eren aquests darrers personatges? Al mateix temps, Alfons el 
Benigne va demanar al batlle de Barcelona, Bemat Llobet, que s'informés de l'esmen
tada qüestió i que li ho comuniqués a ell, que es trobava a Montblanc? El batlle degué 
fer saber al rei que era el mateix monarca qui havia de decidir en l'esmentada qüestió. 

El 14 de juliol de 1333, Alfons el Benigne comunicava al jurisperit barceloní, 
Berenguer Vives, que, per voluntat de les parts dirirnents, li confiava ellitigi existent 
entre els consellers de Barcelona i Gelabert de Corbera, sobre la peixatena de Barce
lona i a causa de l'impost que aquest darrer percebia per la venda de peixos grossos, fins 
que no es produís la sentencia definitiva que es reservava el reí. Aixo mateix ho 
notificava als esmentats consellers de Barcelona:4 En la mateixa data, el rei Alfons feia 
saber igualment al seu advocat fiscal, el junsperit Jaume de Montjwc, que l'esmentat 
litigi l'havia deixat en mans de Berenguer Vives, bé que li demanava que en els afers de 
domini directe, de dret al·lodial i de tot alIo que fos d'interes del rei, prestés ajut i 
suport a Gelabert de Corbera35 

Malgrat que la familia deIs Corbera tenia el privilegi de monopolitzar la venda de 
peix, sabem que en els darrers mesos de l'any 1333 es venia peix en diversos llocs de la 
ciutat i que els pescadors es negaven a pagar a Gelabert els drets que havien acostumat a 
pagar des de molts anys enrera. Gelabert de Corbera va exposar al reí aquella sítuació, 
tot pregant-li que hi posés remei. Ates que qualsevol perdua eneIs guanys deIs Corbera 
significava una disminució en els ingressos de l'erari reial, el 17 de desembre de 1333, 
Alfons el Benigne va manar al veguer de Barcelona que fes els possibles per a evitar 
aquells abusos i que es defensessin i mantinguessin els drets de l'esmentada 
família:6 En la mateixa data, el rei Alfons recordava al veguer de Barcelona que no 
havien estat encara posades en practica les instruccions que els va donar a la seva carta 
del dia 2 de juny, en la qual eIs demanava que els Corbera fossin defensats contra 
qualsevol abús. EIs ordena novament i seriosament que compleixin aquells 
manaments.27 

Les divergencies entre el municipi de Barcelona i la familia privilegiada es perllon
garen alllarg del regnat del Benigne. A les Rúbriques de Bruniquer, hi llegirn que el3 
d'agost de 1334 es produiren uns interrogatoris per part de la ciutat contra Gelabert de 
Corbera, a causa deIs seus drets sobre la peixateria.23 Per la mateixa font sabem que el 

22. ACA, C, reg. 462, fols. 142 r.-142 v. (1333, juny, 2) (Apendix documental, n." 2). 
23. ACA, C, reg. 462, fol. 142 (1333, juny, 2) (Apendix documental, n." 3). 
24. ACA, C, reg. 458, fol. 17 r. (1333, juliol, 14)(Apendixdocwnental, n." 4. 
25. ACA, C, reg. 458, fol. 18r. (1333, juliol, 14)(Apendixdocwnental, n."S). 
26. ACA, C, reg. 460, fob. 109 r.-lOO v. (1333, desembre, 17). 
27. ACA, C, reg. 460, fol. 109 v. (1333, desembre, 17). 
28. Rúbriques de Bnmiq..er, 4, pago 227. 
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13 de mar~ de 1335, en el Manual notarial de Ramon Ferrer, es va signar un compromís 
que solucionava les diferencies existents entre ambdues parts,29 

8, Els impostos del peix 

El peix pagaya impostos i seria interessant de coneixer a quant atenyia l'impost que 
es pagaya sobre el peix. Totes les varietats n'eren gravades amb un pagament, bé que 
aquest no era uniforme, El 22 de novembre de 1331, es va fixar una quantitat per 
saumada o carrega. Una saumada comprenia tres banastes (cada banasta equivalia a un 
quintar: 41,500 kg.):O 

n. LACARN 

Un altre deIs productes basics per a l'alimentació deIs barcelonins del segle XIV fou 
la carn. 

1, Llocs de venda 

Així com la venda del peix es concentrava en un sollloc i era monqpolitzada per 
una familia que actuava per especial concessió del rei, la venda de la carn esugué més 
aviat controlada pel municipi, bé que no es va eludir la intervenció del monarca, ja que 
per a instal·lar un lloc de venda de carn era necessari un privilegi de la Corona:1 

En el primer ter~ del segle XIV, hi havia els següents maells o escorxadors a 
Barcelona: 1, El maell majoro principal, situat prop del Mercadal o PI~adel Blat, que 
coincideix amb l'actual Pla~a de l'ADgelP 2. El maell de la mar, situat prop de la 
platja. Amb la carnisseria de la mar va succeir una cosa semblant a allo que havia succelt 
amb la peixateria de la mar. Va estar molts anys en mans de la família deIs Gruny, fins al 
1624, en que varen vendre llurs drets a la Corona:J 3, Un altre lloc destinat a la venda 
de carn era el maell del Pont d'en Campdera, situat prop de la vía romana que anava de 
Barcelona al Valles per Monteada i de la capella de Santa Eulalia del Camp (actual pla~ 
de Sant Agustí Vell)!4 Els jueus tenien llur propia carnisseria que, si bé fins al segle XIV 
era a la porta del call jueu, en el segle XIV es va traslladar a l'interior del susdit callo Allí, 
els animals hi eren sacrificats segons el ritus hebraic, ja que els jueus no podien menjar 
carn d'animals ofegats sinó degollats. La carn que hom venia en aquesta carnisseria no 

29. /biJem, 2, pago 69. 
30. J. MIRET I SANs. Vi4tges de I'in/mt en Pere. jiJi de }awne 1, en eú anys 1268 i 1269, .Butlletí del Centre 

Excursionista de Catalunya., XVIII (Barcelona, 1908), pago 202. 
La saumada o $Omada era la cmega que podia arrossegar un animal de basto 
31. CARRERAS. La autat, pago 383. 
32. CARRERAS. La ciutat, pago 383; Fogatge n.O 4154 de I'Arxiu de la Batllia del Reial Patrimoni de Barcelona (Ed. 

CARRERAS, La cillt4t, pago 389;J. MIRET ISANS, Vi4tges de ['in/mt en PeTe, pago 209; Francesch CARRERAS 1CANDI, 
Idea de I'avem; de Cat4bl11yaaJsegle X/V, cIlI Congresode Historia de laCoronade Aragón., 1, Valencia, 1923, pag.209. 

33. CARRERAS, La ciMt4t, pago 383, nota 1076. 
34. CARRERAS, La autat, pago 383, Vegi's també el Fogatge de 1313 (Ed. CARRERAS, La CÚltat, pago 387). 
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podía ésser comprada pels crisuans.JS 5. Una altra carnisseria era la que hi havia al 
Portal de la Boqueria, tocant a la Rambla, on es venien la carn i els menuts deIs bocs i de 
les cabres, carn molt preada a l'Edat Mitjana. La paraula boqueria deriva de boc.36 

En parlar de la carnisseria del Portal de la Boqueria, convé ressenyar un document 
del rei Benígne, datat el 3 de gener de 1331, segons el qual el rei s'adr~ava al batlle de 
Barcelona i li deia que volia saber si sobre el sostre de la carnisseria del Portal de la 
Boqueria podria edífícar-s'hi un habitatge, sense causar danys a ningú, i quant podria 
valer l'espai on es construiria l'habitatge. Li demanava que li'n donés infonnació al més 
aviat possible:7 

6. Encara hi havia a Barcelona un altre escorxador, situat a la Portaferrissa. A 
través de les ordinacions del Consell de la dutat, referents a la venda de les carns, 
deduim que a la carnisseria de la Portaferrissa hi eren venudes les carns d'inferior 
qualitat, de besues mortes per llops, colpejades, malaltes, etc. T ambé s'hi venia la cam 
de porc frese i salat provinent d'animals malalts. 

2, Carnissers 

Hem parlat fins ara de les carnisseries que hí havia a Barcelona; donarem ara alguna 
notícía sobre els carnissers. 

La historiadora, Dra. Carme Batlle, en un estudi titulat Contribució a la historia 
deis ofias de Barcelona: els carnissers del segle XIII,38 dóna els següents noms de 
carnissers de l'esmentat segle: Bartomeu Vidal, Bemat Fuster, Roca, Pere Benencasa, 
Ramon Salavert, Amau C;aquintana, entre d'altres. 

Del primer ter~ del segle XIV en coneixem també alguns noms de carnissers. Un 
n'és Francesc Gay, el qual, prescindint de l'ordinació municipal que deia que tots els 
maellers de Barcelona havien de despatxar la carn als escorxadors de la ciutat, la venia a 
les portes de casa seva i, com que la fortor produlda per les deixalles deIs animals 
sacrificats molestava el notari de la dutat, Pere de Torroella, i d'altres convems, tots 
varen recórrer al rei en petició d'ajuda. Alfons el Benigne, des de Valencia, va confiar la 
solució del litigi al jurísperit, Berenguer Vives, tot recomanant-li d'obrar amb 
justícia.39 

Ens consta encara un altre nom: Pere Ferrer, que subministrava carn per a la casa 
del reí. Així es despren d'algunes apoques o rebuts. L'un és de 1'11 de febrer de 1328, 
segons el qual es pagaven 1.400 sous barcelonins a compte deIs 7.406 que li devien «per 
raó de les carns que havia liurades a la cort del senyor rei ... 40 El24 de juny de 1331, Pere 
Ferrer ja havia mort, perque el reí ordenava que paguessin a la seva vídua 6.600 sous i 5 

35. AHCB, Llibre del Consell, XII, fol. 17 r.; CARRERAS, La cilltat, pag.. 383, 491-492, 604 nota 1571; Jaime 
SOBREQUÉS CALLlCO, El precioY 14 reglamentAción de 14 vent4 de carne en Barcelona, dMrante elsiglo X/V, «Divulgación 
Histórica de Barcelona., XII, Ayuntamiento de Barcelona, Instituto Municipal de Historia, 1965, pago 33. 

36. CARRERAS, La CÚlt4t, pags. 383 i 351; IDEM,/deadel'avem;, pago 210. 
37. ACA, C, reg. 524, fol. 195 r. (1331, gener, 3). 
38. .Quadernsd'Estudis Medievals., any 11, n.o 5, vol. I (setembre 1981), pags. 310-318, esp. pago 31S. 
39. ACA, C, reg. 452, fol. 56v. (Apendixdocumentaln.o6). 
40. ACA, Reial Patrimoni (RP), Mestre Racional (MR), reg. 300, fal. 32 r. 
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diners, per la carn venuda a la reial cúria.41 El primer de juliol de 1332, foren pagats a la 
vídua de Ferrer 1.606 sous i 5 diners que encara li devien.42 En una altra ocasió, fou 
pagada als hereus de P. Ferrer, difunt, la quantitat de 7.400 sous i 5 diners 
barcelonins.43 

Un altre carnisser que apareix als documents és Pere Vives, el quall'any 1329 va 
obtenir un privilegi del rei Benigne per tal que els seus ramats poguessin pasturar dins el 
territori de Barcelona. No tan soIs els seus ramats, sinó també els de la seva mare, 
Coloma.44 

3. Animals de consum més freqüent a Barcelona i llurs preus 

Entre les carns que més es consumÍen a Barcelona pel temps que ens ocupa hi 
figuraven: el xai tendre, el porc, frese i salat, el bou i la vaca, el vedell, el boc, la cabra i 
l'ovella.45 

En parlar deIs preus, cal fer una diferenciació entre el preu vigent a la ciutat de 
Barcelona propiament dita i el preu al qual es venien aquests productes fora les muralles 
de la ciutat, bé que dintre del territori de Barcelona, és a dir: de Montgat a Castellde
fels; í de Montcada, dellloc de Finestrelles, del coll de Cerola, de la Gavarra, de 
Vallvidrera i de Molins de Reí de Llobregat fins a dotze Ilegües dins de mar. 

Així, doncs, veiem que en els anys 1332-1333 el xai es venia a 10 diners la lliura, 
més un diner corresponent a l'«ajuda,. o impost de la cam. Aquest era el preu que regia 
dintre la ciutat; a fora, es venia a 9 diners la lliura. Els infractors haurien de pagar una 
multa de 50 sous.46 

El porc fresc, sense sal, es venia, dintre la ciutat, a 9 diners la lliura, més un diner de 
l'impost; a fora de Barcelona es pagaya a 8 diners, més un diner de l'impost. 

El porc salat, a Barcelona, es venia a 8 diners la lliura, més un diner de l'impost. 
Fora de la ciutat es pagaya un diner menys. La multa contra els infractors era de 30 
sous. El comprador tenia dret afer caure la sal de la cam de porc abans de pesar-lo, 
sense que el venedor pogués posar-hi cap impediment.47 

La lliura de bou o de vaca es venia a 6 diners més un diner de l'«ajuda,., a la ciutat; 
fora, aS diners.48 

41. ACA, C, reg. 497, fol. 140. 
42. ACA, RP, MR, reg. 302, fol. 42 v. 
43. ACA, RP, MR, reg. 631 (.Libros de Albalaes.). 
44. ACA, C, reg. 522, fols. 209 v.-210 r. (Apendix documental n.· 7). Aquest pemús els fou revocatel13 de novembre 

de 1329, peIs danys que aquests ramats causaven al. horts i a les vinyes. 
45. AHCB, Llibre del Consell, XII, fols. 15 r.-16r. VegeuJaímeSOBREQUÉS, Elprecio)' la reglamentadón, pago 31. 
46. AHCB, Llibre del Consell, XII, fol. 15 r. Claude CARRERRE, a lasevaobra titulada: Barcelona, centre économique 

a l'époq..e des diffiaJtés. 1380-1462. 1, París, 1967, pags. 308-310, parlant de 50 anys més tard í basant-se en fonts 
documental., diu que la carn de xai es venia a 15 diners la lliura, des del 24 de juny. Aquesta historiadora remarca que, si ens 
fixemenel preu delxai, veiem que es pot~arunalíniaascendent, quevade5ó6d.inerslalliura, elI301-1303,a 10diners, el 
1332-1333, fms a atenyer eIs 15 Ó 16 diners la lliura, el 1380. 

47. AHCB, Llibre del Conse1I, XII, rols. 15 r.-15 v. 
48. AHCB, Llibre del Consell, XII, fol. 15 v. 
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La lliura de vedella, a 8 diners més un diner de l'impost, a la ciutat; fora, a 7 
diners.49 

El boc castrat es venia a 8 diners la lliura, més un diner de l'impost, a Barcelona; 
fora, a 7 diners. El boc sense castrar, a 7 diners la lliura, més un diner de l'impost, a 
Barcelona; fora, a 6 diners.5o 

La cabra a 5 diners la lliura, més un dinerde l'impost, a la eiutatj fora, a 4 diners?l 
Finalment, la lliura d'ovella es pagaya a 6 diners més un diner de l'impost a la 

ciutat; a fora les muralles, aS diners?2 

4. Ordinacions del Consell de Barcelona, referents a la venda de carn a la ciutat 53 

El rei posseia el monopoli de les camisseries de Barcelona, les rendes de les quals 
administrava el batllej 54 malgrat aixo, la venda de la carn era regulada pel Consell de la 
ciutat: 

Els camissers només podien matar les seves besties dins deIs escorxadors de 
Barcelona i, una vegada mortes, les havien de vendre a les taules annexes?5 

Estava prohibit als carnissers inflar xais o cabrits, bé que ho podien fer amb els 
bocs i les cabres. Els infractors haurien de pagar una multa de 10 sous barcelonins.56 

EIs carnissers no podien barrejar dos tipus de carn, per exemple, xai í pore. Els 
infractors haurien de pagar una multa de 10 sous barcelonins.57 

Una carn no es podía adobar amb greix procedent d'una altra earn. La multa 
consistía en el pagament de 10 SOUS?8 

Les carns de bOll, vaca, vedeIl o cabrit no es podien fareir ni reeobrir amb greix. La 
multa era de 20 sous per la carn de vaca, bou i vedell; per la cam de eabrit es pagarien 2 
sous i perdria el cabrit?9 

Mentre tinguessin vedell per a vendre, els earnissers de Barcelona no podien 
exposar a la taula carn de bou o d'altres besties. EIs infractors pagarien la multa de 30 

60sous.
T ambé estava prohibit tallar el cap deIs vedells fins que no haguessin estat jutjats 

49. AHCB, Llibre del Consell, XII, rol. 15 V. 

50. AHCB, Llibre del Consell, XII, fol. 16 r. 
51. AHCB, Llibre del Consell, XII, fol. 16 r. 
52. AHCB, Llibre del Consell, XII, fol. 16 r. 
53. Per a I'estudi de les ordinacions sobre la venda de carn a Barcelona. caldria consultar la tesi doctoral jacitada més 

amunt (nota 9), de Francisca ROCA SOLÁ. 
54. Canne BATLLE, ContribHCió .. la histirría, pag.312. 
55. lDEM, Ibídem, pags. 311-312. 
56. AHCB, Llibre del Consell, XII, fol. 15 r. Vegeu també Louis srOUFF, R.avitaiJJement et alimentation, pago 133: 
Hi havia el costum d'inflar les besties mecanicament, mitjant~t una canyacoJ.locada al coll, amb una doble fmalitat: el. 

animaIs podien esquanerar-se amb més facilitat, i era una manera d'enganyar el públic, perque la carn de les besties que 
havien estat inflades sernblava més fresca i tenia millor aspecte. 

57. AHCB, Llibre del Consell. XII, fol. 15 r. 
58. AHCB, Llibre del Consell, XII, foI. 15 r. Vegeu també L. srOUFF, Ravitaillementet alimentation, pago 133. 
59. AHCB, Llibre del Conse1I, XII, fol. 15 r. 
60. AHCB, Llibre del Consell, XII, fol. 15 v. 

http:barcelonins.57
http:barcelonins.56
http:diners.5o
http:diners.49
http:diners.48
http:impediment.47
http:l'ovella.45
http:Coloma.44
http:barcelonins.43
http:devien.42
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com a tals pels prohoms designats pels veedors que vigilaven el mercat de la cam. La 
multa consistia en el pagament de 30 SOUS~l 

Els carnissers no podien temr la cam amagada ni sota la taula de venda, sinó que 
l'havien de tenir a la vista per a poder-ne vendre a tothom que en volgués. Eis 
contraventors haurien de pagar una multa de 20 sous barcelonins~2 

També estava prohibít als camissers tenir a la vista carns que ja fossin venudes. La 
carn que hi havia sobre la taula de venda havia d'estar a la disposició de qualsevol 
comprador. La multa, per als infractors, era de 10 SOUS.63 

A les carnisseries destinades a la venda de xai, els carnissers no hi podien despatxar 
carn de boc, d'ovella ni de cabra i, en els llocs destinats a la venda d'aquestes cams, no 
s'hi podia vendre carn de xai. La multa consistia en el pagament de 30 sous.64 

Estava prohibit comprar cam de xai per a revendre i aixo es penava amb la multa de 
10 SOUS.65 

EIs carnissers no podien tenir a la camisseria major, ni a la de la mar, ni a la del Pont 
d'en Campdera, ni a la del Portal de la Boqueria, ni a la del call jueu, truges que 
haguessin criat ni tampoc cabres ni porcs procedents de Menorca m de Tolosa (potser 
les carns d'aquests animals eren considerades d'inferior qualitat). Totes les esmentades 
carns havien de ser venudes a les carmsseries deis Portals de la Boqueria i de la 
Portaferrissa. Els infractors haurien de pagar una multa de 100 sous i ja no podrien usar 
més de l'ofici de camissers.66 

Cap carnisser no podía vendre a la camisseria de la mar, m a la del Pont d'en 
Campdera, ni a la del Portal de la Boqueria, ni a la del call jueu, porc frese ni salat, ni 
d'altra carn salada, procedent d'animals mesells~7 Hem d'observar que no estava 
prohibida la venda de carns procedents de besties malaltes, ofegades, colpejades, 
mortes per llops, bé que s'havien de despatxar només al portal de la Portaferrissa i hi 
havia l'obligació de comunicar als compradors la condició d'aquelles cams. La multa 
era de 60 SOUS.68 

Ens consta que en alguns llocs, per exemple a Proven~a, com també devia succeir a 
Barcelona, es donaven una serie d'instruccions encaminades a evitar les demores que es 
produien entre la matan~a de les besties i la venda de llurs cams. Normalment, el 
maxim de temps que podia transcórrer entre ambdós fets era de 2 ó 3 dies. A l'estiu, les 
normes eren molt rigoroses. Hom deia, per exemple que, des de la festa de la 
Pentecosta fins a Sant Miquel (29 de setembre), la cam havia de servenuda el mateix día 

61. AHCB, Llibredel Consell, XII, fol. 15v. 
62. AHCB, Llibre del Consell, XlI, foL 16 r. 
63. AHCB, Llibredel Consell, XlI, fol. 17r. 
64. AHCB, Llibredel Consell, XlI, fol. 16v. 
65. AHCB, Llibre del Consell, XlI, fol. 16 r. 
66. AHCB, Llibre del Consell, XlI, foL 15 r. 
67. Els pores anomenats meselis eren els pores leprosos, és a dir, aqueUs que teruen una graneUada pustulosa, efecte 

d'una malaltia que s'allotjava en els músculs i que produiala triquinosi en les persones que en menjaven (ALCOVER-MOLL, 
Diccio7l4ri catalií-'IJalemia-f;.alear (10 vols., Palma de Mallorca, Barcelona, 1968-1969), sub yoce maselJ] 

68. AHCB, Llibre del Consell, XlI, fol. 17 r. 
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de la matan~a i l'endema fins a l'hora de ter~a (9 matí), llevat deis dies de festa, en els 
quals hom estava autoritzat a vendre la cam l'endema~9 

En els dies de dejuni no es podía treure cam fora les portes de les carnÍsseries, llevat 
de la que hi havia al call jueu. EIs cabrits quedaven exceptuats d'aquesta prohibició. La 
multa, per als infractors, era de 5 sous barcelonins.70 

U na altra ordinació prohibia als carnÍssers deixar anar els porcs pels carrers de 
Barcelona o temr-Ios fermats als portals. Eis infractors eren castigats amb la perdua del 
porc que hagués estat trobat, solt o fermat i, a més, havien de restituir els danys 
causats?l 

5. El pes de les carns 

Les carns s'havien de vendre a pes. La multa per a aquells qui no les pesaven era de 
50 SOUS!2 

La unitat de pes era la lliura, que equivalía aproximadament a 400 grams; pero, per 
a la venda de les cams, era utilitzada l'anomenada lliura carnissera, que equivalia a tres 
lliures, és a dir, a 1.200 grams!3 

La possessió de pesos falsos era penada, així com també la utilització de procedi
ments que poguessin falsejar el pes veritable de les viandes, com el de posar-les en 
recipients!4 Les úniques parts del cos deIs animals que no havien de pesar-se eren els 
caps. les potes i les esquenes!5 

Per tal de protegir les persones que compraven pesades de cam inferiors a la mitja 
lliura carnissera, es va establir que, si el frau era de míg diner en amunt, el carnÍsser 
pagaría 20 sous i, si era inferior a mig diner, pagaría tres sous i perdria la cam. 

Si la quantitat de cam adquirida pel comprador era de més de mitja lliura carnÍssera 
i el frau era de menys de mig diner, la primera vegada li seria perdonat i només perdria 
la carn; si el frau era de mig diner o de rnig diner en amunt, hauria de pagar cada vegada 
20 sous, a més de perdre la cam que aniria als pesadors de les cams!6 

6. Els menuts 

També s'havia legislat sobre la venda de menuts a Barcelona. EIs menuts de xais, 
vaques i vedells es podien vendre a les carnÍsseries de la ciutat; els d'ovelles, de bocs i 
cabres es despatxaven al Portal de la Boqueria?7 

69. Louis STOUFF. RavitaiJlement, pag. 133. 
70. AHCB, Llibredel Consell, XII, fol. 17v. 
71. AHCB. Llibredel Consell, XII, fol. 17v. 
72. AHCB, Llibredel Consell, XII, fol. 16 r. 
73. Vegeu P. BURGUBURU, La üvre OJ.rnassiire, anaenne ¡Me de boucherie, .Bulletin de Travaux du Comité 

Historique, Section de Sciences Éeonomiques et Sociales., 1939, pags. 101-125. 
74. Philippe WOLFF, Les b;>,.chers de To,.louse d,. xli' au xv esude, .An.nales du Midi., LXV (foulouse, 1953), 

pags. 375-393; L. STOUFF, RaVItaiJ/ement, piig.I34. 
75. AHCB, Llibre del Consell, XII, fol. 17v.; Ph. WOLFF. Les bouchers. 
76. AHCB, Llibredel Consell, XII, fols.17v.-18r. 
77. AHCB, Llibredel Consell, XII, fol. 17r. 

http:barcelonins.70
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7. Les tornes 

Les tomes eren petits trossos de carn que s'afegien per afinar el pes. 
EIs carnissers no podien fer tomes d'una altra bestia que no fos la que estaven 

tallant. La multa era de 10 sous:8 T ampoc no es podien utilitzar fetges per a fer tomes a 
les diverses carns que eren despatxades a Barcelona. Al contrari, si la carn que venien 
era de xai, els carnissers podien fer tomes deIs fetges dels xais a aquells compradors que 
ho volguessin, sense incórrer en cap ban.7'J 

Les tomes de la carn de porc salada podien treure's de les barres; si el comprador 
desitjava que les tomes ti fossin fetes de les orelles o del cap del porc frese, hom l'havia 
de complaure peró, si no ho votia, no podia ésser obligat a prendre-ho. La multa per als 
infractors era de 5 sous. 

8. Escassetat de carn a Barcelona, en el primer terf del segle XIV 

Pels anys que ens ocupen, la carn a Barcelona no devia ésser gaire abundant. Ja a les 
Corts generals de Catalunya, celebrades a Montblanc, l'any 1333, hom va insistir en el 
fet que, per espai de deu anys, no es podrien sacrificar xais ni ovelles que tinguessin 
menys de quatre anys.so A les Ordinacions del Consell de Barcelona hi llegim que 
aquells qui no complissin aquesta disposició de les Cons de Montblanc haurien de 
pagar una multa de 20 sous barcelonins.81 

Un altre fet, que també demostrava que la carn no sobrava a Barcelona, era 
l'ordinació municipal que prohibia treure de la ciutat, per mar o per terra, cap bestia ni 
grossa ni petita. Si hom treia una bestia petita, hauria de pagar una multa de 5 sous; si 
era una bestia grossa, n'hauria de pagar 10.82 

En una altra ocasió, el 12 de maig de 1334, els consellers de Barcelona varen 
demanar al batlle de la ciutat que no pennetés que fos enviada carn de Barcelona a 
Perpinya, atesa la falta de caps de bestiar que hi havia no tan sois a la capital, sinó a tot 
Catalunya. Tan sois hi transigirien si hi mitjan~ava una cana especial del rei.s3 

Malgrat tOt, la situació degué millorar el segle XV, ja que Claude Carrere parla de 
l'extraordinari poder financer dels carnissers barcelonins.84 

78. AHCB, Llibredel Consell, XII, fol. 15 r. 
79. AHCB, L1ibredel Consell, XII, fol. 16r. 
80. Corts de Montblanc de 1333, cap. XXXII (Ed. Corres de Iosantiguosreinos de Aragóny de ValenciaY Principado de 

Cataluña, publicadas por la Real Academia de la Historia, 1-2, Madrid, 18%, pags. 311-312). 
81. AHCB, Llibredel Consell, XII, fal. 28 r. 
82. AHCB, Llibredel Consell, XII, fol. 17 r. 
83. cRequesta deis ronseUers al batUe no penneta traure de Cathalunya Destiar pei aportar-lo a Perpinya, jatsie ne 

tingués letra del rei, per la falta ne tenían en Barcelona e en Cathalunya» (Rúbriques de Bruniquer, 4, pago 227). J. 
SOBREQutS menciona la prohibició d'exportar caro catalana a Perpinya (Elprecio y la reglamentación, pag. 31). 

84. Barcelone, centreéconomique, 1, pags. 308-310.Segonsl'autQra, elsbarceloninsoonsumien unmínim de 43.200 xais 
al'any. 
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9. Les multes 

Com ho hem pogut observar alllarg d'aquest estudi, aquells qui infringien les 
ordinacions municipals eren castigats. Quan es tractava d'infraccions imponants, era 
possible de perdre un peu o un puny; peró, generalment, les infraccions es resolien 
amb el pagament de multes; Les multes eren expressades en sous i aquells qui no les 
podien pagar eren empresonats al Castell del veguer tants dies com sous comprenia la 
multa i cada sou equivalía a un dia de presó. 

Les multes eren molt elevades i, com hem dit, s'especificaven en sous, mentre que 
el preu de la carn s'indicava en diners (el sou comprenia 12 diners). Ja fa observar Jaume 
Sobrequés que, amb 9 diners, es podía adquirir una Hiura carnissera de carn de xai; 85 i 
les multes més baixes atenyien de seguida 5 sous, és a dir, 60 diners. 

10. L'impost de la carn 

La qüestió dels impostos a Barcelona, des de 1328 fins a 1462, haestat seriosament 
estudiada per Jean Broussolle,86 on remetem el lector. 

L'impost de la cam fou molt productiu i va ésser un dels més imponants. La carn 
fou un producte que, des de ben aviat, es va gravar amb impostos. Un deIs drets de 
consum, que es varen establir en el segle XII, ja afectava la cam de les besties amb quatre 
potes. L'esmentat impost apareix també alguna vegada en el segle XIII. En el segle XIV 

és molt corrent trobar-Io documentat: així, pels anys 1322-1323 i per tal de dominar 
una revolta sarda, es varen fixar uns impostos sobre detenninades mercaderies, entre 
les quals figurava la carn; el 1328, trobem l'impost de la carn juntament amb els de vi, 
quartera i «navili., a fi d'afrontar les des peses ocasionades pel matrimoni entre Alfons 
el Benigne i Elionor de Castella. El 1330, l'impost de la carn apareix al costat de molts 
altres, amb motiu de la guerra contra els genovesos, i ja no deixarem de trobar-Io 
documentat. Aquest impost es pagaya sobre totes les viandes fresques o salades de bou, 
vaca, vedell, cabrit, xai, porc, truja, cabra o boc.87 

EIs drets de la carn foren molt variables. En tractar deIs preus de les carns que es 
consumien a Barcelona, en els anys 1332-1333, ja hem vist que per l'impost o ajoda de 
la carn es pagaya un diner per lliura.88 

Seguint l'estudi de Broussolle, veiem que l'any 13431'impost de la carn era també 
d'un diner per lliura. EIs anys 1357-1358 ja es pagaven 3 diners per lliura i així es 
mantingué fins al 1369.89 

85. El precio y la reglamentación, pags. 31-33. 
86. Les impositions municipaies de Barcelone, de 1328 ti 1462, cEstudios de Historia Moderna., V (Universidad de 

Barcelona, 1955), pags. 3-164. 
87. lbidem, pag.44. 
88. AHCB, LLibre del Consell, XIII. 
89. BROUSSOLLE, Les impositíons, pago 45. 

http:lliura.88
http:barcelonins.84
http:barcelonins.81
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11. Els camíssers a la societat de l'epoca 

Sabem que, a mitjan segle XIII, ja formaven pan de l'assemblea consultiva de 200 
jurats. Del 1301, en tenim una relació de prohoms del Consell de Cent, on eIs 
carnissers són en nombre de tres.90 

En el segle XIV, ja tenien una confraria posada sota l'advocació de Sant Miquel 
Arcangel i deIs deu mil martirs, amb capella propia, a l'església deIs carmelites cal~ats 
de vora la Rambla.91 

EIs carnissers devien ésser gent de bonaposició economica, bé que s'hauria de 
distingir entre els grans camÍssers, que despatxaven importants quancitats durant més 
de 180 dies alllarg del'any;2 i d'altres quetenien molt poc bestiar í només instal·laven 
taula de venda poques vegades. 

12. La cara i l'aviram 

La carn de la ca~a i l' aviram es venien, a Barcelona, a la pla~a deIs conills (platea 
cirogrillorum, en lIatí) 93 

A les corts de Montblanc, reunides l'any 1333, fou manat que, per espai de deu 
anys i des de la festa de Pasqua fins a Sant Miquel (29 de setembre), no es podien matar 
perdius sinó amb ocelIs, ni desfer lIurs nius. Tampoc no es poden matar coloms amb 
paranys (enzes, cimbe1ls i filats) 94 sinó tan soIs amb ocelIs:5 

Les multes eren les següents: aquelI qui matés perdius o desfés lIurs nius pagaría 20 
sous per cada bestia o niu. El qui matés coloms amb paranys, en lloc de fer-ho amb 
ocelIs, pagaría una multa de 500 sous. Si els matava amb ballesta, en pagaria 20. Si no ho 
podia pagar, seria empresonat al Castell del veguer tants dies com sous tenia la multa. 

D'aquestes multes, el.veguer en cobraría dues terceres parts i una pan seria per a 
l' acusador?6 

13. Els preus de la cara i l'aviram. 

Les varietats de ca~a i d'aviram que més es consumien i llurs preus eren eIs que 
seguelxen: 

Capons, 2,6 sous el parell. 
Gallines, 2,2 sous el parell. 
Anecs salvatges, 1,75 sous el parell. 
Perdius, 1,06 sous el parell. 

90. Canne BATLLE, Contribució, pag. 310. 
91. IDEM, Ibídem, pag. 311. 
92. l. SfOUFF, &vitaiJlement, pag. 158. C1aude CARRtRE ens diu que, en el segle XV, hi havia carnissers que venien 

fíns a 40 xais per día (Barcelone. centre éconamique, 1, pag. 308). 
93. AHCB, Deliberacions del Consen barceloní. 1332 (Cit. CARRERAS, La ciutat, pago 283, nota 1073). 
94. Corts de Montblanc de 1333, cap. XXXII (Ed. Corres citat a la nota 80, 1-2, piígs. 311-312). 
95. AHCB, llibre del Consen, XIII, fol. 28 r. 
96. Els tudons són uns oceUs d'uns 30 cms., de color blavós, moradenc al pito origen deis coloms domestics. 

L'ABASTAMENT DE PEIX 1 CARN A BARCELONA 

Pollastres, 1 sou el parell. 

Tudons, 9,4 diners el parell. 

Fotges, 7,5 diners el parell.97 


Becades, 3 diners el parell.98 


Coloms negres, 6 diners el parell. 

Coloms salvatges, 6 diners el parell. 

Coloms de colomar, 4,5 diners el parell. 

Ocells petits mom, 0,7 diners el parell:-' 


JOSEFA MUTGÉ 1 VIVES 
UEI d'Estudís Medievals 
Institució Mi/a i Fontanals 

(C.S.J.c., Barcelona) 

97. les fotges són un oceUs negres amb una placa blanca al hont. Es troben freqüenonent aIs Uacs i aiguamoUs. 
98. les bea.des són uns oceUs grisos amb taques negres, uDs grossos i bec Darc i tou. 
99. Francisca ROCA, La regHl4ción, cÍt., 1, piígs. 438-439. 

http:parell.98
http:parell.97
http:Rambla.91
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APENDIX DOCUMENTAL 

1333, juny, 2. Montblane. 

Alfons el Benigne mana al veguer de Barcelona i a1s altTes ojicials que dejensin i mantinguin els 
drets de Gelabert de Corbera, davant del jet que li va causar gran perjudici, el qual va 
consistir que els ronselJers de Barcelona impediren que els revenedors de tonyina i d'altTes 
peixos grossos paguessin a Corbera l'impost que aquest els exigía. 

ACA, C, reg. 462, fols. 141 v.-142 r. 

AIfonsus et cetera, dilecto et fidelibus suis vicario Barehinone et Vallesii, eeterisque offieiali
bus nostris vel eorum loca tenentibus qui nune sunt vel pro tempore fuerint, ad quos presentes 
pervenerint, salutem et cetera. Supplicis petitionis pro parte dilecti domestici nostri Guilabeni de 
Corbaría, nobis exposite, series continebat quoo eius predecessores, ab antiquo, et ipse ex 
eorum suceessione habuerunt et habent ad imperperuum, ex concessione et stabilimento per 
sereníssimum dominum Iaeobum, eximie recordacionis regem Aragonum, proavum nostrum et 
baiulum tunc Barehinone, ad cenum eensum factis eisdem, totam piscateriam civitatis Barchi
none, eum plateis eohopertis et discohopenis, banchis, tabulis et armariis, paneriis, confinis, 
cistellis et librellis et omnibus aliis iuribus et pertinenciis, dicte piscaterie pertinentibus et 
pertinere debentibus quoquomodo. Ita quoo, nullus piscator aut revenditor piscium recennum 
vel salsorum, cuiuscumque generis sint, sive sit extraneus sive privatus vel alía persona audeat in 
dicta píscateria vel in aliquo loco vendere aliquos pisces recentes vel salsos, nec tenere ve! habere 
ibidem panerios, cistellas, cofinos, librellos vel aliqua alía vasa vel aliquid aliud, absque voluntate 
et consensu dicti Guilaberti et suorum. Et si contra fieret, quod díctus Guilabenus et sui possent 
per se et nuncios suos ve! alia persona nomine ipsorum, pisces tollere, propria auctoritate et in 
predicta platea vendí facere, secundum quod eis videretur expedire, et precium quod inde 
haberent in eorum necesariís expendere 11 (Fol. 142 r.) vel aliis, secundum quod de eorum esset 
voluntate, quod in instrumentis inde factis hec et alia latius contíneri dicuntur. Cumque prefatus 
Guilabertus et sui predecessores, ut dicitur, consueverint ab antiquo cenum quid recipere a 
dictis personis, racione iuris dictorum pÍscium et fuerint, ut asseritur, in possessione vel quasi 
recipiendi et exigendi ab eisdem iura predicta. Et, specialiter, in possessione ve! quasi recipiendi, 
colligendi et levandi iura pÍscium vocatorum tonyis, quam de aliís piscibus grossis. Nunc 
consiliarii eivitatis Barchinone, absque cause cognieione, nitentes a possessione predictorum 
memoratum Guilabertum eícere, mandaront seu mandari fecerunt per aImuta~afos eivitatis 
predicte, videlicet, per Romeum de Pulcroloeo et Iacobum Thome, quibuscumque piscatoribus 
et revenditoribus piscium predictorum de tonyis et aliis personis quod non solvant vel respon
deant in aliquo dicto Guilaberto aut eius nunciis de iure pÍscium predictorum, quod in dampnum 
maximum dicti Guilaberti et periudicium non mooícum et gravamen dieitur redundare. Quare, 
supplicante nobis predicto Guilaberto super hiis de iusticia providere eidem, vobis dicimus et 
mandamus quatenus predictum Guilabertum in possessione vel quasi qua erat tempore dicti 
mandati et nune esse dicitur iurium dicte piscaterie manuteneatis et deffendatis a faeiendo eidem 
responderi de iuribus dicte piscaterie quam ante eontradiccionem predictam ipsi respondebatur 
et nune respondetur eidem et prefatum Guilabenum in dicta possessione vel quasi per dictos 
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consiliarios vd alias non permittatis indebite gravar i, molestari seu enam inquietari ipso tamen 
Guilaberto parato existente facere dicns consiliariis et aliis, racione predicta, ubi et quod 
debuerit iusncie complementum. 

Datum in Montealbo, IIII.° nonas iunii, anno Domini M.oCCc.°XXXIII.o 

_. et deffend.tis, interlineat 

2 

1333, juny, 2. Montblanc. 

Alfons el Benigne mana al veguer de Barcelona, al jurisperit Bonanat Descasals, i també als altres 
procers designats per a portar a terme la investigació contra Gelabert de Corbera, per motiu 
de la peixateria de Barcelona i deis drets que en percebía, que sobreseguin aquesta investiga
ció fms que no estiguin ben informats de si ['ha de portar a terme l'esmentat veguer o el rei i el 
batlle general de Catalunya, ates que el roneixement en les qüestions a77'an de censos reials 
pertany al rei i al batlle general de Catalunya. Al mateix temps, els fa saber que mana a 
Bernat Llobet, batlle de Barcelona, que s'informi d'aquest afer i li ho romuniqui. 

ACA, C. reg. 462, fols. 142 r.-142 v. 

Alfonsus et cetera, dilecto et fidelibus vicario Barchinone et Vallesii et Bonanato de 
Casalibus, iurisperito Barchinone necoon proceribus ad inquisinonem infrascriptam deputatis, 
salutem et cetera. Cum nos probabiliter dubitemus an inquisino que fit per vos dictos vicarÍum et 
Bonanatum de Casalibus contra dilectum domesncum nostrum Guilabertum de Corbaria et eius 
nuncios, racione piscaterie civitans Barchinone et iurium eiusdem, qui per nos ad certum censum 
tenetur, ad vos dictum vicarium pertineat necne, eo quia cognino quesnonum censualium 
regalium ad nos vel baiulum nostrum generalem Cathalonie indubitanter pertinere noscitur, 
ideo, vobis dicimus et mandamus quatenus super dicta inquisicione facienda supersedere curens, 
donec informan fuerimus an dicta inquisino facienda ad nos vel dictum baiulum nostrum debeat 
pertinere nec ne. Nos, enim, per aliam litteram nostram mandamus fideli scriptori nostro, 
Bernardo Luppeti, baiulo Barchinone, a quod, vocatis evocandis, de predictis certificanonem et 
informationem plenariam recipiat, et ea recepta, ad nostram curiam, sub sui sigilli munimine 
interdusam, transmittat eandem. 

Datum in Montealbo, lIII. ° nonas iunii, anno Domini M.OCCC XXX III. 0. 

G. de Villa, mandato regio facto per vicecancellarium. 

a. Seglleix vel eins locum «nenti. r_tllat. 

3 

1333, juny, 2. Montblanc. 

Alfans el Benigne demana al batlle de Barcelona, Bernat Llobet que, per tal que pugui actuar amb 
justícia, s'informi bé si la inquisició que el veguer de Barcelonafa contra Gelabert de Corbera 
li pertany de portar-la a terme a ell o bé al rei i al batlle general de Catalunya, ates que el 
coneixement en les qüestions de censos reials ro77'espon a aquests da77'ers. 
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ACA, C, reg. 462, fol. 142 v. 

Alfonsus et cetera, fideli scriptori nostro, Bernardo Luppeti, baiulo Barchinone, salutem et 
cetera. 

Cum nos dubitemus an inquisitio que fit per vicarium Barchinone seu delegatum ab eo 
contra dilectum domesticum nostrum Guilabertum de Corbaria et eius nuncios, ratione piscate
rie civitatis Barchinone et iurium eiusdem qui per nos ad certum tempus tenetur, ad dictum 
vícarium pertineat nec ne, eo quia cognitio quesnonum censualium regalium ad nos vel baiulum 
nostrum generalem Cathalonie indubitanter pertinere noscitur, proptereaque, utsuper hiis iuste 
providere valeamus, velimus quod vos de hiis certificari ad plenum. Ideo, vobis dicÍtnus et 
mandamus quatenus, incontinenn, visis presentibus, vocatis evocandis, de predictis vosa certi
ficare et informacionem plenariam habere curetis, eamque, cum ipsam habueritis, sub vestri 
sigiUi munimine interdusa, ad nostram curiam transmittatis hocque aliquatenus non mutens seu 
etiam differatis. 

Datum in Montealbo, I1I1.o nonas iunii, anno Domini M.°CCc.°XXXIlI,O 
G. de Villa, mandato regio facto per vicecancellarium. 

4. vos, interlineat 

4 
1333, juliol, 14. Montblanc. 

Alfans el Benigne, accedint a la voluntat de les parts diriments, confía al jurisperit barceloní, 
Berenguer Vives, ellitigi que es produeix entre els conseLlers de Barcelona i Gelabert de 
Corbera, a causa deis drets que aquest da77'eT pretén abtenir de la venda de peixos de mida 
gran. Li demana que actui'breument, fins que hagi de dictar-se la sentencia definitiva que es 
reserva el reí. 

ACA, C, reg. 458, fol. 17v. 

Alfonsus et cetera, fideli suo Berengario Vives, iurisperito Barchinone, salutem et cetera. 
Causam vel causas que vertuntur vel verti sperantur ínter consiliarios et universitatem 

cívitatis Barchinone, ex una parte, et Gilabertum de Corbaria, de domo nostra, ex altera, tam 
super iure quod idem Gilabertus asserít se rOOpere et debere recipere de piscibus vocatis toyns, 
quam super omnibus aliis questionibus et demandis invicem propositis vel proponendis, tangen
tibus piscateriam civitatis predicte, que sub directo dominio nostro tenetur, vobis, de voluntate 
partium comitÍtnus per presentes. Mandantesa vobis quatenus, vocatis evocandis, causas ipsas 
audíatis, cognoscendo ac procedendo in eis breviter et de plano, maliciis et diffugiis non 
admissis, usque ad diffininvas sentencias quas nobis et examini nostro ducimus reservandas. 
Nos, enÍtn, super premissis omnibus, vobis, sub dicta forma, plene comitÍtnus vices nostras. 

Datum in Montealbo, pridie idus iulii, anno Domíni M.oCCC.oXXX.o tercio. 
D [ominicus1 de Biscarra, mandato regio facto per Bonanatum de Petra. 
Similis, de verbo ad verbum et sub eadem data fuit facta et tradita consiliariis et probis 

hominibus civitatis Barchinone. 

a. Seg...ix per presentes, ratllat. 
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5 

1333, juliol, 14. Montblanc. 

Alfons el Benigne comunica al seu advocat fiscal, Jaume de Montjui'c, jurisperit barceloní, que les 
qüestions que es dirimeixen entre els consellers de Barcelona i Gelabert de Corbera, arran de 
la peixateria de Barcelona, les ha confiades al jurisperit, Berenguer Vives, fins a dictar les 
sentencies definitives que es reserva ell; pero li demana que, en tot allo que faci referencia al 
domini directe, dret aHodial i a d'altres interessos del rei, presti ajuda a l' esmentat Gelabert. 

ACA, C, reg. 458, fol. 18 r. 

Alfonsus et cetera, fideli suo Jacobo de Monte Judaico, iurisperito Barchínone, advocato 
nostro fiscali, salutem et cetera. 

Cum nos, causas eas que vertuntur vel verti sperantur ínter consiliarios et universitatem 
civitatis Barchinone, ex parte una, et Guilabertum de Corbaria, de domo nostra, ex altera, tam 
super iure quod dictus Guilabertus recipit et asserit se debere recipere de piscibus" toyns 
vocatis, quam super ornnibus aliis questionibus et demandis invicem propositis vel proponendis, 
tangentibus piscateriam civitatis predicte, que sub directo dominio nostro tenetur, Berengario 
Vives, iurisperito Barchinone, de voluntate, duxerimus comittendas, nobis diffinitivis sentenciis 
reservatis, ídcirco, vobis dicimus et mandamus quatenus, in dictis causis, quatenus directum 
dominium, íus alodiarium et interesse nostrum concemant, prestetis dicto Guilaberto advoca
tionís patrocinium diligenter. 

Datum in Monte albo, 11.o idus iulü, anno Domini M. °CCc.°XXX.o tercio. 

Do [minicus] de Biscarra, mandato regio facto per vícecancellaríum. 


4. picíbus en el mJ. 

6 

1332, agost, 26. Valencia. 

Alfons el Benigne posa en mans del jurisperit barceloní, Berenguer Vives, la qüestió sorgida entre 
el notari de Barcelona, Pere Torroella, i altres veins seus, de l'una banda, i el carnicer de la 
mateixa ciutat, Francesc Gay, de l'altra. El motiu és que el carnicer, actuant contra el que 
s'hav1.a manat, exercia aquest ofui a casa seva, i la fOrlor produida per les deixalles deis 
animals sacrificats arribava a la casa de l'esmentat notari i deis altres veins i els perjudícava. 

ACA, C, reg. 452, fol. 56v. 

~lfonsus et cetera, fideli nostro Berengario Vives, iurisperito Barchinone, salutem et 
graclam. 

Causam seu causas que vertuntur seu vertí sperantur inter Petrum de Turricella, notarium 
Barchinone, et alíos de eius convicinio in híis adherentes, ex una parte, et FrancÍscum Gay, 
carníficem civitatis eiusdem, ex altera, eo quía dictus camífex, eius officium exercens in domo 
sua propria, quod sibi non licet, ut asseritur, inficit, ut dicitur, convicinatum dícti Petri de 
Turricella et personas ibi degentes, propter sordicies seu immundicias dicti officii carnicerie, 
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quod, ut fertur, in maximum dicti Petri et aliorum habitancium ibídem vite et eius conservacionis 
periculum et periudicium dicÍl:~r redundare, ac dedecus tucius convicinio, vobis per presentes 
ducimus comitendas. Mandantes vobis quatenus, facta prius firtna iuris in posse baiuli nostri 
Barchinone, prout moris est, vocatis evocandis, de predictis causis cognoscatis, easque fine 
debito tertninetis, prout de iure et 11 (Fol. 57r) racione fuerit faciendum et alia, prout in similibus 
in dicta civitate est fieri assuetum, procedendo in hiis breviter, surnmarie et de plano, maliciis et 
diffugiis quibuslibet resecatis. Nos, enim, comittimus vobis super predictis plenarie vices 
nostras. 

Datum Valencie, VII.o kalendas septembris, anno Domini millesimo CCc.°xxx.O 
secundo. 

G. de Villa, ex parte provisa. 

7 

1332-1333 

Ordinaaons del consell municipal de Barcelona sobre la carn i elpeix. 

Amu Historie de la Ciutatde Barcelona (AHCB), Llibre del Consell, XII, fols. 15 r.-18v., 22 v.-23 r. i 
36v.-37v. 

Bans de les carns 

Ordonaren los consellers e los prohomens de la ciutat que negun carnilOer, ne son missatgé, 
ne neguna altra persona no gas inflar moltons, ne cabrits, ne neguna altra bestia, sinó bochs o 
cabres. E qui contra alOo fara, pagara per ban X soIs (solidos). 

Item, que negun carnilOer no gas mesclar per vendre una carn ab altra, ne gos fer tornes 
d'altra bestia, sinó d'aquella mateixa de la qual fara la pelOa maior. E qui contra alOo fara, pagara 
per ban cascuna vegada X sois. Exceptat, empero, que puguen mesclar moltó ab moltó e porch ab 
porch. 

Item, que negun carnilOer, ne son missatgé, ne altra persona no gas farlOir, ne anadir al ronyó 
del moltó, ne del cabrit, ne del bou, ne del vedell, ne d'altra bestia ne y falOa negun anadiment de 
greix. E qui contra a ..o fara, pagara per ban cada vegada X soIs. 

Item, que la liura del moltó sia venuda en Barchinona X diners ab I diner de la ajuda. E en tot 
altre loch fora de la ciutat, aytant com és dins los ténnens del territori, ..o és saber: de Muntgat tro 
a Castell de fels, e de Muncada, e delloch de Finestrelles, e del Coll de <;erola, e de la Gavarra, e 
de Vall vidrera, e de la vila dels Molins Reyals de Lobregat tro a XII letgues dins mar, sia venuda 
IX diners e no més. E qui contra fara, pagara per ban cadavegada L sois. 

Item, la liura del porch fresch menys de sal sia venuda en Barchinona IX diners ab I diner de 
la ajuda. E la liura del porch salpres sia venuda en Barchinona VIII diners ab I diner de la ajuda. E 
en tot altre loch qui sia fora la ciutat, dins los ténnens // [Fol. 15 v.] damuntdits, sia venuda 1 
diner menys. Mas, que-I comprador puixa sacudir la cam del porch salpres, que comprar volra, 
de la sal, enans del pes si·s vol. E que-! mealler no lo'y gas vedar. E qui la dita carn vendra pan lo 
dit preu, ne fara contra aquest capítol, pagara per ban cada vegada XXX soIs. 

Item, la liura del bou e de la vaca sia venuda en Barchinona VI diners ab un diner de la ajuda. 
E en tot altre loch qui sia fora la ciutat, aytant com és dins los térmens desús dits, sia venuda V 
diners e no més. 
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Item, la liura de veden sia venuda en Barchinona VIII diners ab I diner de la ajuda. E en tot 
altre loch fora la ciutat, aytant com és dins los térmens desús dits, sia venuda VII diners e no més. 
E que negun maeller no pusque fer tomes sino del vedell rnateix. E que mentre del veden hi haja 
gens no gosen tenir bou ne altres caros en la taula han lo vedell tendran. E qui contra fara, pagara 
per ban XX sois. E que negun carnilfer qui tayl en la ciutat no gos toIre lo cap al veden tro que-! 
haia a la carniceria e mostrat als prohomens qui ordonats hi són ho-y seran per veedors e que-! 
haien jutjat per veden. E qui contra fara, pagara per ban cada vegada XXX soIs e que no·1 gos 
vendre si no a la carnilferia. 

Item, que negun carnicer no gos faf4fir, ne cobrir ab tel, ne ab greix, ab broques ne altra 
manera, neguna carn de bou, ne de vacca, ne de vedell, ne de cabrito E qui contra fara, pagara per 
ban cada vegada, IfO és saber: per carn de vacca ede bou e de vedell, XX sois. E per caro de cabrit, 
11 sois e perdra lo cabrito 

Item, la liura del boch crestat sia venuda en Barchinona VIII diners ab I diner de la ajuda. E 
en tot altre loch fora de la ciutat, aytant con és dins los térmens desús dits, sia venuda VII diners e 
no més.ll 

[Fol. 16 r.) 
I tem, que la liura del boch qui no sia crestat sia venuda en Barchinona VII diners ab 1diner de 

la a juda. E en tot altre loch fora de la ciutat, aytant com és dins los térmens desús dits, sia venuda 
VI diners e no més. 

1tem, que la liura de cabra sia venuda en Barchinona V diners ab 1diner de la ajuda. E en tot 
altre loch fora de la dutat, aytant com és dins los térmens desús dits, sia venuda HU diners e no 
més. 

Item, la liura de la oveyla sia venuda en Barchinona VI diners ab un diner de la ajuda. E en tot 
altre loch fora de la ciutat, aytant com és dins los térmens desús dits, sia venuda V diners e no 
més. 

Item, que negun carnilfer no gos fer mescla d'una carn ab altra, IfO és porch ab moltó, ne gas 
tenir ne vendre en una taula ensemps de dues caros, ne gos fer tomes de fetges, ne de neguna altra 
cam, si no d'aquella bestia mateixa ho de semblant de que fara la pessa majar. E qui contra affO 
fara, pagara per ban cada vegada XX soIs. E qui vendra les carns damuntdites, ne neguna 
d'aquelles part los preus damuntdi15, pagara per ban cascuna vegada L soIs. Declaren empero los 
consellers que-!s carnilfers puixen fer tomes a la carn del moltó a que vendran, dels fetges dels 
moltons, a aquells qui'n querran, non encorrén lo ban desús dit. 

1 tem, que negun carnilfer, de qualque condició sia, no gas tenir amagada neguna carn so15 la 
taula, ne en altee loch, sinó públicament e a pales, per vendre a tot hom qui'n quira. E qui contra 
a'ro fara, pagara per ban cada vegada XX soIs. E si pagar no·Is pot, estara pres XX dies el Castell. 

!tem, que neguna persona de qualque condició sia no gos comprar dins les carni~ries 
neguna carn de moltó per revendre, ne encara per partir ab altre, dins les carnilferies ne defora] 
neguna cam menys de pes, ne encara no la gos partir ah ~s, si no segons lo preu qui 11 [Fo/. 16v. 
ordonat hi és per los prohomens. E qui contra alfO ne res d' affo fara, pagara per ban cada vegada X 
sois, ho si pagar no·ls pot, estara pres X dies el Casten. 

Item, que en neguna carniceria de Barchinona hon se tayl carn de moltó, negun carnicer non 
gos taylar, ne vendre carn de boch, ne d'oveyla, ne de cabra, ne de cabra, ne aytambé, en neguna 
carni'reria de Barchinona hon se tayl carn de boch, ne d'ovella, ne de cabra, negun carnÍcer no gos 

a. del molIÓ, interlineat. 
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taylar ne vendre cam de moltó. E qui contra alfO ne res d'affo fara, pagara per ban cada vegada 
XXX soIs. E sí pagar no·Is pot, estara pres XXX díes el Castell. 

Item, que tot carnicer vena la carn que taylara a pes e no en altra manera, en les carniceríes e 
no en altre loch. E qui contra fara, pagara per ban L soIs. 

Item, que null carnicer ne neguna altra persona no vena, ne tenga a la carniceria maior, ne a la 
carniceria de la mar, ne a la carnicería del Pont d'en Campdera, ne del cayl juych, truiya qui haia 
hauts porlfells, ne cabra, ne porch de Manorcha, ne de Tholosa, si no a la carnicería de la 
Boqueria e a la carniceria d'en Berenguer Basset. E quí contra alfO ne res d'affo fara, pagara per 
ban cada vegada C soIs. E que null temps no ús del offici de carnicer en Barchinona. E si no pol 
pagar los dits C soIs, eStara pres C dies el Castell. 

Item, ordenaren per esquivar perill de mon e malalties, que negun carnicer, ne altra persona 
no tenga, ne gos tenir a la carniceria major, ne a la carniceria de la mar, ne a la carnicería del Pont 
d'en Campdera, ne del cayl juych defora, ovella. E qui contra alfO fara, pagara per ban cascuna 
vegada mil soIs. E si pagar no·ls pot, perdra lo peu ho lo puny, qual més se vulla. E d'aquí avant 
no ús del offici de carnÍcer en Barchinona. E si per sa propria auctoritat usara d'aquí avant del 
offici, ne vendra carn 11 [Fol. 17 r. ) a pales, ne en amagat, que pagara per ban D soIs, ho eStara 
pres 1any el Castell. 

!tem, que nulla carn qui sia degollada per juheu no sia venuda si no el cayl juych, dins ho en 
les taules qui són defora a la pona del cayl juych. E qui contra fara, pagara per ban XX sois. 

Item, que neguna persona no tenga ne gos tenir en I loch per vendre caps d'oveyla ab caps de 
moltons ensemps, ne ventres: ne budells, ne frexures d'ovelles, ne de bochs, ne de cabres ab 
ventres: budells e frexures de moltons, ans los ventres de moltons pusquen ésser ponats per la 
ciutat a vendre. E los ventres e budells de les oveyles e deis bochs sien venuts a la Riera part lo 
portal de la Boqueria. E qui contra fara, pagara per ban cada vegada XX sois. 

Item, que negun carnilfer ne altra persona no vena carn de bestia offegada, ne malalta, ne 
enderrogada, ne mona per lops, ne per altra bestia, si no fora lo panal de la Pana ferri'ra. E aquel! 
qui la vendra, deja denunciar al comprador la condició de la carn. E qui contra fara, pagara per 
ban cada vegada C sois. 

Item, que negun carnilfer ne altra persona no vena ne tenga a la carniceria majar, ne a la _ 
cami'reria de la mar, ne a la carni~eria del Pont d'en Campdera, ne de la Boqueria, ne del cayl 
juych porch fresch, ne salpres, ne carn salada veiya qui sien masells. Mas que's vena a la Pana 
ferri'ra, 'ro és, la liura del porch fresch e salpres, VI diners. E la carn salada VIII diners. E qui 
contra fara, pagara per ban cada vegada LX soIs. 

Item, que negun cami~erno gas tenir en la taula, ne en la carni~eria, en públich ne en amagat, 
carn qui sia venuda, ans tata aquella que haia aquí, haia a vendre a aquells qui'n querran, segons la 
forma darnunt dita. E qui contra fara, pagara per ban X sols./1 

[Fol. 17 V. ) Item, que negun carnilfer no gos vendre neguna caen si no a pes, exceptats caps e 
frexures. E tota carn deja vendre dios les carnilferies a pales. Encara que no vena caps ne peus de 
neguna bestia, ne esquenes de porch a pes. E qui contra fara, pagara per ban cada vegada X soIs. 

!tem, que negun carnicer no gas comprar neguna caen mona frescha per revendre. E qui 
contra fara, pagara per ban cada vegada XXX sois. 

I tem, que tot carnicer deja leixar en cascun cap de moltó e de tata altra bestia H nuus del coy!. 
Exceptats, cap de porch, e de bou e de vedell. E qui contra affo fara, pagara per ban per cascun cap 
en que l' ordonament se trench V soIs. 

Item, que negun carnilfer no gas trer fora les pones de les carni~eries carns a divendres, ne a 

a. vendresalms.-b. vendres al ms. 
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dia de dejuni, si no al cayl juych e no en altre loch, exceptats cabríts. E qui contra ~o fara, pagara 
per ban cascuna vegada V soIs. 

Item, que negun hom estrany ne prívat no gos trer, per mar ne per terra, neguna bestia 
menuda ne bestia grossa, ne porch ne truya. E qui contra fara, pagara per ban per cascuna bestia 
menuda cada vegada V soIs. E per cascuna bestia grossa e per porch e per truya X sois. 

Item, que negun hom ne neguna fembra no gos tenir porch ne truya en Barchinona, qui vaya 
per carrera ne qui estia fermat en carrera fora lo ponal de negun. E sí era trobat en carrera, solt o 
fermat, que perda lo porch e la truya, si donchs no era escappat. E part airo restituira lo dan donat 
per aquell porch ho per aquella truja. 

Item, quetot carni~r sia tengut de dar bé eleyalment lo pes deles carns quevendra. E aquell 
carnilrer qui no dara dret pes als compradors, que cada vegada que'y sera trobat, II [Fol. 18 
r. Jpach de ban: si la carn que venuda haura sera miga liura carnilrera ho de miga liura a avall, si lo 
menys pes és de mealla o de meaIla a amunt XX sois; e de mealla a avall, per poch que sia lo menys 
pes en la dita miga liura ho de miga líura a avall, pach per cada vegada per ban de menys pes III 
soIs e perda la carn. E airo fan e ordonen, perlro que les gens pobres, qui no poden gran p~a de 
carn comprar, no prenguen frau en la carn que compraran. E si la carn sera de miga líura 
carnissera a amunt, en que lo menys pes sera atrobat, que si lo menys pes se pot salvar ab un 
quano d'unlra, que lo carnilier no pach ban per la primera vegada del dit menys pes, mas que 
perda trantsolament la carn en que lo menys pes sera atrobat. E si d'una vegada a amunt és trobat 
en un día en menys pes quí·s pogués salvar ab quan d'unlia, que pach per cada vegada, de la 
primera a amunt V sois. E si lo menys pes sera de més de quano d'unlra ho de mealla ho de mealla 
a amunt, que pach'per cada vegada XX sois. E en tot cas perda la carn hon lo menys pes sera 
atrobat, la qual carn perduda sia deis pesadors de les carns. 

Item, que tot carnicer deja vendre de totes les carns damuntdites a cascuna persona, segons la 
quantitat que-n querra. En axí que'n falra dinerada ho ay tanta com ne vulla a tota persona que Ji'n 
deman. E qui contra airo ne res d'alio fad, pagara per ban cadavegada X soIs. 

Item, que tot carnilier pusque fer tornes a la carn salada de les barres. Encara, si lo 
comprador vol tornes de les oreyles ho del cap de porch fresch, que lí'n puixa fer lo dit carnilrer. 
Empero, si lo comprador no quer de les orelles, ne del cap del porch fresch, que no ti'n falra. E qui 
contra fara, pagara per ban V sois. 

E detots a<tuests banshaura les dues partsloveguere la terlra l'acusadorhoeldenunciador 11. 
[Fol. 18 v.j E si en los damuntdits bans ho en negun d'aquelIs, los conselIers e·ls prohomens 

veyen ne conexien que'y hagués ops neguna declaració ho interpretació, que sía feta per los dits 
conselIers e prohomens, e axí com elIs conexeran. 

E que aquests bans duren aytant com los consellers e prohomens volran e conexeran e no 
més. 

* * " 

[Fo/. 22v. J 

Deis ventres quí'S venen¡ora lo portal de la Boquería 

Item, que les persones qui venen ventres d'oveIles ho de cabres ho de bochs fora lo p0nal de 
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la Boqueria, que-!s haien a tenÍr e a vendre sots lo dit ponal per XX bra~s verli la riera, axí que de 
XX bralies luny del ponal no's gosen acostar al dit ponal. E qui contra fara, pagara per ban cada 
vegada V soIs. E si pagar no·ls pot, estara pres II [Fo/. 23 r. ] V dies el Castell. 

E de tOts aquests bans damuntdits, haura les dues parts lo veguer e la terlia l'acusador, de la 
qual part del acusador, lo veguer no puixa res jaquÍr ne fer neguna amor. 

E si en aquests bans ho en alcun d'aquests, los conseIlers e-!s prohomens veyen ne conexien 
que hagués ops neguna dedaració ho interpretació, que sia feta per los dits consellers e 
prohomens, axÍ com ells conexeran. 

E que duren los dits bans aytant com los dits conseIlers e prohomens conexeran e no més. 

~I- * y,~ 

[Fol. 36v.] 

Delpeix 


Ordonaren los conseIlers e·ls prohomens de la ciutat que tot pescador ho exavaguer ho altre 
persona qui prena o vena peix, axí gros com menut, quí venga a Barchinona, que no·1 gos vendre 
en públích ne en amagat, en lur casa ne en altre loch de la ciutat, mas que-! haia a portar a la plalia 

del peix, sí és hora. E si no, que-! apon l'endema e que-! haia a vendre en la dita plalra a pales. E luí 
contra fara, pagara per ban cascuna vegadaX sois. Esí pagar no·ls pot, estara presll [Fo/. 37 r. X 

díes el CastelL 
Item, que neguna persona de qualque condició sia, qui vena peix axÍ en la plalia com en altre 

loch, no gos vendre peix fresch a neguna persona estranya ne privada quí·l compre per revendre 
dins la cíutat, ne encara sí·l compraven per ponar defora, que no·1 lurs gosen vendre: trO míg día 
haia sonat. E qui contra fara, pagad per ban cada vegada X soIs. E sí pagar nO'ls pot, estad pres X 

dies el Castell. 
Item que tot pescador o pescadora haja a dar a tayl tot peix gros ho peix de tayl qui venga en 

la plalra, en haia a vendre a libra a tota persona qui comprar ne vulla. 
E que la liura del estorió haien a dar per VIII díners. 
Item, la liura de la litxa per VI diners. 
Item, la liura de la palomida per VI diners. 
Item, la líura del amfós per HII diners. 
Item, la liura del reig per Hn díners. 
Item, la líura del tonyí Per n diners. 
E de Quaresma sia venuda la libra del tonyí 111 diners. 
Item, la liura del corbay per III diners. 
Item, la liura del congre per III diners. 
Item, que de tot altre peix de tayl sia venuda la libra 1111 diners, saul peix de bestina qui no'y 

sia entes. E salu la libra del dalfí que haien a dar per 11 diners. 
E tot peix gros qui sia de tayl sia aportat en la plalia del peix e que sia II [Fo/. 37 v. ] venut a 

menut a tota persona qui'n volra comprar. E qui contra los damuntdits capítols o alcú d'aqueIls 
fara, pagara per ban cada vegada X sois. E si pagar no·ls pot, estaca pres X dies el CasteIl. 

Item, que neguna persona de qualque condíció sia no gos comprar, de dia ne de nits, oegun 
peix fresch en la pla~ de Barchinona, ne dins Barchinona, ne encara fora Barchínona, liO és 
saber: de Muntjuych tro a la mar, per revendre en Barchinona. E qui contra alió fara, pagara per 

a. Des de dins la ciutatfms ti. vendrc, escrit al marge. 
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ban cada vegada XX sois. E si pagar no'!s pot, estara pres X dies el CastelI. 
Item, que tot lo peix fresch qui venga a Barchinona se haia a portar tot e vendre a la pla\;a e no 

en altre loch. Axí que no-n gosen amagar a cases, ne per butigues, 
Item, que tota persona quí tayl en la pescateria dalfí, tonyí ho altre peix, que aquell día 

mateix que-l taylara, haia a escurar la taula hon lo taylaran. E tota la sutzura del dit peix levar de la 
pla..a. E qui contra fara, pagara per ban U soIs ho estara U dies el Castell. 

8 

1333-1334 

Ordinacions del comell municipal de Barcelona sobre la ramaderia i la ca,a. 

AHCB, Llibre del Consell, XIII, foL 28 r. 

Bam de opure oveyles, anyels, perdius e roloms 

Ara ojats per manament del senyor rey que com en la Cort general de Catalunya, en I'any 
present celebrada per lo dit senyor rey en la vila de Muntblanch, sien fets entre los altres los 
ordenaments següens, .. o és que dins X anys primers vinents, en alcuns lochs de Cathalunya no 
sien mortes ovelles per raó de vendre, si donchs aquelles ovelles no havíen UU anys passats. E 
semblantment, que dins los dits X anys, anyells no dejen ésser morts per rahó de vendre. E que 
negun no gos pendre ho aucÍure perdius, dins los dits X anys, sinó ab o\;ells, de la festa de Pascha 
tro a la festa de Sent Mique! del mes de setembre, ne gos desfer ho destrouir nius de perdius. E 
que negun no gos pendre coloms d'altre ab en\;es, \;embell, filats ho en altra manera, sinó ab 
au\;eUs. E que contra aquells qui contra alfo faran, sien posats bans covinents per aquells qui han 
acustumat posar bans en los lochs ho térmens d'aquells. 

Per ..o, los conseliers e prohomens de la ciutat de Barchinona posen bans en les dites coses, 
..o és que qui o\;iura, dins la ciutat ho territori ho térmens d'aquella ovelles per rahó de vendre si 
donchs UU anys no havien passats, ho qui o\;iuci anyells per vendre ho qui pendra ho o\;iura 
perdius contra la forma dessus dita ho desfara ho destruvici nius de perdius, pagara per ban, per 
cascuna de les dites coses XX soIs, per cascuna bestia, e que perda la ovella ho l' anyell que haura 
mort per vendre, e per cascuna perdiu e per cascun niu. E si pagar no·Is POt, estara pres el Castell 
aytants dies com ha sous el ban. 

Item, qui pendra coloms d'altre ab en .. es, ab \;embell ho ab filats a pagara per ban cada 
vegada D soIs, hosi pagar no'ls pot, perdcilo puny dret. E si ab ballesta o\;iura coloms ho en aItra 
manera,b pagara per ban, per cascun colom XX soIs ho estara pres XX dies el Castell. 

DeIs quals bans damuntdits, hauci les U es parts lo veguer e la ter\;a I'acusador. 

* * * 
a. Segueix ho en alra manera, si donchs empero nou feya ab au~USt ratilAt.- b. ho en altra manera, interlineat. 


