
 
 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL MERCAT I LES FIRES DE LLEIDA 
(SEGLES XII-XX) 

Quintí Casals Bergés 

1.- INTRODUCCIÓ 

El mercat és el lloc de trobada on uns individus (venedors) ofereixen uns productes i serveis a 

altres (compradors), encara que aquests mateixos venedors també poden convertir-se en agents 

de demanda, doncs, com a qualsevol persona, requereixen una sèrie de béns, com a mínim 

primaris, per desenvolupar la seva vida quotidiana. En les societats primitives els mercats es 

realitzaven en un dia i lloc determinats. Actualment, i tenint en compte la globalització de 

l’economia mundial –que no vol dir mundialització, procés anterior que s’engegà a l’Edat 

Mitjana-1, el concepte de mercat és molt més difús, ja que l’intercanvi de divises, per exemple, 

abasta els centres d'operacions de totes les entitats bancàries, així com els circuits informàtics 

amb els seus centres de càlcul, originant un ritme evolutiu de l’economia certament homogeni. 

En la comunicació que seguidament presentem, ens centrarem en l’aspecte més primari del 

mercat, entès com el lloc físic i palpable on els agents implicats es reuneixen per efectuar 

l’intercanvi comercial, i la seva evolució històrica a través d’un període llarg de temps, deixant 

de banda l’aspecte més teòric del concepte que entén tot el conjunt d’activitats de compra-venda 

entre oferents i demandants en general sense que sigui precisa la seva presència física. Per al 

nostre propòsit hem triat el mercat de la ciutat de Lleida, que ens servirà d’exemple de com es 

crearen els mercats en les ciutats catalanes en plena Edat Mitjana i com canviaren al llarg del 

temps d’acord a la pròpia evolució de la ciutat. 

2.- EL CONCEPTE 

En el nostre treball, el concepte mercat pren un aspecte geogràfic i cultural, de tal manera que el 

definirem com el lloc físic on els habitants d’una zona determinada, i més o menys ampla, es 

desplacen per efectuar les seves transaccions.2 Habitualment, aquest espai dedicat al comerç es 

troba situat en una ciutat o poble important d’una zona d’influència més o menys gran. Es sol 

donar la circumstància, fins a cert punt comprensible i lògica, que el mercat d’una vila o ciutat 

és més important i influent segons sigui la seva rellevància geogràfica o política, i normalment 

el mercat d’un indret creix i es desenvolupa més si la ciutat, paral·lelament, creix en població i 

en infrastructures. 

Els mercats que han traspassat els límits temporals des de l’Edat Mitjana són els de les ciutats o 

viles que han pertangut a zones geogràfiques òptimes que han permès un desenvolupament dels 

                                                           
1 J. Estefanía, “La globalización”, Clio. El pasado presente, núm. 4, febrer 2002, p. 24-35. 
2 J. Tortosa, Contribución a la Geoeconomía de Lleida. Mercados geográficos y ferias, Lleida, 1960, p. 7. 



seus nuclis poblacionals més grans. Per contra, i en els Pirineus tenim bons exemples, alguns 

mercats de zones en decadència han perdut la seva lluentor i, fins i tot, han desaparegut, 

obligant als pocs habitants que restaven en les zones més deprimides a cercar un altre lloc 

d’intercanvi més llunyà del que tenien originalment. 

Amb tot, és evident que els mercats i fires que queden avui en dia tenen en la majoria dels seus 

casos un origen molt antic que es remunta a l’època medieval. Encara que cal preguntar-se: 

perquè es fan en un lloc determinat i no en un altre? És llavors que, per trobar explicacions, hem 

de cercar en els aspectes culturals, que fan que una fira o mercat prengui més notorietat en una 

ciutat i no en una altra, tot i partir amb poblacions i condicions socioeconòmiques similars. 

A banda, el mercat, segons satisfaci les necessitats dels seus usuaris, pot ser considerat primari o 

secundari, o pot ser primari en algunes mercaderies i secundari en altres. Així, segons sigui la 

seva importància, atraurà més o menys habitants d’altres zones, que seran de llocs més llunyans 

si el seu mercat és més important i allotja l’intercanvi de gèneres més específics que només allí 

poden aconseguir-se. 

3.- ORIGEN DEL MERCAT DE LLEIDA 

Des dels temps més remots, Lleida sempre ha estat un centre poblacional de primer ordre a 

Catalunya, especialment per la seva situació capdavantera a Ponent,3 dominant una zona 

geogràfica que no entén de fronteres polítiques i que arribaria fins a zones del prepireneu al 

nord, a les Garrigues al sud-est i a una poc determinada zona de l’Aragó al sud i a l’oest, essent 

un mercat de primer ordre per a la població de les Garrigues, el Pla de Lleida, el Segrià, una 

zona del Somontano i dels Monegros. Per contra, cap a l’est i el nord-est, la seva influència es 

veu frenada molt a prop pels mercats barcelonins. El desenvolupament econòmic autònom va 

fer de Lleida i altres ciutats que es trobaven en la mateixa situació d’aïllament, uns “centres 

aglutinadors d’àrees econòmiques independents de Barcelona, que quedava massa distant per als 

mitjans de transport de l’època”.4 A pesar d’aquesta rellevància, el cert és que el mercat de 

Lleida mai ha cobert totes les necessitats dels seus usuaris que, d’altra banda, només s’han 

tingut que traslladar a Barcelona per comprar mercaderies molt específiques des de temps 

immemorial. 

Per tant, el mercat de Lleida és de primer ordre en molts aspectes, especialment en els 

intercanvis de matèries primeres agràries i ramaderes, però deficitari en altres, concretament en 

els productes manufacturats, des de temps remots. Malgrat aquest inconvenient, sí que podem 
                                                           
3 Sobre el qualificatiu de la zona d’influència econòmico-administrativa de la capital lleidatana, s’ha triat 

el de Ponent amb la intenció de descriure una zona administrativament lleidatana i l’àrea aragonesa que 
llindava i llinda amb la frontera de la província. Vegeu; Pujades, R., Aldomà, I. i Enciso, J.R.: “Una 
primera reflexió: l’àmbit territorial de l’anàlisi”, a “La dinàmica econòmica de la ciutat de Lleida”, a 
Nota d’economia, núm. 51, 1995, p. 107-121. 



afirmar, i les planes que segueixen pretenen demostrar, que el mercat lleidatà ha pogut abastar 

als seus habitants i als d’indrets bastant llunyans dels productes necessaris per desenvolupar la 

seva vida habitual i quotidiana sense gaires dificultats, i només quan la demanda ha estat 

excepcional aquests han tingut de traslladar-se a altres mercats, especialment al de Barcelona. 

La forma de fer la transacció sempre ha estat senzilla: els venedors muntaven les seves parades 

en el lloc estipulat oferint els seus productes als clients a un preu per un pes determinat, aquests 

agafaven la quantitat que els convenia d’un producte concret, el venedor la pesava i el client, si 

li semblava bé, pagava el preu pactat. La pràctica contemplava que cada venedor tingués un joc 

de pesos segons fos el producte que venia, doncs cadascun tenia unes mesures de pes diferents. 

Així, en 1865, el vi es pesava en arroves, càntirs i porrons (el porró equivalia a 0’94 litres); l’oli 

en arroves i pitxells (equivalent aquesta darrera mesura a tres lliures o 3 litres i mig); 

l’aiguardent en arroves i lliures; les carns en lliures, i les fruites, verdures, arròs, cereals, llenya, 

carbó, peix i les hortalisses en quartans, lliures, arroves i en càrregues.5 Amb tot, la mesura 

bàsica per a l’intercanvi en el mercat fou, en el període avaluat, la lliura, que adoptà diferents 

formes i mesures segons el producte que es tractava. D’aquesta forma, a Lleida, la lliura 

tendera, de taula o comuna, que era la que feien servir els venedors en l’intercanvi de petites 

quantitats per al consum particular dels usuaris, equivalia a 12 unces, 48 quarts i 192 argenços, 

o el que era el mateix, uns 350 grams en el segle XVI i uns 401 en èpoques més actuals. Per un 

altre cantó, la lliura de peix fresc equivalia a 30 unces, la lliura carnissera a 36 unces (1 quilo i 

200 grams) i la lliura de peix salat a 18 unces.6 

Donat que, com hem dit més amunt, Lleida ha estat un centre poblacional de primer ordre a 

Catalunya des de l’Edat Mitjana, Alfons I el cast, rei de Catalunya i Aragó –que era l’únic que 

ho podia fer com a senyor feudal de la ciutat de Lleida, que tenia un estatus jurídic de reialeng-, 

no tardà gaire temps, després de la reconquesta de la ciutat (1149), en concedir el privilegi d’un 

mercat setmanal pels dijous amb els límits perfectament marcats. El document reial no duia cap 

data que el situés cronològicament, però en portar la signatura de l’esmentat monarca l’hem 

d’ubicar entre el 1162 i el 1196, període de temps en què regnà.7 El monarca es reservà en el 

privilegi la facultat de rebre la meitat dels guanys que l’ajuntament havia de recaptar per 

                                                                                                                                                                          
4 Balcells, A.:  “La revolució burgesa a Catalunya”, a  Història dels països catalans. Barcelona, 1985, p. 

227. 
5 AML, mesures i pesos dels anys 1865, capsa 1575 i 1545. Una quartera de gra representava 73,36 litros; 
una quartera de panís, cigrons, mongetes, faves, pèsols, olives equivalia a 55 quilos; un quintar petit de 
Lleida equivalia a 42 quilos, 4 arroves i 30 lliures; una @ (arrova) normal de Lleida equivalia a 10,426 
quilos, una @ d’oli equivalia a 11,67 litros; una càrrega d’hortalisses equivalia a 125,112 quilos; un 
quartan equivalia a 8 picotins i 6,11331 litres; i, finalment, un càntir de Lleida equivalia a 11,38 litros.. 
Alsina, C., Feliu, G. i Marquet, Ll.: Pesos, mides i mesures dels Països Catalans, Curial. Barcelona, 
1990. 
6 Alsina, C., Feliu, G. i Marquet, Ll.: Pesos, mides..., p. 169-170. 
7 R. Gras, Catálogo de privilegios del AML, privilegi núm. 9. AML, Llibre verd de la ciutat, p. 133. 



l’entrada de les mercaderies en la vila i pel pas dels vianants.8 Amb tot, el privilegi alfonsià 

venia a ratificar el mercat lleidatà que, des d’un temps anterior que no podem precisar, es venia 

celebrant extramurs de la ciutat, doncs el text era prou explícit en el seu començament quan deia 

que el rei concedia el “mercato non mutantu”, és a dir, donava la possibilitat de fer el mercat 

setmanal en la ciutat, però sense canviar-lo del lloc habitual on s’ubicava. Concretament, 

ratificava els seus límits, que pel llevant se situaven entre la carretera de Corbins i l’hort d’un 

particular, mentre que la frontera de ponent quedava dibuixada pels horts dels hospitalers de 

Sant Joan de Jerusalem, pel mateix hospital i pels horts que tocaven el riu Noguerola, quedant 

prohibit totalment modificar aquests límits sense el permís del monarca.9 És a dir, gràcies a 

aquest document sabem que el mercat de Lleida en l’Edat Mitjana no estava en els carrers 

interiors de la ciutat, doncs quedava fora de l’emmurallat, per la zona de l’actual estació del 

ferrocarril, limitant per un cantó amb la carretera de Corbins, que era el decumano, o via 

principal de la ciutat, de l’època romana, i per l’altre pels horts del Noguerola, en una zona on 

tenim documentat el raval medieval de Sant Pau del Mercadal, que tenia la seva parròquia i 

altres edificacions, conjunt arquitectònic de possible origen romà que donava llavors sentit al 

lloc d’intercanvi per excel·lència de la ciutat. 

En 1228, el cònsol Guillem Botet recollí en un llibre els “costums de Lleida”, que eren una sèrie 

de privilegis del rei i algunes disposicions del Consell General de la Paheria, amb la voluntat de 

codificar tota la normativa legal que havien d’observar els habitants de la ciutat. Entre les regles 

que recollia el codi destacava l’obligació de respectar el mercat en el lloc i en el dia atorgat pel 

rei Alfons I, així com la prohibició de fer un altre mercat dins dels termes de la ciutat.10 

Com hem dit més amunt, el privilegi del rei atorgava un mercat setmanal els dijous per a la 

ciutat de Lleida, però el cert era que l’intercanvi de les mercaderies per altres o per diners era un 

fet que es donava diàriament. És probable que el dijous quedés regulat com el dia oficial per fer 

les transaccions de més gran envergadura i a la capital de Ponent es traslladessin comerciants 

dels indrets més llunyans de Catalunya i de l’Aragó per a tal propòsit. 

Com especificava el privilegi del rei, durant l’Edat Mitjana, l’Edat Moderna i en el segle XIX, 

els comerciants que volien entrar gènere per vendre en el mercat havien de pagar un aranzel, 

l’anomenada lleuda medieval, la imposició d’èpoques modernes i contemporànies fins el 1844, 

o l’impost de consums i drets de portes que contemplava la reforma tributària del 1845 i que 

substituí a l’anterior, essent totes elles contribucions que, salvant el temps i les especials 

característiques de cadascuna, gravaven proporcionalment a les persones i el volum de gènere 

que penetrava en la ciutat amb la intenció de mercadejar. Aquest tipus d’impost es mantingué 

fins ben entrat el segon terç del segle XIX, en què fou substituït per una nova forma 

                                                           
8 AML, Llibre verd de la ciutat privilegi núm. 9. 
9 AML, Llibre verd de la ciutat, p. 133. 
10 J. Busqueta (ed.), Els costums de Lleida, Lleida, 2000, p. 122. 



d’explotació del mercat en arrendament, però en totes les èpoques fou una contínua causa de 

tensions entre la població, que no volia pagar-lo, i els funcionaris encarregats de cobrar-lo.11 

No obstant això, un cop es traslladà definitivament tot el mercat dins el recinte emmurallat de la 

ciutat, en el segle XV, cal suposar que cada dia els venedors locals fessin el seu mercat i que 

aquest s’anés formant de forma espontània pels carrers de Lleida. Més endavant, a partir del 

segle XVIII està documentat,12 els dies oficials de mercat passaren a ser dos: els dilluns i els 

dijous, circumstància que es mantingué durant bona part del segle XIX per al mercat a l’engròs 

de blat i cereals, però que canvià per al mercat habitual de la resta de productes que passà a ser 

de cinc dies setmanals: dilluns, dimarts, dijous, divendres i dissabtes, quedant els dimarts i 

dissabtes com a mercat especialment dedicat als ous i a la volateria.13 

L’amuntegament de parades, recipients i gènere per vendre en alguns indrets concrets provocà 

prou maldecaps al Consell General que governava la ciutat en l’Edat Mitjana i era una font de 

tensions entre els venedors ambulants, doncs es probable pensar que hi hagués enfrontaments 

per aconseguir un millor lloc de venda...etc. Els primers llibres de les actes dels consells de 

l’ajuntament, que daten de 1340, ja recollien algunes disposicions parcials amb la intenció 

d’evitar aquesta conflictivitat, però es possible pensar que ja abans s’hagués redactat algun tipus 

de reglament. A partir d’aquella data s’anaren publicant algunes normes específiques per regular 

la ubicació de les parades dels venedors ambulants d’alguns productes en l’eix viari de la ciutat, 

que en augmentar el seu comerç ja superaven les que disposava el privilegi d’Alfons I. A aquest 

rudimentari cos legislatiu del segle XIV, que contemplava un conjunt molt limitat de regles, el 

seguiren altres disposicions fins a la segona meitat del segle XIX, que anaven completant les 

mancances de les primeres normes i solucionaven les noves disjuntives que es plantejaven en la 

urbs a mesura que aquesta anava creixent i adquiria noves necessitats. 

                                                           
11 La imposició era un arbitri de l’ajuntament que, durant el segle XVIII i fins el 1844, arrendava per una 
quantitat a una entitat jurídica, habitualment un negociant, que explotava el seu rendiment a base de 
cobrar una quantitat de diner a les persones que entraven productes per mercadejar. Ll. Pla i À. Serrano, 
La societat de Lleida al set-cents (1716-1815), lleida, 1995, p. 272-277; i Q. Casals, El Trienni 
Progressista a la Lleida del segle XIX. La Regència del general Espartero, Lleida, 2000, p. 183-185. Els 
consums era un impost que el govern moderat de 1845 instituí com a càrrega fiscal per a les persones que 
volguessin entrar qualsevol tipus de producte per vendre en les ciutats espanyoles. La fórmula majoritària, 
cas de Lleida, per fer-lo efectiu per part dels municipis fou la de pactar un encapçalament entre 
l’ajuntament i el govern central per una quantitat de diners, i després l’ens municipal s’encarregava de 
quadrar els seus números. També podem constatar l’existència d’un dret de portes, creat en 1852 a Lleida, 
que gravava l’entrada de productes en la ciutat, encara que fossin per la seva pròpia subsistència. 
Finalment, aquests dos impostos acabaren per fundir-se, però prolongaren la seva existència fins més 
enllà del 1868. J. M. Pons, El Sistema polític a Lleida durant els anys de consolidació del liberalisme 
censatari (1843-1868), Tesi Doctoral, Barcelona, 2001, p. 248-269. 
12 J. Lladonosa, La ciutat de Lleida, V. II, Barcelona, 1956, p. 168. 
13 P. Madoz, El Principado de Cataluña II a Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, 
Barcelona, 1985, p. 69; i J. Lladonosa, La ciutat.., p. 171. 



4.- DISPOSICIONS ELEMENTALS DE LA NORMATIVA DE MERCATS 

Des de les primeres disposicions que es coneixen del segle XIV fins al darrer reglament 

analitzat del segle XIX, hem pogut localitzar quatre normatives que disposaven les condicions 

més elementals d’organització del mercat de Lleida i que modificaven l’original disposició 

d’Alfons I per al segle XII. La principal funció d’aquest conjunt de codis era la de situar 

topogràficament al conglomerat de paradistes que venien habitualment en el mercat, la de dictar 

una sèrie de normes sanitàries per a la conservació dels aliments i les vies de trànsit, i la de 

dictar uns càstigs, en forma de multes, per als que no complissin la llei. 

Com hem vist abans, el primer reglament conegut datava de 1340 i era molt elemental. Amb tot, 

cal pensar que el mercat setmanal es continués realitzant fins aquella data en l’antic raval 

medieval de Sant Pau entre l’antiga carretera de Corbins i els horts dels hospitalers i del riu 

Noguerola. Tanmateix, el barri degué perdre lluentor i es considerà més oportú, sobretot perquè 

facilitava l’intercanvi de mercaderies als veïns de Lleida, que les parades dels venedors anessin 

passant gradualment a l’interior del recinte emmurallat de la ciutat. El reglament, pràcticament, 

l’únic que feia era ubicar alguns mercaders específics pels carrers de la ciutat segons els 

productes que venien. Amb tot, la seva importància rau en què per primer cop un document de 

l’ajuntament regulava oficialment en quins carrers de l’eix viari s'havia de desenvolupar el 

mercat de Lleida i distribuïa els comerciants en un lloc específic segons els productes que 

mercadejaven. Així, el 6 de juliol de 1340, el Consell General establia que les revenedores 

d’hortalisses situessin les seves parades en les estretes i ombrívoles calçades de la Draperia i la 

Corretgeria, el 27 de desembre d’aquell mateix any es decidia que els venedors de verdures 

poguessin plantar els seus taulells de venda en la Redola de Sant Joan i en 1344 l’ajuntament 

establia que els comerciants de fruita poguessin vendre les seves mercaderies a la placeta dels 

Polls, al cantó del carrer del General i punt de venda habitual de l’aviram. 

Quant als preus d’aquell moment, sabem que en 1340 la parella de perdius novella es venia a 10 

diners i un conill de bosc a 2;14 en 1350, la parella de coloms es venia a 5 diners, un conill 

costava també 5 diners, la lliura de cabrit valia 10 diners, la carn de porc costava 4,5 diners i la 

cansalada 8 diners; en 1414 una fanega de verema per fer vi de bona qualitat valia 8 diners, una 

arrova de llana de blanqueria 16 sous, un quintar de mel també 16 sous, un anyell es venia a 3 

sous, un moltó a 11 sous, el bou a 70 i el vedell a 40; finalment, en 1420 un conill de corral es 

                                                           
14 El diner era la unitat bàsica del sistema monetari català i de molts països europeus, i derivava del 
sistema carolingi. La vigència del diner va del segle XI a començaments del XVIII, última encunyació 
pertany a l’arxiduc Carles en 1708-1710. En principi, el contingut d’argent del diner es situà en 0,35 
grams, però anà rebaixant el percentatge fins arribar a l’1 % de l’encunyació dels anys posteriors a la 
Guerra dels Segadors. A Catalunya, la comptabilitat monetària es féu en diners i els seus múltiples, el sou 
(12 diners) i la lliura (20 sous), eren imaginaris, doncs no havia moneda amb aquestes equivalències. M. 
Crusafont, Història de la Moneda Catalana, Barcelona, 1996, p. 179. 



cotitzava a 9 diners, sense la pell a 8 i si era boscà a 7, mentre que la parella de perdius es venia 

a 20 diners.15 

A part, el Consell General també va promoure algunes disposicions concretes que pretenien 

protegir sanitàriament als habitants de la ciutat. D’aquesta manera, en 1340 es prohibí la venda 

de budells de bou fora dels recintes que allotjaven les carnisseries municipals i es procedí contra 

els venedors que tenien per costum mullar els generes perquè es mantinguessin en bon estat i 

facilitar la seva venda el dia següent, pràctica que es considerà que ocasionava mals olors i 

atemptava a la salut pública.16 

4.1.- LA NECESSITAT DE TROBAR UN ESPAI PER FER EL MERCAT 

Amb tot, era evident que la ciutat no tenia un lloc suficientment gran dins el recinte emmurallat 

per poder fer el seu mercat i això era una causa contínua de conflictes de tot tipus entre els 

venedors ambulants i els que tenien les seves botigues a peu pla en les seves cases. A banda, els 

estrets carrers que tenia la vila dificultaven enormement el desenvolupament del mercat, no 

permetien la seva ampliació i eren un focus de brutícia, contaminació i epidèmies. La necessitat 

s’anava fent peremptòria per moments, doncs la pròpia idiosincràsia dels mercats medievals feia 

evident que s’havia d’habituar un espai ample en una plaça o en les afores de la ciutat. Els 

mercats de l’Edat Mitjana s’ubicaven en un espai gran, prop d’una cruïlla de carrers o en una via 

amb l’amplitud suficient per permetre el trànsit fluid, de tal forma que facilitaven l’exposició, la 

venda i l’intercanvi de productes als usuaris que tenia, que alguns dies eren molt nombrosos.17 A 

la ciutat de Lleida no hi havia cap espai en l’interior de la vila que presentés l’amplitud adient 

per a la ubicació del seu mercat setmanal, per la qual cosa si es volia traslladar allí es feia 

necessària la urbanització d’una gran plaça on poder encabir-lo i de pas pogués ser utilitzada per 

a tot tipus d’actes públics. El lloc escollit fou l’espai situat al voltant de l’entrada principal de 

l’església de Sant Joan, que abans de ser reformada era una placeta portalada. La futura plaça 

tindria un triple avantatge: seria l’indret de la urbs amb més espai, estaria situat al bell mig del 

nucli urbà i seria el primer lloc de la ciutat que trobaria qualsevol foraster tot just creués el pont 

i travessés l’arc excavat en la muralla que unia l’exterior amb l’interior del casc urbà. La 

municipalitat era conscient de la necessitat de la reforma urbana d’aquell indret, però 

necessitava el permís del rei, que com hem dit abans era el senyor de la ciutat, per dur-la a 

terme. Amb tot, qui va lluitar més per aconseguir un lloc gran on poder fer tots els actes públics 

de la vila i el seu mercat fou el bisbe García Aznárez, qui amb la seva influència aconseguí que 

el 12 de desembre de 1442 la reina Maria d’Aragó dictés un privilegi per bastir una plaça en 

l’espai adjacent a l’església de Sant Joan. 

                                                           
15 J. Lladonosa, La ciutat..., p. 168 i 176. 
16 J. Lladonosa, La ciutat..., p. 165. 
17 J. Vila Valentí, El món rural a Catalunya, Barcelona, 1973, p. 53. 



La urbanització definitiva de la Plaça de Sant Joan fou ràpida, doncs el 31 de desembre de 1444 

ja trobem unes ordenacions de l’ajuntament que regulaven la situació dels venedors ambulants 

en el nou espai, però el més destacat fou que canvià totalment la mentalitat dels seus habitants. 

A partir de llavors, i d’una forma gradual però ràpida, els ciutadans més poderosos de la urbs 

“baixaren a viure” de la part alta, entre el carrer Cavallers i la Seu Vella, a la Plaça de Sant Joan, 

que es convertí en el centre neuràlgic de la ciutat i en el lloc predilecte i de més distinció per als 

veïns lleidatans.18 

4.2.- ORDINACIONS DE LA PLAÇA DE LLEIDA DE 1444 (recollides en 1469). 

El reglament al qual ens referíem més amunt es redactà pel Consell General de la ciutat de 

Lleida en 1444,19 encara que també està recollit en els llibres d’actes de la institució de 1469.20 

El conjunt de normes no pretenia altra cosa que solucionar “lo desordre que de present se comet 

en la plaça major de la present ciutat aixi en fruytes, ortalisses, gallines e altres coses qui’s 

porten a vendre a la dita ciutat”.21 Per tant, l’objecte principal del redactat fou el d’establir una 

ubicació per als comerciants ambulants en els dies de mercat segons fos el tipus de producte al 

qual es dedicaven, i podem dir que fins ben entrat el segle XIX es mantingué l’organització 

topogràfica del mercat lleidatà que contemplava aquell text, que només varià algunes d’aquestes 

ubicacions originals d’acord al creixement intern del mercat i de la població de la ciutat. Per 

delimitar amb exactitud els espais on poder situar les parades s’utilitzà el nom de les principals 

cases que hi havia en la Plaça de Sant Joan i en la resta d’indrets destinats al comerç ambulant. 

Així, s’establia en primer lloc que “totes aquelles gents que vendran cabrits, porcells, gallines, 

ànecs, oques o altra qualsevol volateria encara ous” havien de vendre des de la casa de misser 

Sunyer (ciutadà honrat de Lleida) fins a la llar d’en Ferrer Torres (comerciant), totes dues 

situades a la Plaça Sant Joan (més o menys on no fa gaires anys havia l’hostal del Sol). 

En segon lloc, que els marxants d’encants (draps, fils, pedreria, teles...etc.) es col·loquessin 

enfront del carreró de misser Bartomeu Mahull (família de mercaders, després doctors i 

finalment nobles) i de la casa de mossèn Pere Arnau de Segrera (prohom de l’Estudi General), 

lloc en el qual després se situà l’Almudí, just en el centre de la Plaça de Sant Joan, pel cantó que 

donava cap al turó de la Seu Vella. 

En tercer lloc, que els venedors de fruita (raïms, cireres, figues, préssecs, magranes, nous, 

avellanes, panses, castanyes, ametlles...etc.) es posessin davant la façana de l’església de Sant 

Joan que mirava cap a la plaça. 

                                                           
18 Q. Casals, Canvi econòmic i social en el pas de l’antic règim a l’estat liberal: Lleida en la primera 
meitat del segle XIX, Lleida, 1999, p. 176-177. 
19 AML, llibre d’actes de consells generals, registre 421. 
20 Per a una aproximació a aquestes ordinacions E. González, “Ordinacions de la plaça de Lleida (s. 
XV)”, a Primer col·loqui d’història de l’alimentació en la Corona d’Aragó. Edat Mitjana, Lleida, 1995, 
p. 109-119. 
21 AML, Ordinacions de la Plaça de Lleida, llibres dels consells generals de 1468-1469.  



Seguidament, s’establia que els vidriers, canterers, ollers i escudellers que no tenien botiga en la 

plaça de Sant Joan prenguessin posició entre la casa de misser Mahull i la porta del temple 

parroquial. Més endavant, es decidia que els revenedors d’hortalisses (cols, enciam, espinacs, 

ràvens, melons, carbasses, cogombres, albergínies, pastanagues, naps, cigrons, pèsols, llenties, 

alls, cebes, porros, fesols i altres llegums) es col·loquessin des de la casa de mossèn Bertran 

Navarra (nobles fundadors de la ciutat) i misser Antoni Riquer (juristes més endavant nobles) 

cap amunt fins al cap de la plaça, és a dir, ocupant tota la part central de la calçada (El Reng). 

Finalment, les ordinacions establien que els venedors de cendra, de sal, de taronges, de llimons i 

de llegums secs paressin les seves taules entre la llotja del mustassaf  i la casa de misser Sunyer 

(en l’antiga casa Nuet); i que els pellers, els courers, els estanyers, els calderers, els argenters 

sense casa ni botiga a la plaça es posicionessin en els coberts del jurista misser Soler, del 

prohom mossèn Quintana i del ciutadà honrat Borrell. 

Les ordinacions establien una multa d’un sou per cada vegada que un venedor infringís alguna 

de les normes, però es evident que no tothom les respectà i foren habituals les queixes d’alguns 

veïns perquè havia revenedors que posaven les panistres i els coves davant les portes de les 

cases sense deixar passar a la gent. Aquestes ordinacions foren renovades sense canvis 

substancials l’11 d’agost de 1469 pel Consell General de la ciutat. 

Com podem observar, el mercat de Lleida allotjava un variat ventall de productes que anaven 

des dels més bàsics per a l’alimentació de la població (fruites, verdures, aviram, cabrits...etc.) 

fins als manufacturats pels menestrals que tenien la funció de vestir, ajudar en la feina del camp 

i en la vida més quotidiana als habitants de la urbs i rodalies. 

Amb tot, la ciutat anava creixent i la inicial capacitat de la Plaça de Sant Joan per allotjar a tots 

els mercaders ambulants que formaven part del mercat quedà petita al cap de pocs anys, cosa 

que obligà al consell a fer noves disposicions per traslladar algunes parades a altres carrers o 

places de la urbs. 

En 1475, els venedors de fruita seca foren traslladats a la Plaça del Pes del Rei (davant de 

l’Hospital de Santa Maria, on avui en dia hi ha la Catedral Nova i que en aquells moments 

encara no s’havia bastit). El 16 de febrer de 1482 el consell ordenava que els marxants de 

quincalla i merceria es posessin en el carrer que anava des de l’alberg d’en Sassala al portal 

d’Olives, o el que era el mateix el carrer que unia la Plaça de Sant Joan amb la de la Sal i que 

durant molts anys s’anomenà de l’Estereria.22 Aquell mateix any, l’ajuntament establia que els 

espardenyers, els corders, els paquetàires i els venedors d’animals de caça (el que es coneixia 

amb el nom de “Barra de Caça”) es col·loquessin en els porxos de d’alt. Finalment, en 1588, el 

consell decidí que els menestrals que treballaven la canya i feien vímets, cistelles, reixeta... etc. 

                                                           
22 AML, llibres de Consells Generals, registre 424. 



se situessin més enllà de la Creu del Pont, a Cappont, on també havien d’ubicar les seves 

parades els mercaders de la llenya, del carbó i del guix.23 

Els venedors del mercat de Lleida procedien de la pròpia ciutat i de fora. Aquest darrers 

subministradors venien dels pobles propers de l’Aragó i de l’Urgell amb carros i necessitaven 

una autorització municipal (el guiatge) per comerciar els seus productes en la capital de Ponent. 

Els marxants urgellencs tornaven cap a casa seva i s’emportaven el gènere sobrant, mentre que 

els aragonesos el recollien i l’anaven a vendre als mercats del Camp de Tarragona.24 És evident, 

que els productes que venien de fora de la ciutat no eren peribles (blat, ordi, cànem...etc.) i que 

els més frescos eren abastats pels propis veïns de la urbs o de pobles molt propers. Els 

comerciants, en aquesta època i fins ben entrat el segle XIX, havien de pagar un aranzel, la 

lleuda medieval, la imposició d’èpoques modernes o els consums i drets de portes de la reforma 

tributària del 1845, que gravava als productes que entraven en la ciutat per ser venuts en el 

mercat. Les quotes anaven proporcionals a la quantitat i a la classe de producte, quedant 

exempts, en el cas de la lleuda i de la imposició, els venedors i mercaderies que anaven de pas i 

els ambulants que venien calç, guix, sal i sorra.25 

Les ordinacions de 1444 i les successives reformes posteriors aconseguiren ordenar 

topogràficament el caòtic origen del mercat de Lleida dins el recinte emmurallat, així com 

establir unes sancions per a qui no les respectés, però deixaven de banda qualsevol tipus de 

reglamentació sanitària i d’ordre. És de suposar que en els anys següents es manifestés com a 

necessari fer una nova normativa que regulés el comportament públic en el mercat i obligués al 

compliment d’una sèrie de mesures que asseguressin un mínim de salubritat als clients. 

4.3.- LES ORDINACIONS DE LA PLAÇA DE LLEIDA DE 1571. 

Les ordinacions de la plaça de 1571, ratificades en 1614, tingueren un valor afegit,26 ja que, per 

primer cop, establien una sèrie de mesures tendints a millorar la salubritat de la venda general i 

l’ordre públic. En principi, aquesta normativa no canviava cap dels llocs destinats al comerç 

segons el tipus de producte que venien i que ja havien recollit les ordinacions de 1444 i les 

afegides amb posterioritat. Només esmentava dos nous grups de productes i els situava en l’eix 

viari de la ciutat: els menestrals que es dedicaven a l’obra de la palma els ubicava des de la 

porta de la casa de misser Grau a la de Joan Domingues, mentre que els que es dedicaven a 

l’obra de la fusta els situava des de l’entrada de la porta franca, cal suposar que era el portal del 

pont, fins a la casa dels Sagrera, família que vivia a la Plaça de Sant Joan. Per tant, 125 anys 

després de les primeres ordinacions, pràcticament es mantenia el mateix volum d’intercanvi i de 

                                                           
23 AML, Llibre de consells, registre 432. 
24 AML, Llibre de Consells, carta del 31 de gener de 1766, registre 932. 
25 Ll. Pla i À. Serrano, La Lleida..., p. 272-277; Quintí Casals, El Trienni Progressista..., p. 183-185; i J. 
M. Pons, El Sistema polític..., p. 255 i ss. 
26 AML, Llibre d’ordinacions de la ciutat de Lleida, registre 13. 



venedors en el mercat de Lleida, doncs en cas contrari s’haguessin tingut que habilitar més 

espais per al comerç. 

En canvi, com hem esmentat més amunt, les ordinacions de 1571 tenien un valor afegit des del 

punt de vista jurídic, doncs completaven doctrinàriament la normativa anterior de 1444 en els 

aspectes sanitaris i d’ordre en els quals aquella era clarament deficitària. El document contenia 

18 articles i tres més que s’anaren afegint amb posterioritat fins al 1614. D’aquests, n’hi havia 9 

que feien referència a la ubicació topogràfica de les parades dels venedors en l’eix viari de la 

ciutat, deu regulaven diverses qüestions d’ordre públic i dos més establien normes de salubritat. 

A part, alguns dels articles referents a la situació de les parades feien esment a aspectes d’ordre 

com per exemple a l’obligació de deixar el pas expedit als transeünts o la prohibició de 

bloquejar la sortida de les cases (article 12 i 16), i un d’ells, l’11, datava cronològicament la 

celebració d’una fira de fruits secs tres dijous abans de Nadal. 

Els dos articles tendints a millorar la salubritat de les condicions generals del mercat incidien en 

la prohibició, sota pena de 5 sous, de vendre la fruita d’un dia per a un altre (article 6) i 

l’obligació de netejar el lloc de la parada un cop acabava el mercat (article 10), de tal manera 

que els revenedors “agranaran i no pugan lexar les ronyes en la plaça sots ban de 5 sous”. 

Finalment, l’articulat referent a l’ordre públic era extens i incidia sobretot en regular la forma de 

venda entre intermediaris, de tal manera que la municipalitat semblava posicionar-se a favor de 

l’intercanvi directe entre el petit venedor i el comprador, refusant formes de venda en les quals 

un comerciant a l’engròs habilitava a altres revenedors per ocupar més llocs de venda i 

d’aquesta forma aconseguir un petit monopoli mercantil. Així, l’article 3 regulava que el 

revenedor que venia per un altre tenia l’obligació d’informar al mustassaf de tot el gènere que 

comerciava, l’article 4 especificava molt clarament que aquest revenedor havia de tenir una 

bandera que l’identifiqués com a tal, el 9 prohibia taxativament la venda de gènere d’un 

paradista per un altre (per exemple, si un venedor abandonava el seu lloc, el del cantó no li 

podia fer cap transacció) i, finalment, l’article 21, afegit en 1614, especificava que cap mosso 

que treballava per a un amo no podia efectuar cap tipus de venda, tots aquests articles sota pena 

de 5 sous en cas de ser violats. 

Finalment, els sis articles restants de la normativa feien referència a tres qüestions d’ordre 

concretes. El setè prohibia deixar qualsevol tipus d’animal lligat en la plaça, el 8 i el 15 no 

deixaven vendre alguns productes, concretament la caça i les hortalisses, fora dels llocs indicats 

a tal finalitat a no ser que tinguessin casa o botiga oberta, cosa que ens fa pensar que devia ser 

una pràctica habitual, el 18 prohibia als propietaris de les cases de la Plaça de Sant Joan el 

lloguer dels espais exteriors, considerant que aquells eren propietat del comú, i el 19 i el 20 no 

deixaven dormir de nit ni estar de dia a les mules i a les persones en propietat aliena, sota penes 

molt dures de 60 i 20 sous respectivament. 



En general, es pot observar que les ordinacions de la plaça de 1571 eren molt més complexes 

que les de 1444,27 i que en certa manera les completaven en molts aspectes d’acord als abusos 

que es cometien habitualment en els dies de mercat, però que encara estaven lluny de regular 

tots els paràmetres possibles que podia contemplar una legislació d’aquest tipus. Amb tot, 

sembla possible creure que fins ben entrat el segle XIX, quan entraren altres condicionants més 

contemporanis en la seva elaboració, aquestes foren les regles que regiren el mercat lleidatà, 

aconseguint una vigència de prop de 300 anys. 

4.4.- REGLAMENTACIÓ DEL MERCAT DE LLEIDA DE 1844 

Durant la primera meitat del segle XIX, Lleida es consolidà com una àrea amb una vitalitat 

econòmica i un desenvolupament de serveis important a les terres de Ponent, reforçat aquest 

paper amb més magnitud en ser escollida com una de les capitals de província catalanes.28 

Efectivament, a partir del 1833 es consolidà un canvi de règim en l’organització política 

d’Espanya, de tal manera que es consolidà un Estat de tipus liberal emparat per una monarquia 

constitucional i bastit sota les premisses econòmiques capitalistes. Res canvià de la nit al dia, 

però és evident que a partir d’aquella data s’anà creant un cos legislatiu amb la intenció de 

modificar tota la normativa feudal en què s’havia organitzat la societat fins llavors. Durant els 

primers anys dominats pel liberalisme, l’organització i la gestió del mercat de Lleida no canvià: 

es distribuïa pels carrers de la ciutat i els comerciants continuaven pagant la imposició o els 

consums i dret de portes en entrar a la ciutat per les mercaderies que volien vendre. Tanmateix, i 

com veurem més endavant, a partir de 1858 es combinà aquest impost immemorial amb el 

d’arrendament del dret de gestió del mercat de Lleida, que donava la possibilitat a l’arrendador 

de l’arbitri de cobrar als paradistes uns diners trimestralment per vendre els seus productes i 

aproximava la gestió administrativa del mercat a fórmules més contemporànies. 

A banda, l’energia de Lleida es confirmà en créixer molt a nivell poblacional durant els primers 

60 anys decimonònics i en una major projecció comercial, cosa que es plasmà en l’augment de 

comerços estables, en el volum d’intercanvis a l’engròs i, també, del seu mercat habitual.29 Cada 

cop hi havia més venedors ambulants i l’ajuntament liberal progressista d’aquell moment, dirigit 

per Manuel Fuster Arnaldo, s’encarregà de la seva reforma topogràfica. 

Amb tot, convindria precisar que el mercat de Lleida tenia dos nivells segons el volum de les 

transaccions. En un primer nivell situaríem el mercat d’avituallament dels veïns de Lleida i de 

pobles molt propers, que es celebrava gairebé cada dia, i on les compres i vendes eren modestes 

i per cobrir les primeres necessitats dels usuaris. Per un altre cantó, en un segon nivell situaríem 

                                                           
27 En aquest sentit, hauríem de contradir a J. Lladonosa per a qui les de 1444 regiren fins ben entrada 
l’època contemporània la vida mercantil de Lleida. J. Lladonosa, La ciutat..., p. 166. 
28 J. Burgueño, Reordenament territorial a l’Espanya contemporània: la província de Lleida (1800-
1850), Lleida, 1995. 
29 Lleida passà dels 9.621 habitants del 1802 als 19.557 del 1860. Q. Casals, Canvi econòmic..., p. 28.  



el mercat dels dilluns i dels dijous, dies oficials de mercat, en el qual, a part de l’intercanvi 

habitual de cada dia, es feia el mercat de cereals a l’engròs de fama anomenada a tot Catalunya, 

si fem cas a Madoz, i al qual ens referirem més endavant, que atreia comerciants de la resta de 

Catalunya i de part de l’Aragó, encara que els principals vivien a Lleida.30 

L’Ajuntament va fer públic un ban,31 entre l’abril i el maig del 1842, que tenia la intenció de 

reorganitzar la ubicació de les parades de venda ambulant de la ciutat (quadre 1). Com es pot 

observar, a diferència de les dues ordinacions anteriors (1444 i 1571) en què els llocs destinats a 

l’intercanvi eren les places de Sant Joan i la del Pes del Rei, en aquest nou reglament les 

situacions que tenien assignades els paradistes per a cada tipus de producte anaven al llarg de 

l’eix principal de la ciutat de punta a punta, és a dir, de la Plaça de Sant Antoni a la de Sta. Ma. 

Magdalena, amb la qual cosa es feia evident, a primer cop d’ull, l’augment espacial del mercat 

de Lleida. 

- Quadre 1: Mercat de parades ambulants a Lleida (1844). 

PRODUCTES UBICACIÓ 
Mules, cavalls, rucs i bous Plaça Magdalena 
Cànem Plaça Carnisseries 
Peix fresc, bacallà en remull, cansalada Plaça de Sant Francesc 
Gallines, pollastres i ous. (Revenedores) Pòrtics baixos-Escaletes Martús. Peu del Romeu 
Verdures, blat, ordi, fruita, hortalisses etc. Cantonada Sant Joan a Casa Guiu 
Llumins, alls i caragols Plaça de la Sal a Coberts 
Taules de serrallers, clavetaires, navallers, 
vidriers, terrissaires i vaixelles fines i bastes 

Cantonada de la Catedral a la Font 

Flequeres Cantonada de Guiu, seguint la línia de la paret de S. Joan 
Perdius, conills i caça diversa A la Barra del carrer Estereria 
Oli i fruits secs Del Pilar de Martús a Casa Ciutat 
Carbó, guix i cal Plaça de Sant Lluís 
Palla, porcs, vencills Plaça nova Sant Antoni 
Llenya Del Pont a Ferran 
Pales, forques, etc. De Casa Gil a Casa Grau 
Capaços, serres, paners, cistelles, graneres De Casa Bernat a Casa Ciutat 
Quincalleria Pòrtics de dalt 
Parades de calçoners, espardenyers i sabaters De Casa Gomar a Casa Mostany 
Roba vella Porxos de la Ribera 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades que dóna el ban d’abril-maig de l’Ajuntament del 1842. 

Concretament, la Plaça de Sant Joan, que originalment era el lloc que allotjava la totalitat de 

productes del mercat, a mitjan segle XIX només donava cabuda a la venda de productes agraris 

(verdura, fruita, cereals i hortalisses) i el pa de les flequeres. A partir d’allí, les parades de 

venedors ambulants s’escampaven pels carrers adjacents a un i altre cantó de la plaça Sant Joan 

per anar ocupant tot l’eix viari principal del casc urbà ilerdense. 

                                                           
30 P. Madoz, Diccionario..., p. 41-42. 
31 AML, Llibre d’acords, ... 1842-1843, Ban abril-maig del 1842. Hi ha diferents notes sobre la redacció 

definitiva del ban d’aquells dos mesos, però el text final no portava data. 



Com en els segles anteriors, el gènere que es venia era primordialment alimentari, per un cantó, 

i per al treball agrari i la vida quotidiana, per un altre. Cal destacar que els productes 

alimentaris, bàsicament, es recollien en les explotacions agràries pageses més properes, sent de 

dos tipus diferenciats: els de secà –bàsicament els cereals, la vinya i l’olivera-, els quals tenien 

una projecció comercial més gran, doncs podien conservar-se un període de temps molt gran, 

eren fàcilment magatzemables i no es deterioraven amb el transport si es prenien unes mínimes 

mesures; d’altra banda, els d’horta o de regadiu, eren uns productes molt més peribles que els 

anteriors, tenien una gran dificultat de magatzematge i es deterioraven molt amb un transport 

llarg, cosa que feia que la seva projecció comercial fos limitada, en la majoria de productes, a 

l’intercanvi local. 

Altrament, els preus mitjos d’alguns productes en el mercat de Lleida en 1858 eren els següents: 

el blat anava a 76 rals la quartera,32 els cigrons a 9 rals la quartera, les mongetes a 70 rals la 

quartera, les faves a 56 rals la quartera, les patates a 3 rals l’arrova, l’oli a 36 rals l’arrova, 

l’oliva a 26 rals l’arrova, el vi a 10 rals el càntir, el vinagre a 6 rals el càntir, l’aiguardent a 52 

rals l’arrova; el bou i la vaca a 700 rals cada animal, la mula a 2.160 rals cada animal, el cavall a 

960 rals, els xais a 60 rals per cap i el porc a 440 per peça.33 A mode d’orientació podem dir que 

un menestral en aquells moments guanyava uns 2.400 rals a l’any, un escrivent 4.000 rals i un 

mosso d’ofici 1.825.34 

A banda de les transaccions en el mercat, llavors també hi havia botigues de comestibles que 

pagaven una tassa per vendre productes alimentaris molt específics. Concretament, el 22 

d’octubre de 1862, Francesc Arnó i Silvestre Romeu, com a representants dels botiguers de 

comestibles, 18 de pernil i queviures i 16 de bacallà i pesca salada en 1853 per a tota la ciutat,35 

pactaven amb l’Ajuntament de Lleida el pagament de 18.723 rals per obtenir la possibilitat de 

vendre uns determinats productes, de tal manera que, en efectuar aquell pagament, es de suposar 

que aconseguissin llur monopoli. Així, el document estipulava que aquells botiguers podien 

expedir en els seus establiments tota classe d’embotit de porc, pernils, salsitxes i xoriços a canvi 

de 4.198 rals; veles de sèu per 168 rals; bacallà salat i premsat, bacallà en remull i peix pal per 

6.300 rals; pesca salada de mar i de riu, fins i tot les arengades, per 2.789; la sardina salada i les 

anxoves per 5.250 i la resta de peixos per 21 rals més.36 A part, per a 1853 també tenim 

                                                           
32 Des de la reforma duta a terme en 1730 i fins ben entrat el segle XIX, el ral de billó fou la moneda 
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documentada l’existència de fruiteries, 12 concretament, que havien de pagar l’impost 

comercial per poder vendre els productes agraris en els seus establiments.37 

En conjunt, els aliments dels lleidatans de mitjan segle XIX configuraven una dieta de tipus 

mediterrani molt equilibrada en productes frescos vegetals i animals. El comerç del bacallà i de 

la cansalada, així com el de peix fresc, completaven les vitualles alimentàries que es posaven a 

la venda en el mercat lleidatà. El comerç de bestiar domèstic de tota espècie, a Lleida en 1853 

havia 8 tractants de bestiar,38 es feia dins el recinte emmurallat, en la plaça Magdalena, costum 

que feia que les condicions higièniques dels llocs destinats a aquest tipus de comerç no fossin 

les ideals i que la ciutat es ressentís de la brutícia que quedava per la calçada. El problema 

s’agreujava perquè el sòl dels carrers principals no estava enllosat i el de la Plaça Sant Joan no 

es dugué a terme fins l’any 1842, cosa que en època de pluges feia més dificultosa la mobilitat 

pels estrets carrers lleidatans. 

Altrament, el treball de gran part dels artesans i menestrals tenia una sortida ideal dels seus 

productes amb la venda al mercat, que possibilitava la subsistència del sector més humil 

d'aquest grup professional. Les manufactures que es venien eren les primordials per 

desenvolupar la vida quotidiana dels veïns (claus, graneres, recipients, etc.) i les més bàsiques 

per al treball agrari que ocupava a la majoria de la població de la ciutat (forques, pales, cistelles, 

etc.). En aquest sentit, la ciutat havia arribat a un equilibri entre l’oferta i la demanda dels 

diferents grups professionals que en ella treballaven. Així, el menestral venia els productes que 

elaborava i podia comprar els alimentaris que l’hortolà conreava i venia en el mateix mercat en 

un procés d’intercanvi mutu. Només alguns venedors de queviures, els botiguers de roba i 

algunes menestralies (adroguers, barreters, xocolaters,...) tenien botiga fixa per vendre els 

productes de llur treball. El carrer, per tant, continuava sent l’element clau de la vida quotidiana 

i un factor decisiu de socialització de la ciutat en ple segle XIX, ja que en ell es realitzaven la 

majoria de transaccions econòmiques i els principals actes públics dels seus habitants. 

El ban de l’ajuntament del 1842, d’altra banda, no contenia cap normativa d’ordre o de tipus 

higiènic, però un extens ban posterior de 40 disposicions,39 del 23 de gener de 1843, sí que 

esmentava dues ordenacions adreçades a millorar el comportament dels venedors en el mercat. 

La 32ena. deia que “las verduleras que tienen asiento en la plaza, retiraran estos cuando lo 

verifiquen ellas debiendo llevar banquillo y de ningún modo piedras dejando limpio y 

desembarazado su terreno: bajo la pena de 4 rs. Vn”. Mentre que la 38ena. decidia que “nadie 

podrá vender géneros y frutos sin la correspondiente medida ó peso afinados por la persona 

encargada del ramo bajo la multa de 10 rs. vn., y de proceder criminalmente contra el 

contraventor si la importancia de la cosa vendida ó la víndicta pública lo exigiere”. Poca cosa, 
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certament, per regular el comportament i els abusos que es cometien en el mercat lleidatà a 

mitjan segle XIX. 

Amb tot, en el primer terç decimonònic, el mercat de Lleida patí la competència directa d’altres 

més propers que aconseguiren la concessió de més dies setmanals de mercat per part del rei o 

del govern de la nació. Tradicionalment, els mercats de Balaguer i de Tàrrega eren els que 

presentaven més competència amb el de Lleida, però pocs anys després d’acabar la Guerra del 

Francès el rei concedí dos dies de mercat a Fraga, de tal manera que Lleida perdé part del seu 

poder d’atracció en la Franja de l’Aragó. Finalment, en 1828, era Almenar qui demanava al 

Consell de Castella la possibilitat de celebrar dos dies de mercat en la seva vila a canvi 

d’anul·lar les dues fires anuals que tenia concedides. La demanda d’Almenar provocà les 

queixes de l’Ajuntament de Lleida que considerava que amb el mercat de la seva ciutat, el de 

Balaguer i el de Fraga tan a prop ja n’havia prou, però Almenar aconseguí al cap i a la fi un 

mercat setmanal per als dimecres, justament el dia de la setmana que no havia mercat a Lleida.40 

A pesar d’aquests entrebancs, el mercat de Lleida s’acabà imposant als seus competidors i 

continuà sent el principal de la zona de Ponent durant tot el XIX. 

4.5.- EL MERCAT DE LLEIDA EN EL SEGON TERÇ DE SEGLE XIX 

A partir del segon terç decimonònic canvià totalment la mentalitat d’organització del mercat a 

Lleida, doncs l’ajuntament deixà de ser el seu gestor directe i cedí el seu aprofitament en 

arrendament a un ens jurídic. Efectivament, el 13 de setembre de 1859, el Ministeri de la 

Governació promulgà una Reial Ordre que atorgava la possibilitat a l’Ajuntament de Lleida de 

cedir en arrendament a un tercer el dret d’aprofitament del mercat de Lleida. El document 

explicitava que el contracte entre el consistori i l’arrendador s’havia de fer per valor de 24.000 

rals anuals en virtut d’un aprofitament calculat de 80 rals a l’any per a cada parada de venda 

ambulant, que ells suposaven que en aquells moments podien arribar a ser unes 300. La 

municipalitat, quatre anys més tard, demanà al ministeri un canvi en aquest ordenament, doncs 

considerava que l’arrendador no podia demanar a tots els paradistes la mateixa quota en tenir un 

volum d’intercanvi diferent entre ells.41 D’aquesta manera, en els arrendaments efectuats en els 

anys posteriors ja es contemplà una correcció per a cada lloc, d’acord al volum de transacció i 

classe de producte que tenia cada parada. 

El contracte d’arrendament de l’any 1864 es pactà entre l’Ajuntament de Lleida i el militar 

retirat Antoni Araujo, que aconseguí la gestió de l’arbitri per 16 mesos a raó de 26.666 rals. El 

document que lligava a les dues parts contractants contenia un articulat de 24 punts més dos 

disposicions afegides amb posterioritat, que regulaven tot l’entramat legal sobre l’organització 

del mercat lleidatà. 
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Concretament, els 7 primers articles feien referència a les condicions del contracte (durada, 

quantitat a pagar pel dret, forma de pagament en terminis... etc.); el 8è. disposava que 

l’arrendador tenia l’obligació de netejar la plaça de Sant Joan i els carrers restants on es 

desenvolupava el mercat amb la condició de quedar-se les escombraries resultants, amb les 

quals podia fer el que volgués; el 20è. i el segon annexat regulaven qüestions d’ordre referents a 

l’obligació, per part de l’arrendador, de deixar alguns llocs lliures per posar venedors de 

productes arrendats (peix i carn) i a la prohibició de vendre el gènere fora dels llocs prefixats; 

els articles que anaven del número 17 al 24 (el 17, 18, 19, 23 i 24) establien els drets dels 

paradistes en relació a l’arrendador (obligació de fer rebuts pel pagament de quotes, 

l’arrendador no podia fer fora als venedors anteriors, tampoc podia ocupar el seu lloc si aquells 

no anaven a mercat o feien pagaments per anticipat); finalment els onze restants (9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 21, 22 i el primer annexat) es referien als llocs concrets on havien d’anar situats 

els ambulants segons la classe de producte que venien, encara que amb posterioritat hagué 

nombroses peticions de l’arrendador al consistori en què demanava ubicar en certs indrets a 

venedors de productes molt específics que no tenien cabuda en els grans grups tradicionals.42 

Amb tot, la distribució topogràfica del mercat en la dècada dels 60 del segle XIX quedà molt 

més concentrada que la del 1842, de tal manera que les prop de 400 parades que havia en aquell 

moment quedaren situades entre la Plaça de la Catedral i l’antic convent dels trinitaris,43 

aprofitant, això sí, per a l’intercanvi les afores de l’entrada del pont, que era la porta principal de 

la ciutat, i alguna placeta de la Banqueta, el passeig del riu fora de l’emmurallat, com la de Sant 

Lluís. 

Així, la Plaça de Sant Joan continuà allotjant en el Reng central el mercat principal de productes 

agraris (verdura, fruita, cereals i hortalisses) i en els extrems als flequers, als serrallers, als 

venedors de tonyina, de torrons i de sorra. Seguint la paret de Sant Joan, en l’anomenat carrer 

Estereria, s’havien de situar els quincallers i davant seu, en els porxos de d’alt, els corders i els 

espardenyers. Els recollidors de caragols i d’herbes per a l’amanida tenien permís per vendre els 

seus productes en els carrers adjacents a Sant Joan sense que l’arrendador, cas únic que hem 

localitzat, els pogués exigir cap quota pel lloc que ocupaven. En la Plaça de la Sal quedava lloc 

per instal·lar taules ambulants sense especificar el producte de venda i era el lloc indicat també, 

per a les parades de la carn i l’estanc de la sal, la venda dels quals estava sotmesa a 

l’arrendament particular. Finalment, tirant cap al nord, en la plaça de l’hospici, s’instal·laven els 

venedors d’encants, mobles i sacs vells. 
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D’altra banda, en l’entrada del pont es podien localitzar als venedors de cistelles, cabassos i 

fabricants de tot tipus de material de canya; mentre que en la Plaça de Ferran, al cantó del pont, 

es col·locaven els venedors de tripes guisades. En les afores de l’emmurallat també s’ubicaven 

els venedors de llenya i en la Plaça de Sant Lluís la dels ambulants de la palla. 

Seguint cap al sud de l’eix viari central de la urbs, la normativa establia que en la Plaça de Sant 

Francesc situessin les seves taules els sabaters i alguns revenedors de caça, ous i hortalisses.  A 

partir d’allí, tot el carrer Major i el de Sant Antoni quedaven al marge de la distribució 

topogràfica del mercat, doncs la proliferació de tallers artesanals en la part baixa de les cases 

feia inviable la instal·lació de taules per comerciar altres productes. Només la Plaça de la 

Catedral i els petits carrers adjacents tenien l’amplitud suficient per permetre la col·locació de 

noves parades i aquesta circumstància fou aprofitada per l’ajuntament. En aquell indret es 

reservà la col·locació dels venedors dedicats a la volateria, els ous, l’oli de Lleida i els conills, 

just davant de la porta de la Catedral Nova; els peixaters, els cansaladers i els venedors de peix 

de riu estaven en la placeta de la Font de la Catedral, just on començava a enlairar-se el carrer 

de la Palma, lloc on també s’instal·laven els terrissaires i els calderers.44 

En total, l’arrendador Antoni Araujo estava al càrrec de 389 parades al matí  (26 més a la tarda), 

però només cobrava lloguers a 323 llocs en el segon trimestre del 1864, ja que 7 espais estaven 

reservats per al pas dels transeünts i 59 més no s’arrendaren. L’anàlisi concret d’aquestes 323 

parades ens descobreix que l’objecte principal del mercat de Lleida era la venda dels productes 

agraris, doncs 186 dels espais de venda llogats, 130 per a les verdures i 56 per a les hortalisses, 

pertanyien a aquest tipus de productes (un 58,59 %). Altrament, 91 parades, un 28,17 % 

pertanyien als menestrals de diverses manufactures: 14 quincallers, 20 venedors forasters, 27 

espardenyers i soguers, 16 flequers, 8 serrallers i clauers, 4 sabaters, 1 venedor de peix i 

cansalada i 1 terrissaire. Finalment, hi havia 9 llocs arrendats per dedicar-se al comerç de 

l’aviram i als conills, un 2,79 %, i 37 estaven sense definir, un 11,36 %.45 Sembla evident, amb 

aquestes xifres, que el mercat de Lleida era bàsicament de productes agraris, però aquesta 

suposició encara quedava confirmada amb més claredat quan avaluem amb detall la proporció 

de la demanda de les parades llogades d’acord al seu total possible. Així, es llogaren 186 de les 

190 parades de fruites, hortalisses i verdures, un 97,89 %, que tenia preparades l’arrendador del 

mercat, mentre que els menestrals en llogaren 91 de 126, un 72,22 %, i els venedors de volateria 

9 de 12, un 75 %. 

Per un altre cantó, cada venedor ambulant havia de pagar una quota proporcional a la grandària 

de la seva parada, a la situació d’aquesta en els carrers i segons fos el producte que vengués. 

Així, els més gravats eren els menestrals serrallers, calderers i espardenyers que pagaven 30 rals 

trimestrals per plantar la parada, seguien els quincallers de la ciutat i 103 parades de verdura, 
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hortalisses i fruita del Reng de la Plaça de Sant Joan amb 25 rals; altres 25 espais de verdura de 

la Plaça Major pagaven 22,5 rals, 49 llocs més de productes agraris, els quincallers forasters, els 

venedors de volateria, de pesca salada i els terrissaires contribuïen amb 20 rals; unes quantes 

parades de verdura, els flequers i els sabaters pagaven 15 rals; finalment, les parades més petites 

de productes agraris i algunes sense definir cotitzaven a raó de 10 rals per cada tres mesos. 

Sembla, per tant, que els menestrals tenien una quota més elevada que els paradistes de 

productes conreats en el camp, i que els venedors de fora estaven gravats amb una quota més 

baixa que els que eren veïns de la ciutat (el cas dels quincallers era el més evident: els de fora 

pagaven 20 rals trimestrals i els de Lleida 25). 

La nova forma de gestió del mercat de Lleida sota l’arrendament a un tercer propicià que aquest 

s’organitzés a partir de llavors com un negoci i perdés una mica de vista la característica de 

servei públic que havia tingut fins aquell moment. El mercat havia estat el lloc d’intercanvi per 

excel·lència des de temps immemorial dels veïns, que anaven allí a comprar el que necessitaven 

per desenvolupar la seva vida quotidiana, i ensems els permetia una sortida ràpida de l’excedent 

del que produïen, que era posat a la venda en molts casos per la dona del pagès i constituïa el 

complement idoni per a la supervivència de la família. En aquests termes es queixaven a 

l’ajuntament les revenedores de gallines, ous i altres aus volàtils, les quals es veien 

impossibilitades de pagar el que els demanava l’arrendador com a quota per instal·lar les seves 

parades, agreujada la qüestió perquè elles només podien fer la compra anterior a la venda fins a 

les vuit del matí.46 

Per un altre cantó, l’arrendador del dret del mercat del 1863, Antoni Araujo, també es queixava 

el 20 de maig a l’ajuntament perquè no podia cobrar les quotes trimestrals als venedors 

ambulants, ja que “habiendo pasado muchisimas de veces por la plaza invitando a las personas 

que las ocupan á que vengan a pagar el trimestre ó trimestres que adeudan, sinó de lo contrario 

les quitaré el puesto, y en vez de imponerles miedo los hay que me contestan, yá lo haremos, lo 

que pongo en conocimiento de usted”, per la qual cosa demanava a l’alcalde que prengués 

mesures contra aquests abús.47 

En els anys successius, l’arrendador no pogué solucionar, en part, la morositat dels venedors 

ambulants, doncs l’alcalde constitucional de l’any 1865, al setembre, dictà un ban en què 

ordenava pagar els deutes a l’arrendador, cosa que en el mes següent encara no havia pogut 

solucionar, de tal manera que “me hallo resuelto a imponerles todo el peso de la ley”.48 

Davant aquests problemes de cobraments, no queda altra cosa que pensar que la reforma del 

1859 trastocà els plans dels venedors, ja que fins llavors no havien pagat res per anar a mercat o 

com a molt alguna quantitat simbòlica, encara que sí que és cert que sempre havien pagat per 
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l’entrada de productes en la urbs per mercadejar i encara ho continuaven fent en aquell moment. 

L’arrendament de l’organització del mercat permeté una entrada d’ingressos important per al 

consistori, però plantejava la gestió del mercat com un negoci més que calia fer rutllar. Els 

venedors passaven a ser una font d’ingressos a dues bandes, doncs tant l’ajuntament com 

l’arrendador estaven interessats en què satisfessin els seus deutes i així aconseguir beneficis. El 

mercat, com a patrimoni del comú que havia estat en l’època feudal, començava a deixar pas a 

noves fórmules de tipus capitalista emparades per l’Estat liberal. 

Amb tot, el tradicional mercat de productes agraris de la Plaça de Sant Joan es mantingué tota la 

primera meitat del segle XX, fins al 1946, en què fou traslladat a la Plaça de la Magdalena, lloc 

on va romandre fins als anys 60. Avui en dia, encara resten vigents els mercats ambulants del 

dijous, traslladat al canto del Camp d’Esports a finals dels 90 i que es dedica principalment a la 

roba i als productes tèxtils, i el mercat dels dissabtes a Pardinyes, on encara podem veure 

pagesos comerciant els seus propis productes agraris o els seus animals domèstics, i que són, 

tots dos, vestigis immemorials de l’antic mercat medieval. 

Per un altre cantó, l’Ajuntament de Lleida bastí en 1918 el mercat del Pla, en 1931 el de la 

Magdalena i en 1950 el de Santa Teresa amb la intenció de descongestionar els carrers 

principals ocupats per les parades ambulants i fer molt més salubre i controlada la venda 

d’alguns productes com el peix i la carn,49 sent avui en dia habituals els mercats municipals en 

alguns barris lleidatans com la Bordeta, Balàfia, Cappont i Passeig de Ronda, bastits en 1984-

1985 amb la missió de continuar i atansar a totes les zones de la ciutat el servei del mercat local 

adreçat als veïns. És evident, que el mercat al carrer anava en contraposició amb l’evolució 

urbana contemporània i que la botiga, com espai adreçat a l’intercanvi de productes, engegava a 

partir del segle XIX una carrera guanyada d’avantmà al comerç tradicional ambulant. 

5.- EL MERCAT DELS PRODUCTES ARRENDATS 
Des de temps molt remots hi hagué alguns productes que estigueren sotmesos al control de la 

municipalitat, que els arrendava a algú perquè els explotés a canvi d’una prestació en diners. 

Efectivament, el comerç del blat, de la carn i del peix estigué des del segle XIV sota control de 

la Paheria que reglamentà la seva explotació; a banda, l’oli, l’aiguardent i el vi també tingueren 

períodes de control municipal amb la intenció d’aconseguir diners per la seva explotació, però 

alguns decrets de l’any 1848 establiren la llibertat de circulació d’aquells tres productes 

líquids,50 quedant només el subministrament dels cereals, del peix de mar i de la carn de vaca i 

de xai sota control del consistori, que continuà amb la seva pràctica immemorial de cedir 

l’explotació d’aquests productes en arrendament a un negociant o societat amb l’obligació 

d’abastar el municipi. 
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Durant molts segles, l’Almudí fou l’edifici de contractació del blat i la resta de cereals, 

convertint-se el centre de Lleida en el mes important de la Catalunya Occidental i de l’Aragó 

Oriental en aquest tipus de productes fins al segon terç del segle XIX.51 Primitivament, el 

casalot de la Panera, prop de l’església de Sant Martí era el que allotjava la compra-venda 

bladera, però l’any 1606 l’almudí es traslladà davant de l’Hospital de Santa Maria. La 

construcció de la Catedral Nova en aquell indret (1761-1781) obligà a un nou trasllat de 

l’almudí que s’instal·là a partir de llavors en el lateral interior de la Plaça de Sant Joan, tot just 

en el centre. Finalment, en 1883 es bastí un nou edifici en la Plaça de Sant Lluís, al cantó del 

riu, en l’anomenada Banqueta del riu Segre, on es mantingué fins ben entrat el segle XX. 

En temps medievals, la gestió del mercadeig de cereals quedava sota el control de l’almudiner, 

ofici extret anualment per insaculació com un càrrec municipal més fins el 1706.52 A partir 

d’aquella data, l’ajuntament cedí la seva gestió en arrendament a canvi de diners fins als anys de 

la guerra civil. La normativa sobre l’almudí establia que qui comprés l’explotació d’aquest 

arbitri tenia dret a rebre un tant per cent per cada transacció que s’efectués en el recinte, 

regulava totes les normes bàsiques de compra-venda de cereals i establia els preus del mercat 

blader.53 Posteriorment, la postguerra franquista creà un nou organisme, el Servei Nacional del 

Blat, encarregat del comerç de cereals i l’antic almudí va desaparèixer. 

Quant als preus del blat en diverses èpoques cal dir que en 1414 una fanega de forment (56 

litres) valia 3 sous i 6 diners; una d’ordi i de civada es cotitzava a 1 sou i 8 diners; en 1705 es 

venia la quartera de blat (73,36 litres) a 4 sous, mentre en 1842 el blat es venia a 65 rals la 

quartera i en 1858 a 76 rals la quartera.54 

El mercat del blat tenia lloc en èpoques medievals els dijous, en el segle XVIII es celebrava els 

dilluns i a mitjan segle XIX els dies de mercat blader eren dos: els dilluns i els dijous.55 El 

cereal s’exposava en la Plaça de Sant Joan i procedia dels Monegros, les riberes del Cinca, de la 

Ribagorça, del Somontano, del Sobrarb, d’Osca i de Saragossa, totes elles zones de l’Aragó, i 

del terme de Lleida, de l’Urgell i de les Garrigues. En el segle XVIII s’articulà un circuit 

comercial amb companyies de negociants que traslladaven productes de l’interior al litoral 

català, deficitari en cereals, i viceversa. Així, els comerciants a l’engròs que compraven blat i 

cereal a Lleida l’exportaven als mercats de Montblanc, Valls, Reus, Igualada i Cervera per 

proveir a la resta del Principat.56 Altrament, aquests mateixos comerciants que portaven el blat 

cap al litoral tornaven amb els carros carregats de productes en què la ciutat de Lleida era 

deficitària com eren l’arròs, el bacallà, la tonyina, les sardines i els ultramarins, que eren venuts 
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ensems en el mercat o en botigues particulars.57 Podem dir que fins l’arribada del ferrocarril en 

1860 el mercat cerealístic de Lleida era dels més destacats, per no dir el més, de tot Catalunya, 

però el desenvolupament d’aquest transport ferri fou catastròfic per a la capital de Ponent, que 

en 1862 ja manifestava en una exposició a l’ajuntament que “era una sombra pálida de lo que 

fue,”58 de tal manera que a partir de llavors l’intercanvi blader tingué un abast geogràfic cada 

cop més limitat a nivell local. 

La venda de carn de vaca, porc i xai fou de monopoli municipal des d’antic, ja en el segle XV es 

pagava l’impost del vectigal, que equivalia a un diner per cada lliura de carn que es consumia. 

Tanmateix, les carnisseries eren municipals segons constava en el privilegi concedit per Pere I 

en 1206 i les seves taules s'ubicaven en el carreró que anava de Sant Joan a la Portaferrissa, per 

passar, a partir de 1442 i degut a la reforma de la plaça major, al carrer de Carnisseries.59 La 

reglamentació de la venda de carn era la més elaborada del segle XIX, i fins que no es declarà el 

comerç d’aquest producte lliure en l’últim quart decimonònic fou l’ajuntament qui tenia el 

monopoli, tot cedint en arrendament la seva explotació o creant una societat amb un o varis 

negociants des del segle XIV. 

La complicació de la normativa reia en què eren vàries les persones implicades en el procés de 

comercialització de la carn de cabrit, xai, bou i vaca. D’entrada, l’administrador era el gestor 

general de tot el procés, doncs comprava aquest dret en associar-se a l’ajuntament en 

l’explotació de la venda de carn, encara que aquest darrer es mantenia al marge i només 

participava en les despeses o els guanys. En la dècada dels 40 del segle XIX era habitual que la 

subhasta de carn de cabrit i xai es fes per separat de la de bou i vaca en arrendament a canvi 

d’uns diners, però a finals dels cinquantes l’explotació de carn era general i es feia en societat 

entre l’ajuntament i algun negociant. En 1858, el contracte que creava la societat entre el 

consistori, Josep Marimun i Tomàs Orobitg establia que els tres socis havien de contribuir a 

parts iguals en 8.000 rals per un capital total de 24.000 rals, amb el qual els dos negociants 

podien gaudir de les pastures, de les dependències del rastre i de les tres carnisseries del comú. 

Finalment, el document contemplava que la societat quedava sota la legislació del reglament 

sobre l’abastament i la inspecció de la carn i que no podien fer negoci de comerç de carn a 

Lleida al marge dels seus socis.60 

El reglament per al tractament i la venda de la carn a Lleida datava de novembre de 1858 i, per 

primer cop, manifestava un esforç important per part del consistori per regular unes normes 

bàsiques que garantissin la salubritat en el procés.61 Així, el document establia que 
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l’administrador era l’encarregat de portar la comptabilitat dels animals i la carn que compraven 

als abastadors i expedien als carnissers amb l’obligació de donar-los un rebut; també estaven 

obligats a marcar els peus dels animals morts perquè els clients sabessin la seva procedència i a 

pesar-los correctament; així com a passar les inspeccions setmanals corresponents dels 

establiments de venda per controlar el preu a què es venien, si estaven nets i la procedència de la 

carn; finalment, havien de controlar l’ordre en el pes i la neteja del rastre. 

Les normes per a l’inspector, que era com un veterinari actual, eren que havia d’estar present en 

el moment dels sacrificis, havia de controlar el número de caps que es mataven, avisar a 

l’administrador si en trobava algun d’insalubre i si s’havia d’afegir o treure carn al cos d’un 

animal mort per fer el pes pactat amb els carnissers. El botxí dels cabrits i dels xais tenia cura de 

les claus de l’escorxador municipal, tenia l’obligació de matar els animals a les dues de la tarda 

a l’estiu i a les sis del matí a l’hivern, no podia matar animals que no haguessin estat 

inspeccionats o indocumentats, tenia cura dels pesos i de la seva neteja, havia d’anar a l’acte del 

pes amb l’obligació de distribuir la carn als carnissers i, finalment, ell era l’únic que podia 

sacrificar animals d’aquell tipus a Lleida, per la qual cosa cobrava ¾ de ral per cada cap abatut. 

El botxí de bous i vaques tenia les mateixes obligacions que el de xais, però havia de tapar els 

animals morts amb una funda, trossejar-los en 4 bocins i cobrava 2 rals i mig per cada sacrifici. 

Els abastadors, que normalment eren pastors, s’havien de posar d’acord amb l’administrador per 

dur a terme les transaccions, tenien prohibit vendre carn morta, podien recusar la decisió de 

l’inspector si els trobava un animal malalt i havien d’entrar els animals per la porta de Sant 

Antoni, que era la que estava més a prop de l’escorxador municipal. Finalment, els carnissers 

que venien directament la carn als veïns havien de netejar els pesos i les instal·lacions de venda, 

havien de marcar la classe de carn i el preu que exposaven, no modificar el preu ni el pes que li 

donava l’administrador, havien de facilitar les inspeccions sanitàries i separar els tipus de carn 

segons la classe d’animal i els seus pesos corresponents, tenir els draps nets, vendre en últim 

terme els trossos marcats per l’administrador i mantenir l’ordre en el rastre. 

Per un altre cantó, la venda del peix estava sotmesa a la mateixa reglamentació (any 1350) que 

la de la carn, doncs era habitual que l’arrendador de l’explotació de la carn es quedés amb la del 

peix i pactés la venda amb altres revenedors. Tanmateix, l’arrendador era el que havia de donar 

explicacions si el peix que es venia no estava mudat d’un dia per un altre, cosa que no tots els 

venedors complien. La pràctica punitiva d’alguns pescaters acabà obligant a l’ajuntament a 

prendre la resolució en 1431 de pactar les condicions directament amb els venedors sobre la 

venda de peix, tot establint la concessió de dues taules a la boqueria. El peix, des del segle XIV 

fins al XIX, procedia de la costa de Tarragona, de Salou i de Cambrils i el seu transport requeria 

moltes mesures de precaució, doncs la seva conservació era delicada. En arribar els carros dels 

traginers a la ciutat el peix conservat amb gel es pesava davant del marxant i l’arrendador per 



evitar el frau.62 El lloc de venda inicial era el mateix que les carnisseries, però en el segle XVI 

es venia prop del portal de Nolius, a la Plaça de les Pescateries, per passar més endavant a 

l’almudí de Sant Joan. Durant el segle XIX, hi havia dues pescateries a la Plaça de la Sal i una a 

la de la Plaça Paheria. 

L’Ajuntament de Lleida pactà a l’octubre de 1862 amb Jaume Melgosa, veí de Lleida, les 

condicions d’un contracte de concessió d’una parada per a la venda de peix fresc de mar. Els 

termes de l’acord contemplaven que el consistori cedia a Melgosa la possibilitat d’instal·lar una 

taula per a la venda de peix en la Plaça de la Paheria a canvi del pagament per avançat de 800 

rals per part del peixater; que Melgosa no podia vendre el peix blau i la sardina procedent de 

Tarragona a més de 6 rals la lliura carnicera, mentre que el peix pescat amb palangre com el lluç 

el podia vendre a 10 rals en dies normals i a 12 en els de dejuni. La superior valoració del peix 

en l’època de l’any en què no es podia menjar carn era una pràctica que es remuntava als temps 

medievals, doncs cal suposar que la demanda d’aquest producte devia ser superior.63 Finalment, 

l’ajuntament es comprometia a no posar més taules de venda a la Plaça Paheria, però 

s’assegurava que en cas que el peixater deixés de vendre 15 dies consecutius el gènere podia 

rescindir el contracte unilateralment i donar-li la venda a un altre postor.64 

6.- LES FIRES DE LLEIDA 
Lleida, com qualsevol ciutat important del Principat, va tenir, des de l’Edat Mitjana, uns dies a 

l’any reservats per celebrar fires. D’igual manera que en el cas dels mercats, era el rei, donat que 

la ciutat tenia estatus jurídic de reialeng, qui a proposta del Consell General atorgava un 

privilegi a la vila per celebrar una fira en un dia o dies determinats, tot reservant-se, això sí, una 

part dels guanys que es poguessin produir. Les fires nasqueren arreu per la necessitat de crear un 

mercat extraordinari on acudissin marxants i venedors de terres llunyanes amb la intenció de 

mercadejar bestiar en la majoria de casos. A Lleida, en època medieval, acudien comerciants de 

Tolosa o Montpeller amb cries d’animals ramaders, que un cop creuats amb els del país 

milloressin la raça autòctona.65 

La diferència principal de les fires amb el mercat tradicional d’una vila s’escau principalment en 

el caràcter excepcional que tenen, un cop a l’any, però hi ha altres característiques que les fan 

diferents. Així, el seu radi d’acció és molt més gran, poden rebre la visita de firants estrangers; 

sol estar dedicada a algun producte concret o classe de gènere (principalment el bestiar), encara 

que com és evident atrau comerciants d’altres productes, bufons i curiosos; finalment, les 

transaccions són d’una envergadura major que les que es donen en els mercats.66 
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Segons Josep Lladonosa, la primera gran fira lleidatana documentada data del 23 d’agost de 

1232 i fou concedida per Jaume I. El privilegi establia 10 dies de fira a partir de la festivitat de 

sant Miquel i atorgava avantatges fefaents als individus que concorreguessin a ella com la 

garantia de no ser empresonats ni detinguts, excepte en cas d’homicidi, protecció de les 

mercaderies que portessin a la ciutat,  llibertat personal assegurada amb un salconduit i actuació 

contra els que pertorbessin la pau ciutadana i assaltessin els camins. Finalment, decidia que el 

lloc on s’havia de celebrar l’esdeveniment era l’areny major del Segre.67 

En 1565 la fira havia quedat reduïda a tres dies, però les ordinacions de 1571 dataven la 

celebració d’una fira de fruits secs tres dijous abans de Nadal.68 Amb tot, en 1766, Lleida tenia 

concedides tres fires: una per al dijous de maig de l’Ascensió, la tradicional de Sant Miquel i 

una altra per al 21 de desembre. La de maig estava dedicada al bestiar, però s’aprofitava la diada 

per vendre atuells de batre, cànem, forques, diables, falçons, podalls, forrellats, claus, cabassos, 

llits, caixes de fusta, escombres, pesca salada, ametlles, avellanes, teles, peces de lli, llençols... 

etc. En la de Sant Miquel es trobaven les mateixes mercaderies a excepció dels estris de batre, 

que eren substituïts pels de la verema: portadores, veixells, bótes...etc., a banda de carn fresca, 

draps i robes de llana de cara a l’hivern. En la fira de desembre, la de sant Tomàs, es venia vi, 

oli, fruits secs i, sobretot, aviram de cara al Nadal, i és probable que engolís la fira de fruits secs 

referenciada en 1571. 

A mitjan segle XIX, les fires quedaren reduïdes a la compra-venda de bestiar i no fou fins al 

1888 que fou concedida una fira de vuit dies al maig, que no era altra cosa que la continuació de 

la fira de l’Ascensió. 

Tanmateix, els nous temps feren evolucionar el concepte de fira i la capitalitat de Lleida afavorí 

que l’augment de les transaccions fos continu en perjudici de les dels pobles més propers. La 

periodicitat de les fires de bestiar augmentà fins al punt que en 1950 es feien cada 15 dies, i fos 

necessari construir un espai on dur-les a terme. De l’antic firal de Cappont es passà en la 

primera meitat del segle XX al del Camp de Mart, lloc des del qual traslladà la seva seu en 1950 

al cantó del pont del ferrocarril (Pardinyes) per la urbanització d’aquell indret. Altrament, el que 

es pot entendre com a fira tradicional, que no és altra cosa que l’exposició de productes sobre un 

tema concret per a la seva venda a gran envergadura, va viure una projecció important amb la 

revifada de l’antiga Fira de Sant Miquel, que coincideix actualment amb les festes de la tardor 

en honor de la Mare de Déu de l’Acadèmia. D’aquesta manera, en 1955 es tornà a organitzar 

l’esmentada fira de Sant Miquel amb caràcter d’exposició per a la venda de maquinària, bestiar i 

productes agrícoles amb un tipus d’organització que s’atansava a la forma de mercadejar 

moderna. Aquest certamen, que des del 1956 es celebra en el recinte dels Camps Elisis, ha 
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esdevingut anual i internacional, i ja va tenir alguns precedents en les exposicions de productes 

agraris de 1864, la de 1921 organitzada per la Mancomunitat Catalana, una altra dels anys 20 

dedicada a la maquinària agrícola, una altra de 1929 de flors coordinada per l’Ateneu Lleidatà, 

una segona de maquinària en 1930 i les dues precedents en el temps a la Sant Miquel de 1946 i 

1951 dedicades a l’agricultura.69 

La fira, com el mercat, ha evolucionat amb el pas del temps a un nou concepte on es fa evident 

que la compra-venda del producte necessita més rapidesa i té un volum major de transaccions. 

Per tant, l’intercanvi requereix d’uns edificis estables i d’organitzacions administratives molt 

complertes, doncs, entre altres coses, la legislació sobre aquests temes ha augmentat moltíssim i 

es requereixen uns treballadors molt especialitzats. Amb tot, el que sí és cert, és que anualment 

es continua celebrant la fira de Sant Miquel a Lleida i aquesta té un caràcter festiu per als 

lleidatans, però també conserva la seva tradicionalitat en exposar productes per al coneixement 

del visitant i la seva venda directa si s’escau. La nova tecnologia en comunicacions i publicitat 

fa que la celebració de fires “no sigui necessària” aparentment, però és evident que aquestes 

diades tenen un caràcter d’aplec i de trobada d’especialistes i de clients que fa que avui en dia 

siguin encara esdeveniments excepcionals. 

7.- CONCLUSIONS 
El mercat a Lleida, com hem vist en les planes anteriors, té un origen immemorial, perquè el 

mercat, entès com a lloc geogràfic d’intercanvi, és inherent a qualsevol agrupament humà. A 

partir d’aquesta necessitat, i lligat a l’evolució pròpia de cada ciutat, el mercat creixerà i es farà 

capdavanter d’una zona concreta o s’estancarà. El de Lleida, concretament, dominà fins al segle 

XIX tota la zona de Ponent, prenent rellevància a tot Catalunya, sobretot en el comerç blader. 

El mercat, primitivament, neix i es manté com una necessitat vital de supervivència per a molts 

veïns de la vila, doncs és el complement d’ingressos de la família. Així, en molts casos, era el 

pagès o la seva dona qui anava a la plaça a vendre una part de l’excedent dels productes que 

conreava, obtenint un guany directe primordial sense intermediaris. En l’època medieval, 

moderna i en bona part del segle XIX, per tant, el comerç es plantejà majoritàriament d’una 

forma molt més directa, quedant només l’intercanvi de cereals com un negoci a l’engròs fet 

entre intermediaris. D’aquesta manera, la venda en el mercat pot ser considerada com una 

activitat més en el si de l’estructura familiar, tant agrària com artesanal, i només alguns 

marxants forasters dedicats al comerç d’alguns productes molt concrets com la quincalla o la 

roba escaparien d’aquest supòsit. 
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No haurà d’estranyar, i en les planes anteriors han aparegut alguns exemples, que l’ajuntament 

protegís l’intercanvi directe de productes entre els veïns en el “seu mercat”, intentant dificultar 

el monopoli del comerç en poques mans. 

La venda al carrer dominà fins ben entrat el XIX a la que es feia en botigues o establiments 

tancats, però l’augment dels productes manufacturats a gran escala i, sobretot, la revolució en 

els transports i les comunicacions que propicià una major rapidesa dels intercanvis, beneficiaren 

l’aparició cada cop més habitual d’intermediaris que generalitzà, ensems, l’especialització en el 

treball del comerç d’alguns veïns solament com a botiguers. A partir de mitjan segle XIX, 

anaren apareixent més botigues dedicades als productes de venda habitual en el mercat, però 

també altres més especialitzats. El mercat de venda ambulant perdé terreny, primer molt a poc a 

poc, però a partir del segle XX amb molta més rapidesa, quedant en els nostres dies com un 

punt de venda molt marginal que fa difícil la supervivència exclusiva a qui s’hi dedica. 

D’igual manera que l’evolució tecnològica i econòmica, emparada per les formes d’explotació 

capitalistes, arranjà el treball artesanal per traslladar-lo a grans espais (la fàbrica) on uní molta 

maquinària amb molts treballadors, el comerç ha sofert una revolució similar a partir del segle 

XX, passant de ser un servei per als veïns a un negoci privat en espais tancats que permeten una 

major comoditat en l’intercanvi i queden a l’aixopluc, entre altres qüestions, d’inclemències 

meteorològiques. Altrament, en els darrers anys del segle XX s’ha generalitzat la creació d’un 

nou tipus d’espai per a l’intercanvi, els grans supermercats, on el client pot trobar qualsevol dels 

productes que li pot passar pel cap en un mateix lloc a un preu molt econòmic, però que com a 

contrapartida ocupa a treballadors molt especialitzats a un preu de cost molt baix i permet el 

monopoli, allò que l’ajuntament medieval i modern havia dificultat amb tanta constància, a un 

sol propietari en la venda de molts productes. 


