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1 Introducció

Les dades que s’exposaran en el text següent 
provenen de la intervenció arqueològica al so-
lar dels números 15-23 del carrer del Doctor 
Aiguader de la ciutat de Barcelona iniciada al 
novembre de 2011 i que va finalitzar a l’octubre 
de 2012. L’anàlisi d’algunes de les restes que 
ha donat la intervenció encara es troba en fase 
d’estudi, de manera que no s’ha pogut incloure 
en aquest text. En tot cas, la seqüència estrati-
gràfica de l’indret, així com un primer examen 
de la documentació d’arxiu, permeten establir 
alguns fonaments prou sòlids sobre els quals 
elaborar el discurs històric.

2 El concepte de barraca. 
La barraca com a solució 
arquitectònica

A partir de les primeres accepcions de la paraula 
barraca en diferents diccionaris de llengua ca-

talana,1 es poden destacar tres característiques 
bàsiques per a aquestes edificacions: precarie-
tat en els materials constructius, rusticitat i una 
vinculació amb el sector primari, normalment 
el camp. D’acord amb aquestes definicions, tro-
baríem els exemples de les barraques del delta de 
l’Ebre (Queralt, 2010), de Castelló o de València 
(Ferre i Garcia, 1998; Garcia, 2008), amb clara 
relació amb l’agricultura però també amb altres 
activitats com la pesca o la sericultura.

Però la realitat de la barraca com a recurs o 
solució estructural és més complexa. Exami-
nant els paral·lels més o menys actuals, trobem 
exemples que vinculen les barraques amb altres 
realitats socioeconòmiques que dins la preca-
rietat són d’ús continuat en el temps o fins i 
tot utilitzades com a residència estable. Així, 
trobaríem les diferents barraques construïdes 
al voltant dels ports de Barcelona o Tarragona, 
o no fa gaire temps les barraques que formaven 
autèntics barris d’infrahabitatges al voltant de 
Barcelona destinats a una classe treballadora 
pauperitzada (Tatjer i Larrea, 2010). 

** (CODEX. Arqueologia i Patrimoni).

1. En concret, el diccionari Alcover-Moll i el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), tots dos consultables a 
la xarxa.
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Si centrem el focus en la Barcelona d’època 
moderna, també són diverses les tipologies i 
dedicacions de les barraques. D’aquesta mane-
ra, es documenta la construcció de barraques 
per a l’emmagatzematge de l’oli; la barraca de 
la ciutat a la pedrera de Sant Bertran, a Mont-
juïc, on es guarden diferents eines; les barra-
ques del vi al costat del Portal de Mar, les quals 
seran objecte de nombroses queixes degudes 
als fraus que s’hi cometen; les barraques fetes 
en ocasió del morbo en diferents portals de la 
muralla; algunes barraques d’ús vari com la 
venda d’olles i altres atuells, o, especialment 
a inicis del segle xviii, quan les barraques si-
tuades a la platja apareixen amb dedicacions 
molt variades: fusters, boters, barbers, mestres 
d’aixa, taverners… (Garcia Espuche, 2010). Fi-
nalment, les barraques de pescadors, sobre les 
quals versarà aquest text, són construccions 
vinculades a l’explotació pesquera de forma 
tradicional.

De tot el conjunt de construccions descrit es 
poden destacar tres aspectes fonamentals per 
tal d’entendre el fenomen:
—En primer lloc, una diversitat de formes i 

tipologies de les diferents barraques, algunes 
fetes de pedra, altres de fusta… d’acord amb 
les necessitats dels seus possessors. 

—En segon lloc, la subsidiarietat respecte a les 
activitats urbanes. Totes aquestes construc-
cions depenen de les ordinacions i de les ac-
tivitats que es desenvolupen a la ciutat; per 
tant, no configurarien un espai marginal 
en el sentit més etimològic (‘al marge de’) 
o de “no-ciutat”, com sí que passa amb les 
barraques contemporànies. En definitiva, les 
barraques modernes es troben subjectes al 
poder, en aquest cas municipal, i són pro-
ducte i efecte d’aquest.

—Finalment, la vinculació directa a un dels 
elements definitoris de les societats de l’An-
tic Règim, és a dir, a una corporació, ja sigui 

Figura 1. Situació de l’excavació a tocar de l’estació de França. (Foto: Institut Cartogràfic de Catalunya)



Soberón Rodríguez, M. • Les barraques de pescadors 221

la confraria de pescadors, dels drapers, ve-
nedors de vi o del mateix Consell de Cent, 
en el cas de la barraca de la pedrera o les 
construïdes en ocasió del morbo.

3 Les barraques de pescadors  
a Barcelona 

Les barraques de pescadors a Barcelona es po-
den situar dins dels fenòmens de llarga dura-
da, que, malgrat els canvis al llarg dels segles, 
permeten parlar d’una relativa continuïtat en 
la construcció i aprofitament d’aquests tipus 
d’edificis i per consegüent de la mateixa acti-
vitat pesquera, des de l’època medieval fins a 
finals de l’edat moderna.

Des d’un punt de vista bibliogràfic, la qües-
tió de la pesca a la Barcelona pretèrita no ha es-
tat estudiada de manera massa extensa, encara 
que hi consten alguns estudis molt destacats 
que inclouen d’una o altra manera la qüestió. 
Per exemple, per l’època medieval s’ha tractat 
des de la perspectiva de l’alimentació, en el cas 
de Josefina Mutgé; des de la vida quotidiana, 
per Carme Batlle i Teresa Vinyoles, o des de la 
fiscalitat per Pere Ortí i Roser Salicrú.2 Dintre 
d’aquest conjunt caldria destacar la notícia 
documental de l’any 1398, citada per Carme 
Batlle i Teresa Vinyoles, que defineix alguns 
dels sistemes de pesca emprats, la xàvega, i 
sobretot la consideració social de la gent de-
dicada a la pesca: “Els pescadors e exeveguers 
o companyes lurs qui són gents aplegadisses e 
són en gran nombre, lo quals de nit romanen 
e habiten en les barraques que són en lo ribatge 
de la mar, dins lo territori de Barcelona” (Batlle 
i Vinyoles, 2002, p. 76).

Per als segles de la Barcelona moderna 
s’haurien d’esmentar els treballs d’Antònia 
Maria Perelló (1996), que, des de l’estudi de 
l’arquitectura civil al segle xvii, dedica un 
apartat a les barraques de mar tot i que amb 
una estructuració un xic confusa pel que fa a 
les diferents barraques (del vi, d’usos varis, de 
pescadors…). També en el minuciós estudi del 
barri del Born, abans esmentat, Albert Garcia 
Espuche (2010) recull algunes notícies sobre 
pescadors que posseeixen barraques a la platja, 
encara que la major part són de final del segle 
xvii i inici del xviii, i, com intentarem demos-
trar, recull una realitat força diferent.

En general, la imatge dels pescadors que es 
desprèn d’aquest conjunt estudis realitzat a 
partir de fons arxivístiques és força negativa. 
Una imatge que pot quedar il·lustrada en el 
paràgraf següent, datat a mitjan segle xviii: 

“A orillas de los muros de esta plaza, ocupaban la 
extensión de la playa de marina, crecidissimo nume-
ro de Barracas, unas de Madera, otras de Ramas y 
otras de Lienzo, cuya desproporcionada formación 
era feo repugnante objeto à la vista, y odioso Pa-
drón a la hermosura del Puerto. La confusión de sus 

habitadores era motivo à los mayores desordenes.”3

A la vista d’això, cal recordar el caràcter 
parcial de la documentació escrita, fet agreujat 
en els cas de les classes socials més baixes, que 
no produeixen aquest tipus de documentació. 
Davant el freqüent recordatori de les limitaci-
ons del registre arqueològic, caldria recordar 
que també la documentació escrita mostra els 
límits deguts al fet d’ésser producte de la vo-
luntat del poder. 

Des del punt de vista iconogràfic, el front 
marítim de Barcelona és un espai privilegiat i 

2. J. Mútge, 1988, “L’abastament de peix i carn a Barcelona, en el primer terç del segle xiv”, a Alimentació i societat a 
la Catalunya medieval, Barcelona, p. 109-125; C. Batlle i T. vinyoles, 2002, Mirada a la Barcelona medieval des de 
les finestres gòtiques, Barcelona; R. salicrú, 1995, El tràfic de mercaderies a Barcelona, segons els comptes de la lleuda 
de Mediona (febrer 1434), Barcelona; P. ortí, 2000, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles xii-xiv, 
Barcelona.

3. El text procedeix de la que possiblement sigui l’obra poètica amb el títol més desconcertant: Descripción métrica 
de las plausibles fiestas que se han celebrado en la Muy Ilustre ciudad de Barcelona con motivo de la colocación del 
Divino Sacramento, en la iglesia erigida al Archangel S. Miguel en la nueva población de Barceloneta en 28 de sep-
tiembre del año de 1755. L’autor fou Nicolás Labarre y Beltran, capitán del Regimiento de Infanteria de Zamora.
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protagonista de molts dibuixos, gravats i plà-
nols d’època moderna.4 Entre tot el conjunt 
destacaríem tres imatges concretes. En primer 
lloc, el gravat de 1659 del Chevalier de Beaulieu 
(Sebastien de Pontault, 1612-1674). La impor-
tància d’aquest es situa en el seu detallisme en 
la representació, malgrat que alguns elements 
són clarament inventats (la vista de la munta-
nya de Montserrat, les teulades d’alguns edi-
ficis…), i en el fet que aquesta vista constitu-
eix un model de referència per a il·lustracions 
posteriors, que el copien fins ben entrat el segle 
xviii. En aquest gravat es poden veure les bar-
raques de pescadors força ben representades, 
amb algunes activitats de reparació i construc-
ció d’embarcacions a la vora. 

En segon lloc, per tractar-se d’una imatge 
menys coneguda i més antiga, caldria desta-
car la vista de Barcelona del quadre de Sant 
Ramon de Penyafort arribant a Barcelona, 

realitzat per Giovanni Ricci da Novara (1545-
1620/27), que es troba a l’església romana de 
Santa Maria de Montserrat. Es data a inicis de 
segle xvii. Malgrat un estil una mica barroer, 
es poden veure també les barraques davant del 
baluard de migdia i el portal de mar. Així com 
la llotja, la capella de Sant Sebastian, la casa 
del General i especialment la peixateria nova 
construïda entre 1598 i 1600.

Finalment, a l’Arxiu General de Simancas 
es troben dos plànols que, malgrat la data tar-
dana, 1735, posterior a les barraques sobre les 
quals tracta aquest text, té una característica 
que li dóna un valor afegit. Es tracta de l’únic 
plànol que té com a objecte topogràfic les bar-
raques en si mateixes. El plànol resulta molt 
exemplificant pel fet de tramar les diferents 
barraques segons els materials de construcció. 
Així, se’n troben de pedra i maó, de taules i 
altres fustes, de palla…

Figura 2. Dibuix del chevalier de Beaulieu 1659. (Font: ICC)

4. La majoria de les imatges aquí esmentades i d’altres es poden consultar a la pàgina web de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) i a la de l’Arxiu General de Simancas.
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4 La pesca a Barcelona i Catalunya

L’aprofitament dels recursos marins es realitza 
amb diferents sistemes o arts. Tot i una rela-
tiva continuïtat d’aquests des de pràcticament 
l’edat mitjana, durant l’època moderna es 
produeixen dues innovacions que tindran im-
portants efectes sobre el món i l’activitat dels 
pescadors. Però abans caldria definir breument 
els tipus d’arts presents a la Barcelona d’època 
moderna, en la seva nomenclatura en català. 
Entre els arts més antics es poden esmentar el 
tresmall, la batuda, les nanses, el palangre i la 
xàvega. Aquests tres últims són els que trobem 
documentats i relacionats amb els pescadors 
que disposen de barraques a la platja de Barce-
lona (Sàñez Reguart, 1791; Roig, 1996; Lleonart 
i Camarasa, 1987).

Palangre. Aquest art presenta variants en la 
fondària del seu calament segons les espècies 
que es vulguin capturar, i trobem el palangre 
de fons o a penjar. Està format per un cordill 
gruixut calat amb un còdol o un altre pes, del 
qual surten ramificacions de cordill més prim 
proveïdes d’hams.

Xàvega, bolig o art. Xarxa que es cala des 
de la barca i es lleva des de terra. Els diferents 
noms depenen de la mida de l’art. És neces-
sària la col·laboració de gran nombre de gent 
i els beneficis van a parts. També es podia fer 
a la nit amb ajuda de llums, i s’anomenava a 
l’encesa.

Nanses. Ormeig de forma normalment 
acampanada fet de vímet, jonc o murtra. Nor-
malment es disposaven en andanes calades 
amb algun pes.

Entre les innovacions en matèria d’arts de 
pesca durant l’època moderna que esmenta-
vem al començament d’aquest apartat, trobem 
el sardinal i el gánguil i el bou. Tots els nous 
sistemes no s’introduiran sense la generació de 

conflictes i la resistència per part dels pesca-
dors més tradicionals.5

Sardinal. Xarxa que apareix ja a finals del 
segle xvi. Es cala des de la barca verticalment 
tallant el pas del peix, que hi queda emmallat. 
La rendibilitat d’aquest ormeig és molt supe-
rior a la dels altres, i es vincula amb indústries 
relacionades amb el peix salat i sec. La seva 
introducció provocarà la resistència del gremi 
de pescadors que no poden realitzar la inversió 
econòmica que suposa aquesta xarxa.

Gánguil i bou. Es tracta de tècniques d’ar-
rossegament que impliquen un nombre de cap-
tures molt elevat, així com una forta inversió. 
Des de la seva introducció a finals del segle xvii 
i inicis del xviii, serà qüestionada la seva viabi-
litat per part de diferents institucions, malgrat 
el seu elevat rendiment.6 Clarament vinculada 
amb un tipus de pesca empresarial i no de pe-
tits pescadors.

5 Arqueologia de les barraques  
de pescadors de Barcelona

Tal com s’esmentava a la introducció, ha estat 
per la via arqueològica mitjançant la qual s’ha 
pogut arribar a tenir per primer cop coneixe-
ment físic de la realitat perible que suposaven 
les barraques de pescadors. Durant les tasques 
d’excavació s’han localitzat un total de vint-
i-cinc barraques, que es poden situar en tres 
fases cronològiques diferenciades entre finals 
del segle xvi / principis del xvii i de la segona 
meitat del segle xvii. Els elements que confi-
guren cadascuna d’aquestes fases funcionen 
conjuntament en cada període, de manera que 
estratigràficament cada fase suposa l’amortit-
zació total de la precedent. 

Per tal de facilitar la comprensió de l’apar-
tat gràfic que acompanya aquest text, cal asse-

5. A diferència del coneixement que ara mateix es té per a la ciutat de Barcelona, aquesta conflictivitat està ben estudiada 
per al cas del nord de Catalunya, en concret a A. Garrido i J. L. Alegret, 2008. També els textos de Lourdes Boix a 
l’obra Dels mercaders d’Empúries als pescadors de l’Escala, 2012, i igualment a M. Pujol, 2012. En el cas concret del 
gànguil i el bou, per cronologies ja del segle xviii, C. Martínez Shaw, 1988.

6. Martínez Shaw, 1988.
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nyalar que la zona ocupada per les barraques 
es trobava afectada per un seguit de blocs de 
formigó de planta circular relacionats amb l’es-
tació ferroviària contemporània, que ocupava 
el solar.

Abans de parlar de les barraques cal recor-
dar que el lloc on aquestes s’assenten és un es-
pai de formació recent. La formació d’aquest 
arenal s’explica per la construcció el 1477 d’un 
moll a uns escassos 50 metres vers ponent. La 
interrupció en l’aportació de sediments per 
la deriva litoral en sentit NE-SO provocarà 
l’acumulació molt ràpida de sorres a llevant de 
l’escullera, i formarà ja al segle xv una bona 
porció d’espai sec que amb la continuació de 
les obres ja al segle xvi no farà sinó augmentar. 

És a partir d’aquesta data, doncs, quan l’in-
dret pot ésser ocupat de manera més o menys 
permanent. L’espai resultant serà un arenal 
que quedarà fora del recinte mural construït a 

partir de 1527, i restarà al costat est d’un dels 
elements d’aquestes fortificacions: el baluard 
de migdia.

5.1. Les primeres edificacions (fase C)

Abans de la construcció de les primeres barra-
ques es documenten alguns forats de pal així 
com algunes llars de foc disperses a sobre de les 
sorres de la platja. Aquest fet indicaria un cert 
ús de l’espai abans de la construcció de les pri-
meres barraques. Cal recordar el plantejat uns 
paràgrafs abans sobre la recent formació de 
l’espai, la qual hauria propiciat la instal·lació 
humana més o menys permanent, només quan 
aquest fou clarament estable i segur. 

A banda de la relativa disparitat entre les di-
ferents edificacions, es poden establir un seguit 
de característiques globals de les quatre barra-

Figura 3. Vista de les barraques corresponents a la fase C. D’esquerra a dreta barraques C-1, C-2, C-3 i C-4. 
(Autor: Mario Granollers)
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ques de planta rectangular que es documenten 
en aquesta fase. Pel que fa a la seva disposició 
en l’espai, les barraques es situen en ordre però 
sense contacte entre unes i altres, i cada una 
és una construcció autònoma. Les mesures 
es mantenen força constants al voltant dels 
4,5 o 5 metres de llarg per 3,40 i 3,70 metres 
d’amplada. Les tècniques constructives també 
varien d’una a altra. Per exemple, la barraca 
C-1 presenta un aparell constructiu basat úni-
cament en la utilització de fusta, de què resten 
només els forats de pal i algunes rases que de-
limitarien l’espai intern de la barraca, excepte 
per la banda oest on els límits es troben ar-
rasats per un col·lector contemporani. Altres, 
com les barraques C-2 i C-3, presenten un ba-
sament de pedra, quasi tota procedent de les 
vetes sorrenques de la muntanya de Montjuïc, 
sense morter, amb elements clarament reciclats 
com carreuons, morters de pedra… 

Per a la formació d’anivellaments i pa-
viments de terra s’utilitzen terres argiloses 
clarament alienes a l’indret, que donen, en 
conseqüència, una gran quantitat de material 
ceràmic residual.

En conjunt, aquesta fase representa un lleu 
impacte sobre el terreny, amb pocs anivella-
ments, pavimentacions o modificacions subs-
tancials, i la circulació es realitza en bona part 
per sobre de les sorres de la platja. Caldria situ-
ar la causa en una breu ocupació de l’indret o 
més possiblement en una relativa excentricitat 
d’aquestes quatre barraques respecte al nucli 
principal situat més cap a l’oest. Aquesta lleu 
ocupació també es tradueix, dintre de les bar-
raques, en unes seqüències estratigràfiques més 
curtes que de vegades es limiten a una capa de 
pavimentació de terra i el nivell de circulació 
format a la seva superfície; només en el cas de 
la barraca C-4 la circulació interior es realitza 
sobre un paviment de morter de calç de mala 
qualitat. L’interior de les barraques acostuma 

a presentar una llar de foc, que la major part 
de vegades es limita a superfícies cremades de 
planta més o menys circular al voltant del mig 
metre de diàmetre i sense cap element de de-
limitació del foc.

Davant les barraques es localitzen alguns fo-
rats de pal de petit diàmetre alineats en sentit 
NE-SO, seguint la línia de les façanes de la ban-
da de mar de les barraques. A la banda més ori-
ental es pogué documentar una gran depressió 
en el terreny d’aproximadament 43 metres per 
21, amb una fondària màxima d’1,63 metres. 
A partir del seu farciment, bàsicament llims i 
argiles netes, caldria interpretar aquesta depres-
sió com una petita llacuna litoral de formació 
natural que possiblement recollia i acumulava 
periòdicament aigües tant del mar com d’algu-
na de les rieres que drenen el pla de Barcelona.

La cronologia d’aquesta fase es pot situar 
entre 1594 i 1615. El 1586 el Consell de Cent 
ordena l’enderroc de totes les barraques de pes-
cadors; per tant, aquesta data situaria el termi-
nus post quem per a la construcció de les barra-
ques següents.7 Tampoc els materials ceràmics 
recuperats durant l’excavació permeten situar 
les barraques d’aquesta fase amb anterioritat 
a 1586. Una altra notícia documental, al maig 

Figura 4. Vista de la barraca C-4.  
(Autor: Mikel Soberón)

7. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Registre de Deliberacions, 1B.II-95, fol. 111v i 112r. “E considerant 
mes avant lo quant perjudicial y danyos son les barraques que los pescadors tenen fetes a mar junt al baluart y muralla 
que nos poden dir barraques sino cases ahont stan y fan continua habitació xacotegant en ellas jugant y comentent 
diversos pecats mortals en gran deservey de nostre Senyor Deu .... sien enderrocades totes les dites barraques”.
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de 1594, fa possible assegurar que en aquesta 
data ja s’han construït noves barraques, atès 
que s’obliga que després de l’oració, les vespres 
i, per tant, a darrera hora de la tarda, els pesca-
dors tot i mantenir les barques i llaguts a terra 
guardin a les barraques els rems, el timó i les 
veles. El motiu no és un altre que evitar que es-
claus o altres persones, aprofitant l’obscuritat, 
puguin fugir de la ciutat amb les barques. La 
pena no és gens lleu: 5 lliures i pèrdua de rems, 
eixàrcies i tot el que hi hagi en la dita barca.8 

El final d’aquestes barraques es podria situ-
ar cap al 27 d’abril de 1615 quan el Consell de 
Cent decideix un altre cop enderrocar totes les 
barraques de pescadors que eren a la platja.9 

5.2. La continuïtat de les barraques (fase B) 

La relativa simplicitat de la fase precedent con-
trasta notablement amb la major complexitat 
que presenta aquesta, ja que es passa de quatre 

8. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-103, fol. 84v.

9. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-124, fol. 71v-73r. “[...] fonch proposat que com en les barraques construydas 
en la platja dela mar del present Ciutat se fassen y succeheixen diversas cosas escandalosas en gran deservey de 
Deu nostre Senyor y aixi mateix que persones de negoti y altres solen amagar y recondir en dites barraques moltes 
mercaderies las quals apres, per a fraudar los drets dela Ciutat ocultament y amagadament les entran sens pagar 
dits drets…” En el mateix document es fa referència a algunes excepcions com les barraques dels guardes del port 
o la barraca de la Confraria de Pescadors. També s’imposa que a partir d’aquesta data no es pugui construir cap 
barraca sense autorització del Consell de Cent.

Figura 5. Vista de les barraques corresponents a la fase B. D’esquerra a dreta barraques B-1, fins B-10. 
(Autor: Mario Granollers)
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barraques a deu disposades sobre el terreny en 
forma de L.

Una de les característiques generals d’aques-
ta fase és la disparitat en el mòdul construc-
tiu de les diferents barraques, que va des de 
plantes rectangulars de 4,40 per 3,30 metres a 
petites barraques de planta quadrada de 2,80 
metres. També les tècniques constructives es 
presenten força variades, des de forats de pal 
amb funció estructural a sòcols de pedra sense 
morter que suporten llistons de fusta. També 
destacaria en el cas de la barraca B-5 la cons-
trucció d’un mur que aterrassava el terreny i 
del qual encara es conservava l’empremta de 
l’encofrat de fusta. En alguns casos, com en la 
barraca B-8, el grau de precarietat és tal que, 
per fonamentar el llistó de fusta que forma la 
paret de la barraca, s’utilitza simplement un 
amuntegament de sorra.

A diferència de l’anterior fase, en aquesta sí 
que es detecta un major impacte en el terreny 
amb grans abocaments de terres, que anive-
llen la platja i donen una superfície més o 
menys regular, sobre la qual es practiquen una 
gran quantitat de forats de pal, llars de foc i 
algunes cubetes de combustió. Entre aquestes 
activitats de preparació i condicionament de 
l’espai cal destacar l’amortització clarament 
antròpica de la llacuna abans esmentada, amb 
abocaments de terres amb força quantitat de 
runa clarament alienes a aquest espai. La des-
secació d’aquesta permet per primer cop la 
instal·lació de barraques a la banda NE, de 
la qual resultarà una disposició de les barra-
ques en forma de L. A diferència de les altres, 
les barraques alineades en sentit NO-SE ar-
quitectònicament es recolzen les unes en les 
altres. Pel que fa al gran nombre de forats de 
pal documentats, cal relacionar-los amb les 
possibles tasques de reparació i construcció 
naval, assecat i tintat de xarxes, escalfament 

de pega… En tot cas, la reiteració d’aquestes 
activitats hauria desdibuixat les alineacions, 
i el conjunt es mostraria com un núvol de fo-
rats sense un ordre aparent.

Les seqüències estratigràfiques a l’interior 
de les barraques també es mostren més llar-
gues respecte a la fase precedent. Es detecten 
una major quantitat de pavimentacions de ter-
ra i preparacions del sòl i en alguns casos fins 
i tot la reconstrucció parcial d’una part de la 
barraca, substituint la configuració de forats 
de pal per sòcols de pedra o superposant una 
barraca a una altra dins la mateixa fase. També 
apareixen pavimentacions de terra, que barreja 
argila, sorra i morter disgregat de manera rela-
tivament acurada, al peu de les barraques que 
delimiten l’espai d’accés.

Amb relació a la cronologia d’aquesta fase, 
es podria situar entre 1616 i 1627. Recordem 
que la darrera ordre d’enderroc s’havia produït 
a l’abril de 1615, però com a mínim fins des-
prés del novembre de 1616 no hi ha barraques 
construïdes. Així es dedueix d’una suplicatio 
feta pels pescadors al Consell de Cent,10 on es 
demana poder tornar a construir barraques. La 
data final de gener de 1627 es correspon nova-
ment a una altra ordre d’enderroc promulgada 

10. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-125, fol. 177v-178r i 190v. La petició dels pescadors es presentada el 31 d’oc-
tubre de 1616. “Finalment fou llegida la suplicació donada per part dels Pescadors demanant los consenten llicentia 
de construhir barracas a mar per tenir en ellas sos arreus per a pescar”. El 16 de novembre del mateix any encara 
es discuteix sobre l’esmentada suplicació i, per tant, cal pensar que les barraques de la fase B es construïren amb 
posteritat a aquesta data.

Figura 6. Vista de la barraca B-8 un cop excavada 
(Autor: Mikel Soberón)
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pel Consell de Cent.11 Com veurem més enda-
vant, aquesta data té un caràcter doble atès que 
suposa la destrucció de les precedents, però en 
el mateix procés se n’estableix la construcció 
de noves.

5.3. Fase A. Les darreres barraques

Dins els continus processos d’enderroc i aixe-
cament de noves barraques, les que s’inclouen 
en aquesta fase A corresponen a les darreres 
construïdes en aquest sector de la platja. Molt 
possiblement les obres d’allargament del moll a 
partir de mitjan segle xvii (Perelló, 1996) pro-

vocaren l’augment de la superfície de platja i 
el consegüent allunyament del mar. D’aques-
ta manera, el desplaçament de la línia de mar 
hauria comportat a la vegada el trasllat de les 
barraques, les quals es construiran ja fora del 
nostre àmbit d’excavació. El fet de no cons-
truir-se a sobre d’aquestes barraques ha per-
mès que el grau de conservació, dintre de la 
precarietat de les edificacions, sigui més gran 
i s’han evitat els processos d’espoli i aprofita-
ment de materials que haurien afectat les fases 
precedents.

Com en la fase anterior, en aquesta es tro-
ben un total de deu barraques de planta rec-
tangular, en què destaca la uniformitat en el 

11. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-136, fol. 16v-18v. “[…] que en las barracas de pescadors construydes fora 
lo portal de mar se feyen moltas vellaqueries, maldats y altras cosas en gran offensa y deservey de nostre Senyor”.

Figura 7. Vista de les barraques corresponents a la fase A. D’esquerra a dreta barraques A-0, fins A-9 
superposada a A-7 a l’extrem SE. (Autor: Mario Granollers)
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tipus constructiu i la regularitat en les me-
sures. La gran majoria es construeixen amb 
una base de pedra sense morter sobre la qual 
recolzen els llistons de fusta. Per primer cop, 
apareixen puntals i llistons horitzontals tre-
ballant junts. Així ho demostren alguns dels 
exemples, com les barraques A-2, A-3 i A-4. 
Igualment, la presència in situ d’alguns claus, 
especialment al centre de les façanes, permet 
plantejar un esquema constructiu concret per 
a aquesta fase A. Això donaria un tipus cons-
tructiu molt semblant a les actuals barraques 
del delta de l’Ebre (Queralt, 2010) o a les va-
lencianes (Garcia, 2008). Una de les caracte-
rístiques d’aquestes edificacions tradicionals 
que trobem exemplificada arqueològicament 
és la manca de fonamentació. En el nostre cas, 
a partir de la base feta amb materials reapro-
fitats, pedres, fragments de maons, guix…, 
s’aixequen uns puntals clavats a un llistó horit-
zontal a la base. Aquests puntals arribarien fins 
a la cadorsa, llistó de fusta que marca el punt 
més alt de la paret, de la qual surten les costelles 
o bigues que s’ajunten a la carena o anguilera. 
L’absència de teules en els nivells d’enderroc fa 
pensar que el sostre estaria fet de matèria vege-
tal, disposada a dues aigües La porta es situaria 
sempre a un lateral atesa la presència habitual 
d’un puntal central, documentat pels claus in 
situ, a la façana, També en algunes ocasions 
es localitzaren preparacions de morter en el 
lateral exterior d’algunes barraques, així com 
alguns possibles marxapeus, també col·locats 
en un lateral. Elements que refermarien la idea 
de la situació lateral de la porta.

Un altre element característic d’aquesta fase 
A és la consolidació definitiva de l’ala de bar-
raques situades a llevant, al braç curt de la L. 
La seqüència estratigràfica tant a fora com a 
dins de les barraques és amb diferència la més 
llarga de totes les fases, fet motivat, com veu-
rem a continuació, per una llarga ocupació de 

l’assentament, en què se succeïren les reparaci-
ons, els paviments de terra i els anivellaments. 
També a l’exterior continua la pràctica d’exca-
vació de forats de pal i, de manera destacada en 
aquesta fase, de cubetes de combustió.

La cronologia proposada per a aquesta fase 
es situaria entre 1627 i 1663. Com s’apuntava 
abans, el 1627 s’ordena enderrocar les barra-
ques que hi havia i vers el març del mateix any 
es dóna llicència perquè se n’aixequin de no-
ves, en un total de trenta-vuit. El novembre de 
l’any següent és afegida una barraca més per 
dos pescadors de Blanes que es volen instal·lar 
a la platja de Barcelona.12 El final d’aquestes 
barraques es podria situar vers el 1663, en què 
es troba una ordre una mica genèrica d’ender-
roc de les barraques de mar.13

5.4. Materials

Abans de finalitzar l’apartat caldria fer algun 
esment del tipus de materials recuperats du-
rant l’excavació i que actualment encara es 
troben en procés d’estudi o restauració.

Com és freqüent, el material més represen-
tat és la ceràmica. En les imatges següents se’n 
poden veure alguns dels tipus més caracterís-
tics. Val la pena assenyalar que especialment la 
vaixella fina recuperada moltes vegades forma 
part d’abocaments de deixalles i terres al vol-
tant de les barraques i que, per tant, no és un 
producte consumit pels pescadors de les bar-
raques. En tot cas, no se n’hauria de descartar 
l’apropiació i l’ús per part d’aquells, sobretot 
tenint en compte que des de 1614 el Consell de 
Cent obliga a vendre bona part de la vaixella 
importada d’Itàlia al voltant del Portal de Mar, 
molt a prop de les barraques.14 A la vista de la 
petita selecció presentada, es poden valorar els 
diferents tipus ceràmics que arribaven a Bar-
celona.

12. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-137, fol. 140v.

13. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-172, fol. 133r-134v.

14. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-49. Document citat a J. A. cerdà, 2001, La ceràmica catalana del segle xvii 
trobada a la plaça Gran de Mataró, Barcelona.
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Un esment a banda mereixen les peces rela-
cionades directament amb la pesca com són els 
hams i els ploms de xarxa, els quals apareixen 
en grans quantitats, així com altres elements 
de funció menys precisa com els filferros, les 
peces de pedra reaprofitades com a pes per al 
calament de nanses o palangres o catúfols per 
a la captura de pops. També amb relació a la 
pesca destacaria la gran presència de cargols 
de punxes (Murex brandaris), que a banda del 
consum directe són aprofitats quan estan ocu-
pats per xufancs (Paguroidea), molt apreciats 
com a esquer (Roig, 1996). 

També resulta força característica la gran 
presència de monedes en l’estratigrafia espe-

cialment a les fases A i B, que arriben a su-
perar els quatre-cents exemplars i que mos-
tren clarament l’activitat de compra i venda 
que es desenvolupava directament a la platja. 
En aquest sentit, si féssim cas únicament a la 
documentació, hauríem de relacionar el con-
junt numismàtic amb activitats prohibides/
controlades com el joc o la venda fraudulenta 
de mercaderies. Si bé no totes les activitats “pe-
caminoses” han de deixar registre arqueològic, 
els elements relacionats amb el joc són prou co-
neguts i habituals a les intervencions d’aquest 
període: daus i fitxes fonamentalment. Després 
de l’excavació es pot afirmar que aquests ele-
ments són pràcticament desconeguts als estrats 

Figura 8. Conjunt de materials ceràmics posteriors  
a les barraques o de les amortitzacions d’aquestes. 
1. Pipa de forma antropomorfa vidrada en verd de 

producció local. 
2. Pipes de caolí holandeses. 
3. Plat en blau sobre blau a tapezzeria de producció 

lígur. 
4. Plat istoriato de Montelupo. 
5. Plat fondo decorat en blau sobre blanc de 

producció portuguesa. 
6. Escudella amb decoració policroma caligrafico 

naturalistico de producció lígur. 
7. Bol de ceràmica mexicana Tonalá ware o 

Guadalajara polícroma. 
8. Plat de ceràmica blava catalana. (Autor: Mikel 

Soberón)

Figura 9. Conjunt de materials ceràmics coetanis 
a les barraques.
1. Plat fondo de ceràmica schizzatta de producció 

toscana. 
2. Orelleta d’escudella de producció francesa. 
3. Llàntia de ceràmica comuna catalana. 
4. Pipes de ceràmica vidrada verda de producció 

local. 
5-6. Plats de ceràmica blava catalana. (Autor: 

Mikel Soberón)
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de les barraques, i la seva presència es limita a 
un parell de daus i mitja dotzena de fitxes. Per 
tant, cal relacionar aquestes monedes amb la 
compra i venda de peix a la mateixa platja.

Finalment, si bé encara no disposem d’un 
estudi concloent de les restes d’ictiofauna,15 la 

gran quantitat d’aquests tipus de restes recolli-
des es poden relacionar amb les diferents espè-
cies contingudes en algunes llistes de preus del 
període. Així, per exemple, la tarifa del 13 de 
febrer de 165416 la podem resumir en la taula 
següent:

Figura 10. Ploms de xarxa. (Autor: Mikel Soberón) Figura 11. Hams de ferro (Autor: Mikel Soberón)

15. L’estudi de la ictiofauna encara en curs està a càrrec de l’arqueòleg Ricard Marlasca. Cal assenyalar que s’han pro-
cessat més de mil litres de sediment.

16. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-163, fol. 92v-93r. En altres tarifes de preus de l’època apareixen algunes 
espècies absents en aquesta com els sards, les orades i els llagostins.

Primera espècie  
(6 sous/lliura)

Congres (Conger conger), morenes (Murenaidae), déntols (Dentex dentex), vairons 
(Phoxinus phoxinus), emperadors (Xiphias gladius), llobarros (Dicentrarchus labrax), 
verderols (Seriola dumerili), llenguados (Solea solea), escórpores (Scorpaena scrofa), 
palomides, castanyoles (Brama brama), tonyines (Thunnus thynnus), molls (Mullus 
surmuletus).

Segona espècie  
(4 sous/lliura)

Llagostes (Palinuridae), verats grossos (Scomber scombrus), bogues (Boops boops), càn-
tares (Spondyliosoma cantharus), garneus (Trigla lyra), lluços (Merluccius), llises (Mugil 
cephalus), serrans (Serranus cabrilla), rates (Uranoscopus scaber), aranyes (Trachinus 
draco).

Tercera espècie  
(3 sous/lliura)

 Calets (Pagelus ssp), agulles (Belone belone), anguiles (Anguillidae), seitó (Engraulis 
encrasicolus), galls (Zeus faber), sardina (Sardina pilchardus), xucles (Spicara maena), 
sèpia (Sepia oficcinalis), bastina (Batoidea), mussola (mustelus mustelus), cabres (Ser-
ranus cabrilla), rap (Lophius piscatorius), sorell (Trachurus trachurus), àngels (Squatina 
ssp), mòllera (Phycis phycis).

Quarta espècie  
(2 sous/lliura)

Barbs (Barbus), alatxes (Sardina aurita), gerret (Spicara smaris), amploia (Sprattus 
sprattus).
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6 El poder municipal  
i els pescadors

L’exercici del poder, en aquest cas el Consell de 
Cent, sobre els sectors productius, en aquest 
cas la confraria de pescadors, es pot analitzar 
a partir de tres elements que afecten la quasi 
totalitat de la pràctica de la pesca: l’espai físic, 
els mètodes d’explotació i la venda i consum 
del producte.

A través de la interrelació del registre arque-
ològic i documental podem examinar aquesta 
relació Consell/pescadors partint de la base de 
tres fets: les ordres d’enderroc, els arts de pesca 
i la venda del peix.

6.1. Les ordres d’enderroc

El poder del Consell de Cent sobre el gremi de 
pescadors es manifesta de manera contundent 
en les diferents ordres d’eliminació de les bar-
raques que hem anat veient en els apartats pre-
cedents. Les motivacions adduïdes acostumen 
a ser un xic vagues i repetitives. Així, a l’agost 
de 1586 es fa esment dels desordres que s’hi 
produeixen, com el joc i les festes (xacotegar), i 
que tot això és pecat mortal i gran dany a Déu; 
a més, pel context d’epidèmia també se’ls acusa 
de poder amagar a les barraques mercaderies 
pestíferes. 

A l’abril de 1615 es troba la mateixa acusa-
ció quasi en els mateixos termes atès que es 
fan “coses escandaloses en gran dany de Deu”. 
També es diu que s’amaguen mercaderies per 
entrar a la ciutat sense pagar drets. A partir 
d’aquesta ordre d’enderroc, el Consell de Cent 
dóna un pas més enllà i obliga que les futures 
construccions siguin amb expressa llicència 
municipal. 

L’actitud del Consell de Cent davant la su-
plicació feta per part dels pescadors el 1616 no 
pot ser més sorprenent. El Consell addueix 

privilegis reials de 1243 i 1357 (!) per dirimir 
sobre una realitat posterior en més de tres se-
gles.17 Posteriorment, al gener de 1627 es torna 
a justificar l’enderroc en els mateixos termes.

La confrontació amb l’arqueologia plante-
ja algunes qüestions. Ja hem apuntat abans la 
impossibilitat de documentar arqueològica-
ment algunes d’aquestes activitats il·legals o 
pecaminoses. En canvi, sí que, com s’ha vist, 
la zona de les barraques està plena de restes 
vinculades específicament amb el treball (llars, 
cubetes de combustió, forats de pal, restes de 
processament de peix com les acumulacions 
d’escates…). 

També destaca, com s’ha apuntat, la vague-
tat de les expressions comparades amb les que 
tracten de les barraques del vi, situades també 
a la platja però més a prop del Portal de Mar, 
en què la documentació sí que acostuma a es-
pecificar els fraus i la manera en què es come-
ten. Apareixen diferents queixes els anys 1611, 
1627, 1629, 1652, 1654 i 1663. 

No es tracta, doncs, de desmentir les fonts 
documentals, sinó de posar en relleu el fet que 
responen a una òptica concreta i a una visió 
parcial de la realitat.

6.2. Els arts de pesca

S’ha esmentat com des de finals del segle xvi 
s’introdueix una nova xarxa, el sardinal, de 
major capacitat productiva i que a més implica 
una inversió que no tots els pescadors poden 
realitzar. Hi ha elements per valorar la pene-
tració d’aquest sistema a la Barcelona d’època 
moderna.

En primer lloc, el 1602 la Confraria de Pes-
cadors te prou influència per fer que el Consell 
prohibeixi pescar amb sardinal entre la torre 
del Llobregat i la de Mongat,18 i deixi tot aquest 
espai reservat als pescadors de la Confraria, 
que com a mínim fins al 1627 són pescadors 

17. Aquests privilegis fan referència a la delimitació de la drassana vella i a les construccions situades a prop de la muralla 
medieval. Ambdues edificacions ja inoperants en aquest període.

18. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-111, fol. 48r.



Soberón Rodríguez, M. • Les barraques de pescadors 233

que utilitzen palangres, xàvegues i nanses.19 La 
resistència dels pescadors contra els nous sis-
temes arriba en ocasions a l’acció directa com 
en el cas de 1680, en què es cremaren a la platja 
de Barcelona dos gànguils, ja que la Confraria 
de Pescadors volia prohibir el seu ús als mars 
de Barcelona.20

6.3. La venda del peix

Un paper clau en aquest apartat el té la Pei-
xateria, on es concentren les vendes del peix 
i la recaptació d’impostos, que, a més, per al 
període que ens ocupa és de nova construc-
ció (entre 1598 i 1600). Mantenint com a re-
ferència i expressió física del poder municipal 
la dita Peixateria, les limitacions que afecten 
els interessos de la Confraria de Pescadors per 
part del municipi es poden veure en els aspec-
tes següents:
—L’autorització als forasters i traginers a ven-

dre el peix ells mateixos sense intervenir-hi 
cap persona (pescadors o pescateres s’entén) 
ni pagar res a la Confraria. El primer in-
tent és de 1627, col·locat estratègicament a 
continuació de l’autorització a fer de nou 
barraques. En tot cas, sembla que en aques-
ta ocasió l’intent no arriba a terme. Però 
el 1638 finalment se’ls ho permet, i s’em-
plaça aquests forasters a la plaça del Blat 
vella, lluny de la Peixateria, possiblement 
per evitar aldarulls, per a la qual cosa es 
construeixen unes taules. Finalment, com 
a mínim el 1653 els forasters ja venen peix 
a la Pescateria.21

—Estipulació de preus màxims i formes de 
vendre el peix. Cal destacar que entre abril 
de 1653 i maig de 1654 es canvia el sistema 
de venda, i es passa de vendre a pes, abril 

de 1653, a fer-ho a ull, gener 1654, i torna a 
pes el 13 de febrer de 1654. Aquesta darrera 
es contestada per la Confraria el dia 13 de 
maig: “era impossible poderse sustentar ve-
nent-se los peix, al preu vuy aquell se ven”.22 
El resultat és el nomenament d’una comis-
sió de quatre persones que juntament amb 
els confrares pescadors estipulen el preu en 
funció de l’estació i la quantitat de la pesca. 
Evidentment aquesta conclusió es pot en-
tendre com una petita victòria per part dels 
pescadors.

—Finalment, els llocs de venda. Durant tota la 
primera meitat del segle xvii són constants 
les crides dels mostassaf i les ordenacions 
que obliguen que la venda del peix fresc es 
faci a la peixateria i no en altres parts com la 
platja, les barques, les cases o les barraques.

7 Conclusió

En conclusió, a partir de la confrontació de 
diferents dades històriques, durant el període 
que hem estudiat, finals del xvi mitjans del 
xvii, podem dibuixar una línia evolutiva de 
part del sector pesquer de la ciutat, en concret 
el més tradicional o, si volguéssim, fins i tot 
el més medieval, en clara tensió amb el poder 
modern. 

La suma d’un seguit de canvis tecnològics, 
el sardinal primer i sobretot el gànguil i el bou 
després, l’aparició de nous agents, empresaris/
pescadors, i un consegüent empobriment i/o 
proletarització dels agents tradicionals, ens 
permeten enllaçar amb la realitat que presenta 
aquest indret a finals del segle xvii i inicis del 
xviii, on trobem un espai força desestructurat, 
amb un total de cent deu barraques ocupades 
per pescadors, però quasi la meitat per altres 

19. Així ho trobem explícitament a la documentació d’arxiu: (30 de gener de 1627) “Quant a la suplicatio presentada 
per los pescadors de xavegues, nanses y palangres de la Confraria de Sant Pere dels Pescadors dela present Ciutat 
[…], concedir los llicencia per a poder fer y construir barracas en la plaja […]. AHCB, 1B.II-136, fol. 33v-34r.

20. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Consejo de Aragón, Legajos 0210.

21. El procés es pot seguir a AHCB, 1B.II-136, 147 i 162.

22. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-163, fol. 92v-94r.
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oficis: barbers, boters, fusters, mestres d’aixa, 
taverners, tavernes o directament gent sense 
ofici.

És a dir: tot el període es pot inscriure dins 
d’un procés no lineal, amb petites victòries, de 
progressiu desgast de la capacitat ordenadora 
de la Confraria de Pescadors davant dels nous 
interessos “protocapitalistes” que ja apareixen 
perfectament dibuixats a finals de segle xvii i 
inicis del xviii.23

No s’hauria d’acabar un text sobre una 
part, petita si es vol, del patrimoni marítim 
de la ciutat de Barcelona sense fer una reivin-
dicació d’aquest, enfront dels nous projectes 
i realitats, com el nou port vell per a “mega 
yates”, l’hotel Vela, el possible trasllat de la 
Facultat de Nàutica…, que, a banda de con-
sideracions ètiques, sentimentals o fins i tot 
estètiques, impliquen una limitació del ven-
tall interpretatiu de l’espai urbà i generen una 
icona monolítica d’aquest, en què la cita de 
Walter Benjamin adquireix tot el sentit: “El 
perill amenaça tant el patrimoni com aquells 
que reben el dit patrimoni. Per a ambdós el 
perill és el mateix, el perill d’esdevenir en ins-
trument de la classe dominant”.24 
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