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Pesos, mides i mesures a 
la Selva del Camp a 
finals del segle XVI



Fins el segle XVII, al Principat de Catalunya, l’existència 
d’una  gran  diversitat  de  pesos,  mides  i  mesures 
ocasionava  greus  perjudicis  al  comerç  a  causa  dels 
problemes  que   comportava  en   les  transaccions 
comercials.

Hi havia dos sistemes de mesures ben diferenciats: el que 
s’utilitzava a la part  occidental  del  Principat,  Franja de 
Ponent  i  continuava  al  sud  cap  al  País  Valencià,  amb 
mesures  d’origen  àrab,  i  el  que  s’usava  a  la  resta  del 
Principat,  amb  mesures  d’origen  romà.  La  principal 
mesura d’origen àrab era el  “cafís”  i  la  mesura cabdal 
d’origen romà era la “carga”. En les zones de contacte hi 
havia  barreja  de  mesures d’ambdós sistemes.  La major 
part de l’actual Camp de Tarragona estava dins de l’àrea 
del  sistema romà,  però  el  Priorat  i  els  pobles  del  Baix 
Camp, que pertanyien a la vegueria de Montblanc, tenien 
el  sistema àrab; aquest és el  cas de Vandellòs, Pratdip, 
l’Aleixar, Vilaplana, Maspujols, Prades i la Mussara.

Cal precisar que, tant el cafís com la carga, eren mesures 
molt grans i inexistents, per la qual cosa no existia una 
mesura-patró; en realitat eren com la suma d’una certa 
quantitat dels seus divisors.

En  relació  a  la  nomenclatura  de  les  unitats,  el  blat  es 
mesurava  en  barcelles a  Tortosa,  en  quarteres a 
Vilafranca,  en  faneques a  Gandesa  o  en  sesters a 
Agramunt. Però, fins i tot on les mesures tenien el mateix 
nom,  el  seu  valor  era  molt  diferent;  per  exemple:  una 
quartera de gra de Barcelona equivalia a 69’51 litres; a 
Valls,  69’39 l ;  a Reus,  63’09 l ; a Tarragona, 82’9 l ;  a 
Alcover, 68’90 l i, a la Selva, 74’75 l. Una lliura eren 400 
grams  a  Barcelona;  416’66g  a  Valls;   411’53g  a  Reus; 
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415’38g a Tarragona; 442’85g a Alcover i 408’33g  a la 
Selva.

Com a singularitat, a la Selva, la lliura es dividia en 14’5 
unces, quan arreu, normalment, la lliura es dividia en 12 
unces.

Per a posar fi a aquest caos, les Corts Generals celebrades 
a Montsó, l’any 1585, van dictar una resolució. “per levar 
los  molts,  y  notables  inconvenients  que  resulten  de  
haverhi  diversitat  de  pesos,  mides,  y  mesures  en  las  
ciutats,  vilas,  y  locs  del  principat  de  Cathalunya,  y  
Comtats de Rossello, y Cerdanya (...)statuim, e ordenam  
que  en  part  alguna  de  dits  Principat,  y  Comtats  nos  
puga tenir,  rebre,  ni  usar altre  pes,  mida,  ni  mesura,  
sino  la  que  se  usa,  y  es  aprobada  en  la  ciutat  de  
Barcelona (...) en lo esdevenidor, totas las ciutats, vilas,  
y  locs,  castells,  y  termens  hajan  de  tenir,  usar,  y  
practicar  en  tot,  y  per  tot,  los  matexos  pes,  mida  y  
mesura, que te, usa, y practica la ciutat de Barcelona, y  
no altre”.

L’objectiu  era  la  reducció  o  l’equivalència  entres  els 
pesos, mides i mesures de Barcelona, considerats com a 
bàsics,  i  tots  els  altres  del  Principat.  Es  va  manar  la 
fabricació  de  22  col·leccions  de  totes  les  mesures  de 
Barcelona,  una  per  a  cada  vegueria.  Tots  els  pobles 
haurien de portar  a la “Casa del Consell” de la ciutat, cap 
de la seva vegueria, les mesures i els pesos vigents per a 
fixar-ne la reducció o equivalència amb les de Barcelona.

Es va començar pels pobles de la vegueria de Barcelona, 
l’any 1587,  i,  encara que en un principi s’havia acordat 
d’enllestir-ho en dos mesos, el procés fou llarg i laboriós i 
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no s’acabà fins l’any 1594 amb les dades de la vegueria de 
Tortosa.

El 30 d’abril de 1592, els jurats de la Selva, Srs.  Rafel 
Guasch i Miquel Bover, acudiren a Tarragona, cap de la 
seva  vegueria,  on  a  la  Casa  del  General  es  va  fer  la 
reducció de les mesures  del poble.  El  notari,  Sr.  Marc 
Rull, en va aixecar l’acta corresponent.

Resum de l’acta:

Gra:  Quartera  = 12 quartans

Quartera = 12 quartans + 1/2 + 1/4  +1/12+1/24 + 1/48  
+ 1/192 + 1/384 de quartà de Barcelona

Fruita: Quartera = 12 quartans

Quartera = 16 quartans + 1/2 quartà de Barcelona

Vi: carga = 12 quarters

Carga = 46 quarters + 1/4 + 1/8 de Barcelona

Oli: Cinquena = 5 quartans

Quartà = 1 quartà – 1/32 – 1/64 de quartà de Barcelona

Pes: Lliura = 14’5 unces

Lliura = 1 lliura + 1/4  d’unça de Barcelona
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Mida: cana = 8 pams = 32 quarts

Cana = 1 cana de Barcelona

Valor mètric de les mesures:

Gra: quartera = 74’753 litres ;  quartà = 6’229 l

Fruita: quartera = 104’376 l ;  quartà = 8’698 l

Vi : carga = 175’935 l ;  quarter = 14’661 l

Oli: cinquena = 19’777 l ;  quartà = 3’955 l

Pes: lliura = 408’333g ;   unça = 28’161 g

Mida:  cana = 155’5 cm ;  pam = 19’437 cm  ;  quart = 
4’859 cm.

Malgrat que, en el segle XVI, a la Selva, Alforja i altres 
pobles  de  la  comarca  estava  prou  estès  el  conreu  de 
l’avellana, en cap d’aquests pobles es fa referència a les 
mesures emprades per a les avellanes. En canvi, se’n fa 
esment en diferents pobles de la comarca de la Selva, que 
mesuraven les avellanes en  sacs, amb una capacitat de 
300’49 litres cada sac.

Joan Vernet i Borràs
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