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Emili Vilanova (1840-1905) és un 
escriptor oblidat. Fill d’un 
adornista i constructor d’enve-

lats de la Ribera, barri on ell també 
va viure sempre, el seu costumisme 
l’ha arraconat. Avui, però, les narra-
cions i els sainets de Vilanova tenen 
valor com a testimoni d’una Barce-
lona menestral i popular desaparegu-
da. Basant-se en els seus textos, Jo-
an de Déu Domènech ha escrit un lli-
bre deliciós: Un plat d’escudella 
(L’Avenç), recorregut culinari i ciuta-
dà per la vida barcelonina de fa un se-
gle i mig. És una Barcelona xarona de 
tavernes, fondes i cafès (el 1868 n’hi 
havia 65), de serenos i bullangues, de 
quan va néixer la pesseta (la va crear 
Laureà Figuerola), quan els homes es 
banyaven despullats a mar (fins al 
1845, amb l’ordre governativa de dur 
vestit de bany), quan els ous eren un 
luxe i el plat de cada dia era el baca-
llà: fregit o guisat, esqueixat, amb pa-
tates o cigrons, daurat a la paella i ser-
vit per esmorzar amb una llesca de pa. 
I no era, ni de bon tros, un producte 
de proximitat: venia d’Islàndia, Ter-
ranova i Escòcia. 

El llibre és un viatge a un passat no 
tan llunyà, però tan diferent, farcit 
d’anècdotes i personatges pintores-
cos. Per exemple els municipals. La 
Guàrdia Urbana (aleshores Munici-
pal) va ser creada el 1843, quan no fe-
ia ni un any del bombardeig d’Espar-
tero sobre la ciutat: vint-i-quatre ho-
res de bombes, 1.014 projectils. Una 
de les feines dels municipals era po-
sar ordre a les fonts, que no hi hagués 
empentes ni trencadissa de càntirs. 
També tenien la missió d’evitar les 
baralles a pedrades entre colles de xi-
cots, perseguien els venedors ambu-
lants sense papers i vigilaven el tràn-
sit de cotxers i carreters. La gent els 

deia els guripes, eren tots forasters 
vinguts de les Espanyes i es deia en 
broma que de nit dormien i de dia 
descansaven. Deixar-los en ridícul 
era una mena d’esport popular. En 
canvi, els serenos eren respectats. 

El 1867, una de les darreres ordres 
ministerials dictades sota el regnat 
d’Isabel II va obligar que a les obres 
de teatre en català com a mínim un 
dels personatges s’expressés en cas-
tellà. Cap problema per a Emili Vila-
nova, que va crear el municipal Xan-
xes, que tan bon punt sortia a escena 
i deia el típic “No me alboroten, más 
respeto a la autoridad”, el públic ja es 
cargolava de riure. En aquell temps la 
brama era que a Barcelona es parla-
ven tres llengües: el català –majorita-
ri–, el castellà i el municipal, una bar-
reja delirant i còmica, que seria l’equi-
valent de l’actual catanyol. “Uns 
rechidors volen que’s parli castellano, 
otros catalán... Jo no m’enredo y doy 
gusto a todos: parlo municipal”, sati-
ritzava L’Esquella de la Torratxa. 

Anem a la teca. A les tavernes, el vi, 
que no faltava en cap àpat, era corrent 
barrejar-lo amb aigua, sifó o gasosa. 
El del porró també era rebaixat. Les 
tavernes –n’hi havia moltes al Raval, 
on hi havia les fàbriques– eren per als 
obrers, les fondes de sisos (la ració 
costava sis quartos, és a dir, 18 cèn-
tims de pesseta) per als menestrals i 
els restaurants (normalment france-
sos) per als burgesos. Josep Anselm 
Clavé, el dels cors, va crear-los per 
allunyar els obrers de l’ambient ta-

vernari, on de bon matí ja anaven a 
“fer la mañana, fer el cigaló, prendre 
un calent, la rabiosa, una copeta de 
seixanta” (en referència a la gradua-
ció). L’esmorzar es feia al carrer, da-
vant de la botiga o el taller. 

Es dinava sempre escudella i carn 
d’olla (pilota: barreja de cansalada, 
molla de pa, farina i llet). El caldo de 
Nadal era de luxe, mentre que el de 
cada dia tenia més verd que tall. Qui 
podia, dijous i diumenges, arròs amb 
pollastre. Per sopar, llegum, verdu-
ra, formatge i un crostó de pa. Aquí 
teniu alguns títols enginyosos de 
plats: sopa amb bales (mandongui-
lles), perruca (escarola amanida), ar-
ròs borni (sense tall), menjar de con-
demnat (bledes), senyoreta en cami-
sa (ou passat per aigua), bicicleta (un 
parell d’ous ferrats), peu de ministre 
(peu de porc), tossut (pa), aliment 
(vi). Com ara, hi havia molts establi-
ments amb cuiners italians, però no 
es feia pasta. 

Vilanova gairebé no parla de cape-
llans ni d’esglésies; en canvi, sí que 
parla de la devoció popular pels sants, 
als quals, esclar, només es podien de-
manar coses possibles i sensates, bà-
sicament salut i feina. Del que sí que 
parla és de les festes; al capdavall, el 
negoci familiar eren els envelats. I 
també dels elegants cafès de copa i 
puro (i pa amb mantega i licor de 
franc) que tenien música en directe 
(Albéniz tocava al Colón i Millet al Pe-
layo), servei de premsa, ambient de 
tertúlia i partides de dòmino i de bi-
llar. El seu moment àlgid van ser els 
anys de la Febre d’Or a la borsa (1876-
1885). L’estimada Barcelona de Vila-
nova va començar a desaparèixer just 
després de la seva mort, amb les de-
molicions del 1908 per obrir la Via La-
ietana. Un altre món s’obria pas.✒
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