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Llegiu atentament aquest text. 
 
   EL COMERÇ. PESOS I MESURES ANTICS 
 
 Abans de la comercialització general de la societat moderna, en tot l’àmbit rural era 
molt escàs el nombre de botigues i establiments de venda, i molt escassa la gent que s’hi 
dedicava com a ofici. En un poblet qualsevol podia haver-hi una botiga: la taverna, on, a més 
de vi, podien vendre llegums, saladura de peix, oli i alguns aliments bàsics. El forn i la 
carnisseria, en tot cas, completarien el panorama comercial. Per a la resta de les compres, la 
gent havia d’anar a la vila o a la ciutat més pròxima, acudir als mercats setmanals de la 
comarca o esperar els venedors ambulants. 
 La importància de l’intercanvi directe i de la compravenda a domicili produïa un ús 
molt freqüent dels pesos i les mesures. El pes estava basat en la lliura, d’uns quatre-cents 
grams. El múltiple més important de la lliura és l’arrova, que fa 30 lliures, és a dir, uns dotze 
quilos. Les romanes estaven graduades en la mateixa escala. L’arrova era també emprada 
com a mesura de capacitat per a l’oli i el vi (uns dotze litres). Una capacitat semblant té la 
barcella, mesura bàsica per als cereals, llegums, etc. 
 
 
Després de llegir el text, digueu si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses 
(F), marcant amb una creueta la casella adequada. 
 
 V F 
1. Antigament, als pobles es podia comprar aliments bàsics a la taverna.   
2. Per a adquirir els productes que no subministraven les escasses botigues que hi 

havia als pobles, es podia acudir als mercats que s’hi instal·laven un dia a la 
setmana.   

  

3. La mesura de capacitat per a l’oli i el vi era la romana.   
4. L’ús de l’arrova deriva de la importància del comerç electrònic en el món rural 

tradicional. 
  

5. Per als llegums s’usava una mesura anomenada barcella.   
 
 
 
 
 


