Conèixer el patrimoni cultural de l’Hospitalet a través del
Mapa de Patrimoni Cultural Local de la Diputació de
Barcelona.
http://ow.ly/yI0e30qsRsT

28 d’abril de 2020

La selecció d’avui correspon a un element del patrimoni immaterial ja desaparegut, ens
referim al Mercat o Fira de Bens, que se celebrava a la carretera de Collblanc com a preàmbul
de la trobada final del Diumenge de Pasqua al Passeig de Sant Joan de Barcelona.
En aquest enllaç gaudireu d’imatges del mercat a Barcelona http://ow.ly/p2bH30qBHJZ

Fitxa descriptiva:
Fira que se celebrava per Pasqua, entre la tarda de Dijous Sant i el migdia de Divendres Sant,
aprofitant la fira que es feia a la capital catalana, al Passeig de Sant Joan. Ramaders i pastors
d'arreu de les rodalies portaven els seus ramats a vendre a Barcelona per Pasqua. El xai era el
protagonista d'aquesta festa en record de la Pasqua jueva.
La carretera de Collblanc era una de les vies d'accés a Barcelona venint del sud i els ramaders
feien parada el dia abans de fer la fira de Barcelona, per descansar i rendibilitzar les
transaccions. Els ramats se situaven a banda i banda de la carretera, en el tram comprès entre
el passatge de La Riera, a tocar dels burots i dels límits del terme municipal, i el carrer de
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Llobregat. Com en la majoria de fires, venedors d'altres rams aprofitaven la concentració de
gent per vendre els seus productes. Els forners de la zona feien una coca coneguda com les
coques de be. Els xais que es compraven aquest dia, s'engreixaven 50 dies fins a la segona
Pasqua o Pasqua Granada, quan es sacrificaven per servir a taula. Durant aquests 50 dies era
freqüent veure xais pels camps del barri, que encara no estava edificat com ara.
Observacions: Fotografia extreta del llibre de L'Abans (2003).
Bibliografia: MASCARELL, Mireia (2003). L'Abans de L'Hospitalet de Llobregat. Recull gràfic 1890-1965.
Editorial Efadós: El Papiol.

Autor fitxa: Jordi Montlló Bolart

El Mapa de Patrimoni Cultural Local conté elements del patrimoni immoble (conjunts
arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), moble (elements urbans, objectes i
col·leccions), documental (fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics), immaterial
(manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música, dansa i costumari) i
natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).
#Quedateencasa #Joemquedoacasa #MuseumsAndChill #CulturaLH #HistòriaLH #MemòriaLH
#Enbonacompanyia #LaCulturaacasa
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