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EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE BARCELONA DE 1888 

 

Resum article viquipèdia (Consulta 10-11-2016): 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3_Universal_de_Barcelona  

 

Entre el 8 d'abril i el 9 de desembre de 1888, es va celebrar a la ciutat de 

Barcelona l'Exposició Universal, que va rebre un total de 400.000 visitants 

procedents de tot el món. 

 

Va ser la primera de les dues exposicions universals que s’han celebrat a 

Barcelona, la segona va ser l'Exposició Internacional de 1929. En aquell 

moment l’alcalde de la ciutat, que tenia 530.00 habitants, era Francesc 

Rius i Taulet. 

 

Aquestes exposicions es consideraven els majors esdeveniments polítics, 

econòmics i socials del món, en els que cada país podia exposar els 

avenços tecnològics i fer gala del seu potencial econòmic i industrial. 

Organitzar una Exposició era una oportunitat de desenvolupament 

econòmic per a la ciutat organitzadora i atorgava un gran prestigi 

internacional. 

 

El recinte firal es va ubicar en els terrenys del Parc de la Ciutadella, el 

zoològic i l’Estació de França fins a l’actual Hospital del Mar. Malgrat que 

les activitats de l'Exposició es van desenvolupar a l'interior del recinte firal, 

l'"Expo" va contribuir a la millora general de Barcelona.  

 

Algunes de les novetats que va implicar l'Exposició de 1888 van ser: 

• Es va construir el Palau de Belles Arts, a l'espai on actualment hi ha 

els jutjats municipals davant el museu de zoologia. Obra d'August 

Font, va ser on se celebrà la inauguració oficial de l'Exposició. 

Després de l'exposició, va continuar obert fins a 1942. 
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• Es va construir el Monument a 

Colom a la Plaça Portal de la Pau, 

punt d'unió del passeig de Colom i 

la Rambla. El monument es va 

inaugurar l'1 de juny de 1888, en 

plena celebració de l'Exposició. 

• Es va inaugurar el Mercat del Born, 

obra de Josep Fontserè i Mestre, 

construït entre 1884 i 1886. 

• Es van inaugurar Las Golondrinas 

embarcacions d'esbarjo que, 

encara avui, surten davant del 

monument a Colom i fan un tomb 

marítim als visitants. 

• Es va dotar d'il·luminació elèctrica 

als primers carrers de Barcelona (La 

Rambla, Passeig de Colom, Plaça de 

Sant Jaume i interior del recinte de 

l'exposició). 
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Malgrat que l'Exposició va transcórrer amb normalitat i es va valorar com 

un èxit, no va estar exempta de crítiques. Molta feina feta amb urgència i 

no sempre en les millors condicions. Mostra d'això és que l'agost de 1888, 

en plena celebració de l'Exposició, es va fundar a Barcelona el sindicat 

Unió General de Treballadors (UGT).  

 

L'Exposició va provocar una gran inflació de preus a Barcelona, segons van 

publicar els mitjans de comunicació de l'època.  


