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The Mercat de Sant Antoni building, designed by the architect Antoni Rovira i Trias and the engineer José M. 
Cornet i Mas in 1882, is one of the most iconic buildings in Barcelona’s Eixample district. It occupies an 
entire block and is shaped like a Greek cross, its geometry and dimension typicle of Eixample alignments. 
The central octagon, crowned with a large dome, is typical of the crossing of the Plan Cerdà. The market’s 
strategic position with respect to Ciutat Vella and the ring formed by the Ronda has placed it at the centre of 
a busy shopping hub that transcends the boundaries of the building itself and spills over onto the 
surrounding neighbourhood. Over the years, concentrating trade into this one district has led to the 
emergence of different constructions around the market to house temporary street market stalls. These -
seasonal and Sunday – markets are without a dount worth preserving and promoting, given that they not 
only complement the services of the market selling fresh produce, but they also manage to turn the entire 
complex into one of Barcelona’s most iconic landmarks. 
 
THE PLAN/ The new layout has reduced the number of stalls and streamlined the space (passages with a 
width of 3 metres and stalls with a depth of 2.5 metres), allowing the surplus space in the wings to be put to 
other uses after enlarging the central aisle. The small new constructions that will replace the storerooms 
currently attached to the perimeter wall of the building will allow the creation of a passage. 
 
THE SECTION/ The newly recovered glazed ceramic tile roof and the central dome clad in terracotta pieces 
blend with the rest of the market’s structural and construction elements. The height of the basement was 
extended to create a larger clearance height in the loading and unloading area, and one of the basements is 
now devoted entirely to new commercial uses. The other basements are of a single height in the central 
(loading and unloading) area and there are two mezzanine floors for storage and parking. 
 
THE BASTION/ The old bastion was preserved in its entirety, as was most of the counterscarp, so that the 
trench wall of the market could be understood and enjoyed by the future generations.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’edifici del Mercat de Sant Antoni, contruït segons projecte de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias i 
l’enginyer Josep M. Cornet i Mas, l’any 1882, és un dels edificis públics més emblemàtics de 
l’Eixample barceloní. Ocupa una illa sencera i s’organitza en forma de creu grega, reproduint en 
geometria i dimensió el traçat de les alineacions de l’Eixample. L’octògon central, cobert amb una 
cúpula de major alçada, reprodueix una cruïlla tipus de la trama Cerdà. 
 
La seva posició estratègica respecte a Ciutat Vella i l’anell constituït per la Ronda, l’ha convertit en 
focus d’una activitat comercial que supera els límits del propi edifici i dóna significat a tot el barri que 
l’envolta.  
 
Amb els anys, l’aglutinació de comerç ha donat peu a la consolidació de diferents construccions al seu 
voltant per allotjar mercats de caire ambulant. Aquests mercats (encants i dominical) són, sens dubte, 
elements a preservar i potenciar ja que no només complementen els serveis oferts al barri pel propi 
mercat del fresc sinó que logren convertir el conjunt en una de les fites més emblemàtiques de la 
ciutat de Barcelona. 
  
És per tot això que les noves intervencions que sobre ell es produeixin s’hauran de debatre entre la 
necessitat de potenciar el recinte dels mercats perimetrals i la voluntat de permetre una millor lectura 
de l’edifici original i la singular ocupació que fa de l’illa Cerdà. 
 
 
 
LA PLANTA  
 
L’actual mercat del fresc disposa d’una organització amb passadissos molt estrets i llocs de venda 
poc profunds. Per altre banda, actualment s’ha iniciat ja un procés d’abandó de parades que no han 
estat reposades. La subdivisió de les ales en tres passadissos situa els laterals en una posició 
relegada respecte al central, cosa que afavoreix l’abandó de les parades perimetrals. 
La nova distribució proposada per l’Institut Municipal de Mercats redueix el nombre de llocs de venda i 
redimensiona l’espai (passadissos de 3 metres i parades de 2,5 metres de profunditat). 
 
En quant a la disposició de les parades, és impossible una subdivisió de les ales que, amb les noves 
mides de passadissos i parades, les ocupi totalment a partir d’un passadís central. Als gràfics adjunts 
plantegem diferents esquemes d’organització del fresc.  Creiem, si més no, que l’esquema millor és el 
que respecta els eixos centrals ja que permet percebre la dimensió complerta de la diagonal de l’illa, 
preservant la qualitat panòptica de l’actual edifici. A més, aquesta darrera opció ofereix avantatges al 
no qualificar diferentment les diverses entrades i estendre l’ús principal a tota la superfície del mercat. 
 
La proposta de disposició de les parades del fresc revaloritza qualsevol de les seves ubicacions. La 
peça central, transformada en un rectangle en planta, aglutina el major pes del mercat i s’allarga en 
forma de passadís únic a cada ala, recollint els accessos pels xamfrans d’illa.  
 
L’espai sobrer de les ales, un cop traçat el passadís central amb les noves mides establertes, pot 
dedicar-se a altres usos. Es així que amb unes petites noves construccions, en substitució dels 
actuals magatzems adossats al mur perimetral de l’edifici, s’aconsegueix un passadís perimetral 
franquejat amb parades a banda i banda, destinat al mercat de l’encant.  
 
Aquest esquema en planta possibilita la cohabitació dels dos mercats a l’interior de l’edifici sense que 
es destorbin mútuament. Ambos gaudeixen de la singularitat de la coberta, conflueixen a les àrees 
d’accés, però s’ignoren durant el recorregut a través dels seus passadissos. 



 
S’haurà d’estudiar la possibilitat de tancar passadissos per a poder deixar treballar els dos mercats en 
horaris diferents sense que això vulgui dir permetre l’accés a un mercat mentre les seves parades 
resten tancades. La clara diferenciació en la disposició dels dos mercats ho permet fàcilment. 
 
 
COMUNICACIÓ VERTICAL. ACCESSIBILITAT.  
 
Les vuit entrades al mercat es mantenen com a tals i es fan visibles des del carrer. Els nuclis de 
comunicació vertical es situen estratègicament al costat de cada una de les portes actuals de l’edifici. 
D’aquesta manera queden homogèniament repartits en planta. S’haurà de valorar la quantitat 
d’escales mecàniques que accedeixen a la planta comercial del primer soterrani. 
 
Degut a la gran ocupació de la planta -1 i a les necessitats d’evacuació de l’aparcament s’hauran de 
preveure altres nuclis verticals de comunicació. En cas de manca d’espai a l’interior de l’edifici, aquest 
nous nuclis es poden situar en edicles envidrats situats a les noves places triangulars. 
 
En planta –1 caldrà pensar en un vestíbul capaç de distribuir cap als possibles locals comercials, en el 
cas de que siguin més d’un.  
 
 
ORGANITZACIÓ DEL TRAFIC DE VEHICLES  
 
Les rampes d’accés per a vehicles i camions de subministrament de mercaderies estan plantejades al 
carrer Borrell. Urgell no admet rampes ja que el seu subsòl està ocupat per un aparcament i un gran 
col·lector. Tamarit te perspectives de ser peatonalitzat, cosa que fa evident la inoportunitat d’ubicar el 
tall provocat per les rampes en aquest àmbit. Per altra banda, Manso que inicialment seria el carrer 
situat a cota més inferior, fet que ajudaria a reduir la gran longitud de rampa necessària, te previst 
contenir el pas de la futura línia de metro.  
 
La dificultat de situar les rampes d’accés al soterrani comporta unificar l’entrada a l’aparcament i a la 
càrrega i descàrrega. Si més no, un cop travessat el mur de contenció, es segreguen les dues 
circulacions per a no permetre la barreja d’usos i facilitar la sectorització dels soterranis.  
 
L´àrea de càrrega i descàrrega queda ubicada al centre de la planta ja que convé que des d’ella 
s’accedeixi fàcilment a l’àrea de magatzems i, al mateix temps, ha de situar-se sota la vertical del 
mercat del fresc. Aquest té la màxima densitat a l’octògon central i és en aquest punt on millor es 
poden col·locar els nuclis verticals de comunicació entre llocs de venda i magatzems corresponents. 
 
L’organització de l’aparcament en un únic anell optimitza el rendiment de la superfície i clarifica la 
circulació a l’interior del mateix. 
 
 
LA SECCIÓ  
 
La secció proposada per al nou conjunt de Sant Antoni parteix del manteniment estricte de la part 
aèria de l’edifici (és a dir la existent). En plantes soterrani es combinen les alçades per a aconseguir 
un major gàlib a l’àrea de càrrega i descàrrega. Un primer soterrani es dedica enterament als nous 
usos comercials. Els següents soterranis es composen d’una única alçada a l’àrea central (càrrega i 
descàrrega) i de dues semiplantes a la resta, destinades a magatzems i aparcament. L’aparcament, 
situat al perímetre, permet una relació directa amb el carrer. Els magatzems, situats al voltant de la 
càrrega i descàrrega es relacionen verticalment amb el comercial de la planta -1 i amb el conjunt del 
mercat en superfície. 



 
 
QUATRE NOUS ESPAIS PÚBLICS PER A LA CIUTAT  
 
Els recuperats patis triangulars, a més de facilitar la visibilitat i accés a l’edifici, es constituiran en nous 
suports d’activitats complementàries, S’ha pensat en l’ocupació d’aquests amb taules dels 
establiments de restauració, que s’hauran de situar en la franja del mercat propera a la façana.  
Són també espais idonis per a acollir activitats de petit format -com explicadors de contes o altres 
espectacles- que complementarien molt bé l’oferta del dominical. Alguns dels patis podrien també 
contenir arbrat petit dipositat en testos mòbils per a ser recollits quan fes falta l’espai més diàfan 
 
 
EL BALUARD  
 
L’existència d’una part soterrada del baluard de Sant Antoni, tal com sembla desprendre’s de l’informe 
arqueològic, no ha de ser un obstacle per a la nova proposta. En el cas de que es trobés prou sencer 
com per a poder recuperar-lo, la nova construcció de plantes soterranis ho faria possible. De no haver 
proposat l’excavació necessària per a l’ampliació del mercat, el baluard no hauria gaudit de la 
oportunitat de mostrar-se al públic. El projecte a desenvolupar haurà d’establir la manera de fer 
conviure les restes del baluard amb els nous usos proposats, afegint un nou interès per a visitar el 
Mercat de Sant Antoni.  

 


