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1. INTRODUCCIÓ, MERCAT DE GALVANY 
 

1.1 Motivació del Projecte 
Els Mercats de Barcelona són una mostra de l’arquitectura de la nostra ciutat. 

 

Els Mercats s’han adaptat als moviments arquitectònics de cada època deixant-nos una mostra 

latent de les formes de projectar, dels materials, de les solucions constructives, etc. 

 

El Mercat de Galvany és una mostra gairebé intacta de l’arquitectura moderna de Barcelona que 

tants edificis memorables ha aportat a la història viva de la nostra ciutat. 

Entrar en aquest mercat és com viatjar en el temps, i viure una situació tant quotidiana com anar 

a comprar al mercat a principi del segle XX. 

 

La tradició més arrelada a Barcelona és encara viva en aquesta petita illa, inalterable al pas del 

temps. 

El Mercat del barri de Sant Gervasi és l’hereu d’excepció de l’antiga forma de viure continuant 

essent còmplices, amics i mirall de la ciutat. 

 

El Nostre Mercat de Galvany és un homenatge als homes i dones que amb la seva feina del dia a 

dia fan possible que Barcelona i la resta del món pugui gaudir d’una joia del Patrimoni de la 

ciutat. 

 

Per sempre: EL MERCAT DE GALVANY 
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1.2 Ressenya biogràfica del Mercat de Galvany 
 

Dins de tota gran cuitat és de gran importància la problemàtica de l’abastament. 

 

La cuitat de Barcelona disposa de la major xarxa de mercats municipals d’Europa . 

Actualment compta amb 41 mercats ubicats en el cor de cada zona dels barris, essent els líders en 

la distància del producte fresc dels quals anualment es venen més de 500 milions de fruites i 

verdures, 60 milions de carns peix, 50 milions de carns i quantitats importants d’altres productes. 

 

Un d’aquestes mercats és el de Galvany, que està ubicat en la part alta de la cuitat, en el barri de 

Sant Gervasi, en la illa que ocupen els carrers de Santaló, Amigó, Marazo i Calaf. 

 

La història es remunta a principis de segle quan el senyor Josep Castelló Galvany, propietari de 

diversos terrenys en San Gervasi de Cassoles, va cedir un dels seus terrenys, per fer la 

instal·lació d’un centre municipal proveïments que portés el seu nom. 

 

En aquella època el barri de Sant Gervasi de Cassoles era un poble d’estiueig, i l’illa on ara 

s’ubica el Mercat de Galvany era una cavallerissa on els estiuejants deixaven el seus cavall que 

els havien servit com a medi de transport des del centre de la ciutat. 

 

 
                                    Placa commemorativa 

El barri que inicialment va ser una parròquia de torres d’estiueig, va anar creixent fins el 1897 

quan va adherir-se a la ciutat de Barcelona. 

Suposava un moment de creixement demogràfic, que s’havia de proveir d’aliments, per això la 

necessitat d’un Mercat. 

 

L’Ajuntament Constitucional en sessió del 31 d’agost de 1905 anuncia al públic, la subhasta 

relativa a la construcció d’un mercat municipal, del qual el pressupost va ascendir dos-centes 

cinquanta mil  pessetes, i que fou adjudicat al contractista Sr. Pedro Mauri Serra. 

Després de 27 anys de la proposta de construcció el dia 24 de febrer de 1927 fou inaugurat 

oficialment el mencionat Mercat, ocupant una extensió de 5115 m2 

De qui el perímetre es troba delimitat per un mur de maçoneria, on es troben adossats  

Els magatzems. 

L’edifici central ocupa una superfície de 2080 m2 i està format per quatre grans naus centrals 

que conflueixen en una nau central de forma hexagonal, cada una de naus té accés per un dels 

carrers que circumden el mercat. 

La gran creu que forma l’edifici, atrau la seva atenció pel seu aspecte regi, construït tot de maó 

vist, considerat monument artístic d’estil modernista.  

En el seu interior destaquen els seus grans arcs, la seva estructura metàl·lica, així com les seves 

finestres de magnífic disseny, amb vidrieres emplomades de diversos colors. 

 

L’edifici estilísticament és més proper a un Noucentisme academitzant que a un perllongament 

Modernista, tant per la qualitat de l’espai, com per la particular utilització de la fàbrica de maó i 

les seves proporcions. 

 

Actualment el mercat compta amb 296 nombres destinats a la venta de productes alimentaris, 

essent la majoria dels establiments de dos o més nombres amb una oferta molt equilibrada. 
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1.3 Ubicació del Mercat de Galvany 
 

 

El Mercat de Galvany es situa en la part alta de la ciutat en un dels barris més tradicionals de la 

ciutat de Barcelona com és Sant Gervasi. 

 

El barri de Sant Gervasi s’addiciona com a municipi a la ciutat des de l’any 1897, en que va 

passar de ser la Barriada de Sant Gervasi de Cassoles a ser el barri més septentrional de la 

Barcelona. 

 

 
                                                                     Districte V Sarrià Sant Gervasi 

 

El Mercat es troba en el Districte V  (Sarrià-Sant Gervasi). 

Ocupa la illa formada pels carrers Santaló, Calaf, Amigó i Madrazo. 

 

 
                                                   Emplaçament Mercat de Galvany 
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2. HISTÒRIA DEL MERCAT DEL MERCAT DE GALVANY 
 

 

2.1 Història del projecte original 
 

El projecte original del Mercat de Galvany es va desenvolupar durant el final de segle XIX per 

tècnics de l’ajuntament de Barcelona. 

 

L’execució de l’obra es va fer per fases, així com el sistema de concursos per la contracta dels 

diferents trams . 

Cada fase corresponia a l’execució d’un sector del Mercat. degut a les característiques formals i 

volumètriques de l’edifici, permetia un procés independent de cadascuna de les peces. 

 

El Mercat de Galvany està format per quatre naus que s’interseccionen en una nau central 

rematada per una gran cúpula central.  

D’aquesta manera els diferents concursos s’anaven proposant a mida que s’anaven construint les 

diferents naus del Mercat. 

 

Els projectes estaven formats dels següents documents: 

 

• Plec de condicions tècniques i facultatives 

1. Descripció de les obres. 

2. Materials i la seva mà d’obra. 

3. Mode d’execució de les obres. 

4. Temps per finalitzar les obres. 

5. Disposicions Generals 

6. Funcionament de la subhasta. 

7. Condicions econòmiques. 

 

• Pressupost d’obra 

• Plànols 

 

Com a annex a la present memòria històrica podem apreciar un exemplar de Projecte per la 

construcció d’una de les naus i cos central del Mercat de Galvany, que de seguit explicarem. 

 

Plec de Condicions tècniques  

 

Les memòries de principis del segle XX eren manuscrites íntegrament per un tècnic qualificat, en 

aquest cas un tècnic de l’ajuntament de Barcelona. 

Era un treball exhaustiu que necessitava la mà d’una persona que conegués molt el projecte, i el 

seu mode d’execució. 

 

El Plec de condicions tècniques era l’únic document escrit per l’execució d’una obra (a part del 

pressupost), on s’especificaven els processos constructius , els materials i les seves qualitats, a 

part de l terminis de fi de les obres i condicions facultatives 

 

L’Ajuntament designava el Director d’obra que era el Cap d’Urbanisme i Obres, que equivaldria 

al treball del que ara s’encarreguen els Arquitectes tècnics. 

 

El Plec de Condicions Tècniques del Mercat de Galvany va ser escrit pel Cap de la Secció 6a de 

l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Joan Bruguera Díaz, i es va designar com a Cap d’Urbanisme i 

obres de l’Ajuntament al Sr. Jordi Falqués 

 

Les obres a construir en la Plaça de Galvany van ser objecte d’una contracta que deixava 

completament acabat el projecte seguint el Plec de Condicions, Plànols i Pressupost. 
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El Mercat descrit segons el Plec de condicions contava amb quatre naus, dos en sentit 

longitudinal i les altres dos transversal que en la seva intersecció formaven un cos poligonal 

cobert per una cúpula de major alçada que les citades naus. 

Les façanes que formen aquestes quatre naus seran construïdes de maó vist fins l’alçada indicada 

en el plànol des del sòcol de carreus. 

Mitjançant arcs simples es permetien fer les obertures per les finestres i la ventilació que era 

necessària. 

La cúpula central se suportava per uns arcs en alçada de la amplada de les naus fets de fàbrica de 

maó. 

Les entrades que contenien les quatre façanes principals que formarien les quatre naus del 

Mercat seran de carreus. 

En l’interior del Mercat s’enrajolaria amb rajola de València des del sòcol fins l’alçada del 

primer tancament. 

 

Capítol 1 de les condicions facultatives. 
 

Tracta sobre la descripció de les obres. 

 

El present capítol correspondria al que actualment s’anomena memòria descriptiva. 

 

Les obres s’estructuraven per capítols: 

− Obertura de rases per a fonamentació , que es realitzaven per mitjans manuals, utilitzant 

molta mà d’obra. 

− Clavegueres i instal·lacions d’evacuació que eren dimensionades pel director d’obra. 

− Dipòsits de fecals. Totes les partides d’instal·lacions eren d’evacuació, en aquells temps 

no havia aigua corrent; i ja no parlar de llum ni gas. 

− Maçoneria en fonaments. Els fonaments eren de pedra natural extreta de canteres 

properes. 

La unió d’aquestes pedres es feia mitjançant cal hidràulica. 

Es remataven els fonaments amb una verdugada de maó ceràmic resistent   

− Carreus. La part baixa del murs de càrrega es feia amb carreus extrets de la muntanya de 

Montjuïc, anomenats “Raig”, de gra dur. 

Aquests amés de transmetre càrregues complien la funció de sòcol. 

Aquests tindran un sever control de recepció. 

− Murs de fàbrica de maó ceràmic. Ens trobem en un moment en que l’utilització de fàbrica 

de maó era sinònim de modernitat i categoria. 

 

En aquest model de projecte no s’especificaven més obres, però també van haver-se de fer les altres tres 

naus amb una execució igual o similar a aquesta, i per última el capítol de coberta i urbanització de la 

plaça-mercat. 

 

Capítol 2 de les condicions facultatives 
 

Tracta sobre els materials i la seva mà d’obra. 

 

Els material que es varen utilitzar en la obra del Mercat van ser: 

− Sorra extreta de la platja de gra gruixut, sense garanties de laboratori ni normalització, 

només amb la prescripció que no tingués sal ni elements estranys. 

− Cal hidràulica per a fer morter de resistència en fonamentacions. Havien de parar compte 

que l’havien de guardar en un lloc tancat ja que si la deixaven a l’intempèrie aquesta 

reaccionava amb la humitat de l’ambient. 

− Ciments per a fer morters d’unió de peces ceràmiques. 

− Guix per a revestiments interiors. 

− Fàbrica de maó. Havia de passar un control de recepció pel Cap d’Urbanisme i Obres, el 

director d’obra. 

− Rajoles per a revestir l’interior del Mercat de color blanc  

− Fusta per a fusteria. Es tractava de fusta de Flandes de primera qualitat. 
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Les fusteries eren una part important del Projecte degut a que garantien la ventilació i la 

il·luminació natural del recinte interior, degut a la mancança de llum artificial de la època. 

− Ferros per a estructures. Altre part important del Mercat és la seva estructura metàl·lica de 

ferro. Es tractava de ferro forjat emprat dolç i mal·leable en fred i en calent, amb gra fi i 

homogeni perfectament laminat i superfície ben neta, de color grisós, que no se soldava 

sinó que es reblonava. 

Tota l’estructura de l’edifici està unida per reblons metàl·lics, ja que la soldadura és 

posterior. 

− Ferros per a columnes de fosa. Haurà de ser de la primera fosa de primera qualitat, 

homogeni sense esquerdes  

− Les mescles de ciment i sorra, es feien per proporcions en la obra, era el manobre que 

produïa les pastades de morter, supervisat pel director d’obra. 

 

Capítol 3 de les condicions facultatives 
 

Tracta sobre els modes d’execució de les obres. 

 

Els modes d’execució s’estructuraven en treballs independents: 

− Obertura de les rases de fonaments. Es feien sense estudis geotècnics excavant fins trobar 

un estrat suficientment resistent.  

Es feien per medis manuals mitjançant eines rudimentàries. 

De la mateixa forma es feien les rases per instal·lacions d’evacuació. 

− Fonaments i maçoneria L’execució consistia en la introducció de les roques resistents 

degudament col·locades amb la part més plana en la cara inferior i omplint les juntes amb 

una pasta de cal hidràulica amb sorra de platja. 

A mida que es va omplint la rasa es va terraplenant els laterals de la fonamentació. 

− Construcció de murs de fàbrica. Es col·loquen els maons mullats colpejant enèrgicament 

cada maó per reduir la junta de morter de ciment a 8mm d’espessor. 

S’ha de controlar que les juntes siguin totalment verticals i horitzontals. 

− Enrajolat de rajola de València . Es demana una col·locació perfecte de les rajoles amb 

superfícies totalment planes i verticals. 

Es fixaran mitjançant ciment amb sorra. 

En les façanes principals es col·loquen uns enrajolats amb motius florals que es 

subjectaran amb el mateix sistema. 

− Col·locació de carreus  

Tenint cura que els paraments siguin totalment verticals, plans i sense. 

 

 

Tots els materials abans de la seva utilització havien de ser examinats pel Cap d’Urbanisme i 

Obres o per una ajudant delegat per ell mateix , que sense el seu vist i plau no es podria utilitzar 

el material. 

L’examen suposava el control de recepció en la obra. 

 

Capítol 4 de les condicions facultatives 
 

Tracta sobre els terminis per la finalització de les obres. 

 

Les obres s’encarregaven amb uns terminis establerts, pactats abans de l’inici dels treballs 

d’execució. 

El procés tenia una data de lliurament al que el contractista s’havia d’adaptar. 

 

El constructor devia començar les obres en un termini de quinze dies transcorrits des de la firma 

del document oficial d’adjudicació, amb la obligació de deixar completament enllestida l’obra en 

tres mesos. 

 

En aquestes tres mesos es cenyiria a les especificacions i detalls del projecte i condicions 

facultatives, amés de les ordres i instruccions del Tècnic d’urbanisme i obres. 
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En tot cas el contractista tindria dret d’acudir en queixa de les disposicions preses per un delegat 

o ajudant al Cap d’Urbanisme i Obres que resoldria el que no sigui just i procedent. 

 

Si per algun cas indiferent de la voluntat del contractista no pogués començar l’execució del seu 

treball en el termini dels quinze dies, se li concediria una pròrroga per poder acabar l’obra dins 

del temps establert. 

 

Era d’obligat compliment per Reial Decret de l’11 d’agost de 1865 que el contractista posés al 

front de les obres un facultatiu de la classe d’Arquitecte o Mestre d’obres, sota la pròpia 

responsabilitat per a la execució de les obres. 

El contractista havia de comunicar la designació del director facultatiu a l’Excm. Ajuntament de 

Barcelona, no podent expressar les feines sense complir aquest requisit. 

 

Capítol 5 de les condicions facultatives 
 

Tracta sobre les Disposicions Generals 

 

Totes les eines i diferents estris de treball que necessités el contractista durant les obres, les havia 

d’adquirir pel seu compte, amés dels materials de construcció. 

Tota l’aigua que s’utilitzés durant el transcurs de les obres anava a càrrec del contractista. 

 

Les feines es remuneraven mitjançant certificacions cada tres mesos rebaixant el tant per cent 

que potser s’obtingués de la bonificació de la subhasta. Aquesta quantitat resultant serà 

augmentada un 1% cada certificació, de les quals es restarà un 10% que quedarà com a garantia a 

Gerència Municipal. 

 

Les certificacions parcials les facturava el contractista juntament amb el Cap d’Urbanisme i 

obres que per procedir al seu pagament s’hauran d’aprovar per l’Excm. Ajuntament. 

 

La recepció provisional de l’obra tenia lloc un cop avisava el contractista a l’Excm. Ajuntament 

previ reconeixement de la mateixa pel Cap d’Urbanisme i Obres i si així ho considerava 

l’Ajuntament , Il·lustre Comissió de foment i els consellers que es designaven a tal efecte per 

considerar que les obres estan en condicions per rebre-les sense perjudici. 

 

Durant els següents dos mesos de la recepció provisional de les obres es donava un termini de 

garantia que correria a càrrec del contractista que arreglés qualsevol desperfecte que sorgís a la 

construcció. 

El contractista no restaria exempt de responsabilitats sobre la nova construcció fins que no 

s’aixequés l’acta de recepció definitiva. 

 

El corresponent acta de recepció definitiva es formalitzaria un cop hagués acabat el termini de 

garantia i les obres fossin totalment admissibles. 

 

La valoració general de les obres es faria en l’amidament de les obres aplicant al resultat del 

pressupost augmentat en un 17% cadascun d’ells i disminuint del tant per cent que potser resulti 

de la bonificació obtinguda de la subhasta. 

 

Un cop verificada la recepció provisional s’efectuaria la liquidació de tota classe d’obra 

executada en referència al Mercat inclosa en la liquidació general el 10% que restava retingut en 

la Gerència Municipal per cada certificació cobrada. 

 

En l’execució de les obres que comprenia aquesta contracta regirà amés d’aquest plec especial de 

condicions, en quant a ell no s’oposés i tingués una recta natural d’aplicació dins del caràcter i 

circumstàncies de les obres el Plec General d’Obres Públiques aprovat per la Instrucció de 24 de 

gener de 1905. 

 

El contractista assegurava la vida dels operaris pels accidents dependents del treball o estiguin 

relacionats amb ell.  
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S’exceptuaven els que resultessin clarament imputables a l’operari per negligència o temeritat. 

El contractista podia fer una assegurança en la forma que cregués convenient sota la seva 

responsabilitat, sobre la base que en el cas d’inutilització o de defunció d’un obrer, percebria ell 

o la seva família una quantitat igual a l’import de 500 jornals, i en el cas d’inutilització temporal 

se li abonaria pel contractista els jornals fins a vuit dies després d’haver-se donat d’alta, si no 

tornés a ser admès a les obres, i solament fins el dia de l’acta en el cas que tornés al treball. 

 

Capítol 6 de les condicions facultatives 
 

Tracta sobre les condicions econòmiques. 

 

En aquella època les obres públiques s’adjudicaven per subhasta , ne per concurs. 

Accedia a l’execució de les obres aquell contractista que tenia més solvència. 

 

Regia també sobre la contracta les disposicions de la Instrucció del 24 de gener de 1901 sobre 

contractació de serveis provisionals i municipals. 

 

La subhasta per les adjudicacions tindria efecte en el dia, hora i lloc que designi en els anuaris 

que prèvia i oportunament es publiquessin per desig de l’Exc. Ajuntament. 

 

La quantitat que va servir de Tipus per a la subhasta va ser de setanta-cinc mil tres-centes 

seixanta-sis pessetes trenta-tres cèntims que suma el pressupost de contracta. 

 

Les proposicions per ser admeses havien de presentar-se adjuntes al model que va unit a aquestes 

Condicions, i en cadascuna d’elles es consignarà una quantitat escrita en lletra que no 

sobrepassés que es designa com a Tipus de Subhasta. 

 

La fiança o dipòsit provisional necessari per poder presentar una proposició qualsevol era de tres 

mil set-centes seixanta-vuit pessetes i un cèntim que puja el 5% del Pressupost de contracta. 

 

La quantitat que havia de dipositar-se pel Contractista en concepte de fiança definitiva o dipòsit 

de garantia, era igual a l’import del 10% d’aquella en que hagués estat adjudicada a la subhasta. 

 

Era d’obligació per al contractista fer-se càrrec de les despeses del anuncis, escriptures que 

originin la subhasta i la formalització de la contracta. 

 

Capítol 7 de les condicions facultatives 
 

Tracta sobre el funcionament de la subhasta. 

 

El pagament de les obres s’efectuava per lliuraments a conta en or-plata o bitllets del Banc 

d’Espanya dins dels dos mesos següents de l’aprovació per l’Excm. Ajuntament dels lliuraments. 

 

La falta de compliment de les Ordenances Municipals i disposicions de la Policia urbana 

portarien en si mateixes la imposició al contractista per part de l’Ajuntament multes que 

correspondrien amb l’endreçament de les infraccions comeses. 

 

Si el contractista no executava les obres en el termini citat en aquestes condicions podria 

l’Ajuntament imposar multes de vint-i-cinc pessetes per cada dia que trigui després de 

transcorregut el temps de deixar-les totalment acabades. 

L’Ajuntament també podia ajudar en els treballs a càrrec del contractista en el cas de no complir 

els terminis. 

Tant les multes com els imports de les obres i els treballs que es facin per part de l’Ajuntament a 

càrrec del contractista es farien efectives del dipòsit de garanties i en el seu cas dels bens del 

contractista, procedint-se amb l’endreçament en la forma prescrita en l’article 36 de la Instrucció 

de 24 de gener de 1901. 
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Si el contractista demanava un augment de preus de les quantitats abonables o bé 

indemnitzacions per perjudicis, o feia en general reclamacions per raons que cregués més o 

menys justificades, només podia ser atès, quan les seves peticions no estiguessin en 

contraposició en lo previst en el Plec de condicions generals per les Obres Públiques  

 

El Plec de Condicions per la contractació d’Obres Públiques s’entenia addicionat amb les 

prescripcions de la Reial Ordre de 8 de juliol de 1902 referents als contractes de treball, havent el 

contractista per tant ajustar-se al que les condicions de l’esmentada Reial Ordre expressi. 
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2.2 Història del barri de Sant Gervasi de Cassoles 
 

Sant Gervasi de Cassoles, de mitjan segle XIX al final del segle XX 
 

La història de Sant Gervasi com a nucli urbà comença quaranta anys abans de l’agregació del 

terme municipal a Barcelona el 1897. Abans, és la història d'una parròquia o d'un conjunt de 

cases escampades, bàsicament rural. Fins que no va desaparèixer la por a les partides carlines no 

va poder començar un creixement basat en l'estiueig de la burgesia barcelonina una incipient 

industrialització. Tot i això, la concepció rural de Sant Gervasi es va mantenir durant molts anys. 

El 1910, un xalet modernista hi era presentat com a «construcció rural» («Il·lustració catalana», 

1910). 

 

 
                                L’antic municipi de Sant Gervasi de Cassoles 

 
El 15 d'abril de 1852, el «Diario de Barcelona» publicava aquest comentari referint-se a Sant 

Gervasi: «Algunos aficionados toman a censo propiedades rústicas con ánimo de convertirlas en 

urbans y buscar en ellas una especulación.» Tres anys abans havia publicat aquest: «En la parte 

superior de la parroquia de San Gervasio, a la izquierda del camino que conduce a la ermita de 

Nuestra Señora de belén, se conceden algunos censos para edificar» Sant Gervasi havia estat 

descobert per la burgesia barcelonina. Es van obrir nous carrers, es van fer ponts sobre els 

torrents i sobre el tren de Sarrià, inaugurat el 1860, es van arranjar vells camins. 

 

Josep Fiter escrivia el 1888: «Desde mediados del siglo actual, cobró  impulso la edificación en  

aquel pueblo constituído hace pocos  años por dos reducidas agrupaciciones de viviendas 

denominadas el Putxet i la Bonanova.» (FITER, 1888.) 

 

Un article sense firma aparegut a «La Publicitat» (28-11-1931) indica que cal situar l'any 1847 

com la data d'inici de l'expansió urbanística de Sant Gervasi, que a partir de 1850 creix amb 

veritable rapidesa, i aprofitant que el municipi no tenia cap pla definitiu, tot aquell que volia 

edificar no tenia altra obligació que sotmetre els plans al municipi, els quals eren aprovats pel sol 

fet de respectar l’amplària dels carrers la construcció de voravies. 
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Noms de propietaris 
 

La primera urbanització fou la de la vinya d'en Ponet, el 1850, per iniciativa d'un propietari 

anomenat Joaquim Ferret Mandri. Va obrir carrers entorn de la plaça de la Bonanova, un dels 

quals ha conservat el cognom de la seva mare, de qui havia heretat les terres. 

 

 
Plaça Bonanova cap als anys deu 

 

El mateix va fer poc després un altre propietari anomenat Pau Ganduxer, que va donar el seu 

cognom al carrer central de la urbanització que va promoure.  

 

Les urbanitzacions es van anar succeint en punts diversos de l’antic terme municipal, afavorides 

per facilitat de transport que proporcionava el tren de Sarria, inaugurat el 1863. Els Cognoms 

dels propietaris que parcel·laven i venien solars han quedat reflectits en molts carrers: Laforja, 

Santaló, Dalmasses, Craywinkel, Calvet, Galvant, Regàs i d’altres. Al principi va créixer més 

ràpidament el Puget, un dels barris de Sant Gervasi, a causa de la proximitat amb Gràcia. El 1845 

ja s’hi havia obert el carrer de la Alegria, actualment Septimània, i el 1849 el carrer de Zaragoza 

que primer es va dir de San Felip, principal artèria d’accés al Puget per on es va fer passar el 

tramvia el 1878. 

 

El 1879 ja hi havia configurats, i amb nom, un centenar de carrers. Aquest mateix any 

l’ajuntament de San Gervasi va dividir oficialment el terme en tres barris: La Bonanova, Lledò i 

el Puget, «según esta marcado en las esquinas hace más de veinte años». (Llibre d’Actes, 1879). 

 

El 1883 l’ajuntament va publicar el Plec de Condicions per fer voreres i el 1892 el governador 

civil aprova Les Ordenances Municipals. El 1897, el mateix any de l’agregació a Barcelona, el 

governador civil va autoritzar la primera associació de veïns: La de Propietarios y Vecinos de la 

Izquierda de San Gervasio, presidida per Joan Domenech i Sagristà. 

 

Les cases dels nous rics 

 

La màxima empenta constructora de xalets d’estiueig a Sant Gervasi es va produir entorn la 

exposició universal de 1888, els anys de l’anomenada “febre d’or”. Sense les fortunes fàcils de la 

febre d’or no s’expliquen els luxosos edificis del Passeig de Gràcia i altres carrers cèntrics de 

l’Eixample, que començava aleshores la seva plena expansió, ni s’expliquen les característiques 

que van prendre dos municipis veïns de Barcelona: Sarrià i Sant Gervasi. 

 

L’any 1863, la filoxera, un petit insecte paràsit que s’alimenta del suc del ceps i els asseca quan 

hi ha una plaga, va aparèixer per primer cop a Gran Bretanya. I havia arribat des d’Amèrica. Dos 

anys després havia passat al continent. La Filoxera començava a devorar els ceps d’Europa, i 

aquest va tenir una importància decisiva a la Borsa de Barcelona. Els accionistes d’empreses 

exportadores de vi van acumular en poc temps grans fortunes, mentre els francesos es quedaven 

sense raïm. 
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Aquest boom del mercat del vi, que va durar la dècada dels anys setanta del segle XIX i la 

primera meitat dels vuitanta, va fer possible que s’invertís en les indústries metal·lúrgiques i 

tèxtils per a modernitzaren la maquinaria. Les alces borsàries espectaculars van fer viure al país 

moments d’eufòria econòmica. Aquell període es conegut amb el nom de la “febre d’or”. 

Narcís Oller el va retratar en la seva millor obra i més recentment ho ha fet Eduardo Mendoza en 

una altre gran novel·la: La ciutat de los prodigiós. 

 

Tot plegat va durar el temps que la Filoxera va trigar a travessar Catalunya amb el seu pas lent 

però segur. La passivitat del govern, que no va saber com actuar amb rapidesa per a prendre 

mesures de defensa, va fer possible que el 1879 la plaga traspasses els Pirineus i el 1886 arribes a 

Barcelona. Mentre el cap i casal vivia la borratxera de la Exposició Universal, el paràsit 

començava a destruir la principal riquesa del Penedès. El 1900 no quedava cap cep viu a 

Catalunya. Però les fortunes ja eren fetes. Els nous-rics s’instal·laven als pisos principals de 

l’Eixample i, a més, es feien una torre a la Bonanova a Pedralbes o al Puget. La novel·la de 

Narcís Oller ho reflecteix amb tota mena de detalls. 

 

Un altre factor que cal tenir en compte en la construcció de cases a Sant Gervasi els anys de 

canvi de segle és la pèrdua de les colònies, el 1898. el retorn dels catalans que s’havien fet rics a 

Cuba, els Indians, va suposar també un estímul a la construcció amb algunes cases d’evidents 

reminiscències arquitectòniques exòtiques. 

 

Tanmateix, molt aviat el que havia estat concebut com a cases d’estiueig esdevingueren 

residències permanents. Mossèn Tarrades escrivia al principi del segle que «calles enteras han 

sido abiertas i edificas en corto plazo» (Tarrades 1900) tot assenyalant que la majoria de les 

cases eren habitades tot l’any. Efectivament , segons dades de 1908 (Gracia Espuche, 1990), 

només el 10% dels 2892 propietaris de cases a San Gervasi les empraven com a segona 

residència. 

 

El fenomen del nou-rics es va repetir 40 anys després de la febre d’or. Així com els anys setanta 

l’eufòria econòmica es va produir per que Europa s’havia quedat sense vi, a partir de 1914, amb 

la Primera Guerra Mundial, Europa va quedar sense gran part dels productes bàsics i les 

exportacions de tota mena als països amb guerra va permetre acumular amb poc temps, a 

Catalunya, immenses fortunes. 

 

 
Uns aficionats ben jovenets als terrenys del Barcelona-Law Tennis Club. 

                   Al fons les Torres de Sant Gervasi 

 

Un altre cop el sòl urbà de l’Eixample i de Sarrià i Sant Gervasi va entrar de ple en el mercat de 

l’especulació immobiliària. Tenir un principal al Passeig de Gràcia i una torre a la Bonanova va 

tornar a ser el somni de molta gent, i es va produir una nova onada de creixement urbanístic. Sant 

Gervasi havia deixat de ser un municipi independent. Sarrià encara conservava l’autonomia. 
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Les primeres torres 
 

Entre les torres d’estiueig més antigues que es conserven hi ha la de l’excèntric Josep Altimira, a 

Mandri cantonada amb el Passeig de la Bonanova, feta el1866 barrejant tota mena d’estils. Va 

ser col·legi de les Concepcionistes fins els anys vuitanta del segle XX. Del que era la gran finca 

només se’n a salvat un jardí de 4300 m2, convertit en un parc públic el 1878 després d’una 

restauració dirigida per Maria Lluisa Aguado. Té una sala hipòstila de 38 columnes, amb tots els 

capitells diferents. 

 

 
Els jardins de la gran finca de la Tamarita obra de Nicolau M. Rubió i Tudurí 

 

Una altra finca que va esdevenir parc públic després de moltes vicissituds és la de la Tamarita. 

L’Ajuntament de Barcelona i els propietaris de la finca van arribar a un acord de compensació de 

volums al final de 1986, segons el qual l’ajuntament redactaria el pla especial que ampliaria la 

zona dedicada a l’espai verd en aquella illa en canvi de ressituar l’emplaçament de la zona 

edificable. Un acord molt semblant al que es va aconseguir per salvar la masia i els jardins de 

Can Castelló. 

 

La torre Castanyer, al costat del torrent al qual dona nom, bastida el segle passat per iniciativa 

d’una família del carrer de la Cucurulla, va ser restaurada per Francesc Mitjans al ser adquirida 

pels Güell, i es conservada ara en bon estat al Passeig de Sant Gervasi, quasi al costat de la 

rotonda. Es diu que les cadenes de l’entrada no s’han tocat des de que Alfons VIII s’hi va 

gronxar quan era un infant, durant un visita. Antonio Machado hi va viure un temps a les 

acaballes de la Guerra Civil. 

 

L’arquitecte Enric Sagnie es va comprar i reformar una antiga torre a Brusi-Copèrnic, que més 

tard l’Estat va adquirir per instal·lar-hi el Col·legi Major Femení Virgen de la Immaculada, 

regentat a la postguerra per la Sección Femenina de Falange. A la fi del franquisme va passar a la 

Universitat de Barcelona, que hi va instal·lar el Centre d’Estudis d’Història Contemporània, 

fusionat amb la Fundació Internacional d’Estudis Històrics i Socials, que fins aleshores havia 

estat a Perpinyà. El juny de 1997 el CEHI es va trasllada al reconstruït pavelló de la República, a 

la Vall d’Hebron, i l’antiga torre d’en Sagnie s’ha posat a la venta per poder financiar la 

construcció de la nova facultat de Geogràfia i Història, 

al carrer Montalegre. Però quan ja hi havia aparegut un comprador –que després d’enderrocar la 

torre pretenia construir-hi una residència geriàtrica-, va prendre cos un fort moviment d’oposició 

veïnal que volia salvar l’antic edifici i, sobretot, el jardí que l’envolta. Aquest jardí frondós s’ha 

fet cèlebre per les cotorres que hi ha trobat el seu habitat i s’han anat estenent també per altres 

jardins de Sant Gervasi. Segons la llegenda admesa comunament al barri, tot va començar l’any 

1975.  

 

Molt a prop a Balmes-Francolí, hi hagué la casa del Marquès de Can Brusi, on es va reconstruir 

el 1882 el claustre gòtic del barri de Can Gralla, a ull, perquè havien desaparegut els plans fets 

per Elíes Rogent en desmuntar-lo en 1856 del seu emplaçament original, a Duc de la Victoria-

Portaferrissa. Enderrocada la finca dels Brusi per aixecar pisos al solar, el claustre de Can Gralla 

es va tornar a desmuntar peça a peça, i el va comprar un antiquari de Malaga. Aquest el va 

vendre a una empresa d’assegurances, que el va fer reconstruir, al final de 1895, integrant-lo en 
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la seva nova seu del polígon Pedrosa de l’Hospitalet de Llobregat, obra de l’arquitecte Octavi 

Mestre, i inaugurada el mes de maig de 1996. 

 

Torres Modernistes 
 

Els primers anys d’empenta constructora de Sant Gervasi van coincidir en aquells en que el 

Modernisme arquitectònic feia furor entre les classes benestant. 

 

D’entre moltes torres modernistes que es van fer a Sant Gervasi, cal esmentar especialment 

Bellesguard, d’A.Gaudi. Originariament s’anomenava Torre de Vallblanc, però el rei Martí 

l’Humà la va rebatejar en el moment d’adquirir-la com a casa d’estiueig ( volia fugir de l’humitat 

de Barcelona). Sembla que la idea del nou nom, Bellesguard s’ha d’atribuir a Bernat Metge, que 

havia actuat de notari de la compra. En el moment de l’agrgació de Sant Gervasi a Barcelona, la 

torre estava pràcticament en ruïnes. El 1852 s’hi havia fet al costat mateix el jardí municipal, que 

abans era a l’esglèsia. Al 1900, la aleshores propietari, Joan Figueres i Sagués, va encarregar a 

Gaudí que construís en el solar una nova residència, que és la que actualment hom coneix com 

Bellesguard, més amunt de l’església de la Bonanova. 

 

 
Reixes de la casa Tosquella, obra d’Eduard Balcells (1906) 

La Rotonda, obra de l’arquitecte Adolf Ruíz Casamitjana, que va fer construir com a hotel la 

família Andreu, es ara una clínica privada; i ha desaparegut ja la torre que es va fer el General 

Prim en estil àrab (per no enyorar-se) el número 11 del carrers Alfons XII. 

 

Can Tosquella, a la cantonada del carrer Ballester, que l’obertura del cinturó de ronda va deixar 

al descobert en destruir bona part de jardí, havia estat construïda el 1906 per Eduard M.Balsells. 

Els oferiment de compra fets a la propietària no han estat acceptats, sembla que per considerar-

los insuficients, i tampoc no si han efectuat obres de restauració, de manera que l’edifici s’ha 

anat degradant durant l’últim terç del segle. 

 

Finalment, esmentem la casa que l’exsoldà del Marroc Muley-Afit va encarregar a Puig i  

Cadafalch al 1811 per a una amiga seva, al Passeig de la Bonanova, 55; la casa Rialp, del 1908 

obra de Joan Rubio i Bellver, a la cantonada Dominics-Vendrell, i el xalet del Marquès d’Alella, 

al carrer de Muntaner, 264, fet per l’arquitecte Miquel Modolell al 1914 per encàrrec d’Araceli 

de Fabra i Puig. Els jardins havien estat dissenyats per Forestier.  

 

Una incipient industrialització 
 

Les torres d’estiueig suposaven una certa reactivació econòmica del municipi en allò que feia 

referència al ram de la construcció. Però no en un creixement demogràfic estable. La dificultat de 

les comunicacions impedien que hi arribessin indústries d’importància, element indispensable 

per a l’augment de la població. Però ja ben avançada la segona meitat del segle XIX, alguns 

industrials hi van trobar un solar per a la seva activitat, com a propietaris de la fàbrica Casa-

Coberta, al costat del cementiri. 

 

Francesc Curet explicava, en un article publicat al “Diario de Barcelona” (15-VIII-1964) que 

Sant Gervasi hi havia hagut “algunes fàbriques de sederies, generos de punto, gomas y corsés y 

laboratorios de productos químicos y farmaceuticos”, una situació molt semblat a la de Sarrià.  
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Entre les fabriques més importants al finals del segle hi havia, entre altres, la de teixits de seda 

Blanch, Solé, Torra i Cia. Als anys vint encara hi havia les fabriques tèxtils de Modest Amat, de 

draperia, que s’havia traslladat a Sant Gervasi des del carrer de l’Argenteria.  

 

Al 1846, Sant Gervasi tenia només 376 habitants i 40 anys més tard encara no havia arribat als 

2000. Però al 1882, amb vigílies de l’agregació, ja havia pujat a 9054. I al 1905, quan feia vuit 

anys que formava part del municipi de Barcelona, arribava a 14519 habitants. Les petites 

indústries i sobretot la construcció havien fet possible aquest boom demogràfic. 

 

Les vies de circulació solquen el barri 
 

El municipi ja havia realitzat en el moment de l’agregació, les vies de circulació bàsiques, amb 

l’excepció del carrer Balmes. L’antiga carretera que unia Sarrià amb Horta havia quedat 

integrada modernament amb la que va rebre la pintoresca denominació oficial de Cornellà a 

Fogàs de Tordera. Aquesta carretera coincidia amb l’itinerari actual de la Ronda de Dalt. L’any 

1864 la Diputació va condicionar e tros més proper a la Plaça de la Bonanova per la banda 

d’Horta i això va donar lloc al Passeig de Sant Gervasi. L’any 1890 es va urbanitzar el tros 

comprès entre les esglésies de Sarrià i Sant Gervasi i es va originar el Passeig de la Bonanova, 

amb el seu característic traçat rectilini. El 1907 la millora va arribar al tros situat entre l’església 

de Sarrià i el Monestir de Pedralbes, i es va crear el Passeig de la Reina Elisenda. La urbanització 

d’aquests trams de l’antiga carretera va obligar a la construcció o millora de ponts sobre els 

torrents que travessava. 

 

 
         Aspecte que tenia el Passeig de Sant Gervasi als anys deu 

 

El 1890 el Foment de Sant Gervasi va convocar una reunió de la qual va sortir una comissió per 

defensar l’obertura de carrer Muntaner. L’obertura del carrer Muntaner va estar relacionada amb 

la urbanització del Camp d’en Galvany, possiblement la més important realitzada a terme.  

 

Urbanitzacions entorn al Turó Park 
 

Al barri de Lledó, que havia pres el nom de l’antic Mas Lledó, aviat va perdre la seva 

denominació, absorbida per les noves urbanitzacions que sorgien com un ventall entorn del que 

ara es l’Avinguda de Pau Casals: Camp de les Figueres, Turó de Modolell i Camp d’en Galvany.  

 

De tots aquests noms, l’únic que s’ha conservat en la denominació popular en la postguerra ha 

estat el del Camp d’en Galvany, que correspon a la zona entre el Turó Park i el carrer Muntaner, 

per sota de la Via Augusta. La urbanització del Camp d’en Galvany fou iniciada el 1866 pel 

propietari del terrenys, Josep Castelló i Galvany. Del mercat del carrer de Santaló, inaugurat el 

mes de febrer de 1927, tothom en diu encara el Mercat d’en Galvany. 

 

El Turó Park, obert com a parc d’atraccions privat, va tenir unes grans dimensions però una vida 

curta perquè els propietaris dels terrenys aviat en van emprendre la urbanització. Es va edificar la 

perifèria de tal manera que els actuals jardins van quedar al centre, en terrenys adquirits el 1974 
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per l’Ajuntament, quan les atraccions mecàniques van ser retirades per l’empresa promotora. 

Aquest parc públic, tothom la seguit anomenant com el primitiu parc d’atraccions i no amb el 

nom oficial de Jardins Eduard Marquina. 

 

Sant Gervasi, avui 
 

Josep Pla havia definit Sant Gervasi com «un poble de carcamals, de prudents, de beats i de 

reservats» una definició certament molt parcial perquè hi havia molta gent que no encaixava en 

aquests estereotips i hi havia també nuclis de republicanisme ben consolidats. 

 

En qualsevol cas, Sant Gervasi, avui, no té res a veure amb el d’antany. El nom va estar a punt de 

perdre’s els anys seixanta i setanta, quan els noms de “la Bonanova”, ”la Via Augusta” o 

qualsevol altre denominació de carrer característic eren mes usats pels seus habitants per referir-

se al seu lloc de residència que no pas el nom del barri. 

 

Excepte en alguns carrerons dels volts de la Plaça Molina, pròxims a Gràcia, en cases amagades 

pels edificis pantalla, les classes menestrals i petit burgeses s’han anat reduint per deixar pas a la 

burgesia mitjana i alta, que ja no viuen en xalets sinó en pisos de 200 m2, o més, i amb guardià 

de seguretat a la porta.  
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2.3 Història dels Mercats de Barcelona 
 

A la Mediterrània, i al llarg de molts segles, els mercats han viscut, com la gent, a l'aire lliure, i a 

les parades, els tendals de roba s'hi posaven més per protegir-les dels excessos del sol que de la 

pluja, gairebé un accident. Possiblement, el principal motiu per cobrir els mercats van ser les 

queixes del veïnat, tip de les olors, no sempre delicades, de les deixalles, de les baralles habituals 

entre venedors, dels crits i, en fi, del brogit, que devia ser de tal magnitud que, al nostre país, la 

frase "Sembla el mercat de Calaf" és l'exemple genuí de la Torre de Babel a la catalana. 

 

Als mercats es parlava a crits, però també a cau d'orella, i abans que existissin els diaris, les 

ràdios i les televisions, era el lloc més oportú per assabentar-se de tot el que passava a la vila i al 

món. S'hi treballava, i a vegades també s'hi plaguejava, i tot això va conformar de mica en mica 

un teixit ple de vida quotidiana, que reflectia el caràcter més viu de la ciutadania. Perquè, a la 

Mediterrània, els mercats són tant antics com la gent que hi va arribar, i a Barcelona, cruïlla i 

comunió de camins marítims i terrestres, van agafar una gran embranzida. 

 

Fora de muralla, primer, llocs que la tradició ha mantingut i que són ja mil·lenaris, com ara la 

Rambla, es van convertir des de ben aviat en un desgavell de mercaders ambulants. A la part 

baixa de la Rambla, s'hi venien flors, i els pagesos de les rodalies hi venien les fruites i verdures. 

Després, quan les muralles van desaparèixer, els mercats es van escampar pel pla, acompanyant 

els nous habitants, i es van instal·lar als llocs més estratègics, fins a configurar una xarxa que és 

modèlica al món. La dita medieval "Roda el món i torna al Born", que feia referència a les lluites 

de cavallers, avui la podríem aplicar als que busquen referents en una matèria com és els mercats 

i la seva proximitat al consumidor: "Roda el mon i torna a Barcelona". 

 

Tampoc és cosa que va començar ahir, ni fa quatre dies: la xarxa barcelonina de mercats, engrandida, sí, 

els darrers anys, va encetar les estructures actuals al segle XIX i va tenir dues fites importants; l'una, la 

desamortització d'esglésies i convents, que va permetre guanyar espais per a la ciutat, on van sorgir la 

Boqueria (1842) i Santa Caterina (1848); l'altre va ser l'Exposició Universal de 1888, que va donar un 

gran impuls a Barcelona, tan gran que d'aquell any són els mercats de la Concepció, Llibertat i 

Hostafrancs, i tot seguit van venir els del Clot i de Sant Martí (Unió), del 1889, l'Abaceria, del 1892, i el 

primer assentament seriós del Ninot, 1893, que es va inaugurar tal com és ara l'any 1933. 

 

Els Mercats de Barcelona. De l'època Romana al Tercer Mil·leni 
 

Els primers documents escrits relatius als mercats de Barcelona daten de finals del segle X, tot i 

que el seu origen podria ser anterior. 

 

L'activitat comercial de Barcelona des de l'època romana ha estat intensa, gràcies a la situació 

privilegiada de la ciutat, oberta a la Mediterrània, amb un accés marítim fàcil i en confluència 

amb diferents vies naturals que penetren cap a l'interior de Catalunya. Des d'aquí, es 

manufacturaven productes de luxe i es donava sortida a gran part de l'excedent agrícola. 

D'aquesta manera, Barcelona es convertí en el principal centre econòmic i polític del territori 

català. 

 

El primer mercat obert s'organitzà a l'altra banda de la muralla romana, sobre l'emplaçament 

actual del portal de l'Àngel . Així sorgí un barri mercant format per petites parades i botigues 

especialitzades, tallers o magatzems que s'incrementaren en el decurs dels segles posteriors. 
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La ciutat es dotà d'altres mercats, que o bé aparegueren en indrets estratègics on l'activitat 

comercial era més forta, com el Born, o bé en espais no construïts generalment situats extramurs, 

com és el cas de la Boqueria. 

Al Born s'hi celebraven les justes organitzades per la noblesa i també les principals festes 

religioses i de caràcter més lúdic com el Carnestoltes. 

 

L'evolució d'aquestes places mercats experimentà un gran canvi des de l'edat mitjana fins al segle 

XIX. D'una banda, es culmina un procés d'especialització i sedentarisme. De l'altra, destacar la 

importància creixent dels intermediaris, que provocà el relegament dels petits productors mercats 

a un segon pla. De la mateixa manera, la millora dels mitjans de transport de les mercaderies, 

juntament amb el creixement de la població, van fer possible l'augment de nombre de productes i 

les possibilitats d'elecció. D'aquesta manera, s'arriba a un període de transició que comporta un 

nou concepte del mercat a Catalunya, definit com un emplaçament reservat i cobert. 

 

L'arquitectura del ferro i el naixement de l'arquitectura civil 
 

La idea d'aquest tipus de mercats sorgeix al segle XIX, en l'època de la divisió social de l'espai i 

l'adopció dels models urbans més racionals i més ben adaptats al desenvolupament demogràfic i 

industrial. 

Els mercats coberts concebuts durant aquest segle uneixen l'estructura metàl·lica amb el vidre, 

donant així una falsa impressió de transparència 

 

 
 

A causa de la seva proporció monumental i la seva disposició interior elevada, aquests mercats 

atorguen als barris on s'instal·len una gran solemnitat 

 

 
 

El primer mercat cobert de Barcelona va ser el de Santa Caterina , les obres del qual van 

començar a l'any 1844. Tal com passà amb altres mercats, el de Santa Caterina es construí sobre 

l'emplaçament d'un antic convent o església. La tradició popular va passar a denominar els nous 

mercats amb el nom del convent o església sobre el qual estava edificat (Santa Caterina, Sant 

Josep.) 

 

El Born va ser el primer mercat de la ciutat de Barcelona que s'inspirava en una concepció 

modernista, concebut en metall i vidre a l'antiga plaça mercant medieval que porta el seu nom. 

Més tard, en 1875, es va inaugurar un mercat del mateix estil a Gràcia, que va rebre el nom de 

Mercat de la Llibertat, símbol de la sublevació d'aquell poble veí de Barcelona contra el govern 

del general Prim el 1870. 

 

La configuració d'una xarxa de 40 mercats municipals 
 

El moviment iniciat pels mercats de la Llibertat i del Born confirmarà la construcció dels mercats 

posteriors: el de Sant Antoni (1882), el de la Barceloneta (1884), el de la Concepció o el 

d'Hostafrancs (1888), el del Clot i el del Poblenou (1889) i, també a Gràcia, el de l'Abaceria 

(1892). 

El mercat cobert de Sant Josep o Boqueria posà la seva primera pedra el 1840, però la seva 

inauguració serà en 1914. 
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A causa de la seva proporció monumental i la seva disposició interior elevada, aquests mercats 

atorguen als barris on s'instal·len una gran solemnitat. 

Cadascun d'aquests mercats ajudaren a estructurar el barri o el poble on se situaven. Les funcions 

comercials es desenvolupen de manera ordenada en una zona al voltant de la qual es troben els 

habitatges. 

 

Els mercats que es construeixen durant els primers anys d'aquests segle són tots coberts, un 

model que han seguit tots els mercats projectats durant aquest segle. Els diferents municipis de la 

rodalia i el pla que els incorporava a Barcelona des de mitjans del segle XIX fins els anys 20 del 

s. XX -Sants (1913), Sant Andreu (1923), Sarrià (1911)- disposaven també de mercats públics, 

construïts en un procés similar als de la ciutat. 

 

Durant els anys quaranta i cinquanta, es construiran diferents mercats de nova planta sobre solars 

tradicionalment s'exercia la venda a l'aire lliure (Sagrada Família, Horta, Guinardó). A les 

dècades dels anys 60 i 70 , coincidint amb el creixement demogràfic de la ciutat els barris vells 

comencem a densificar-se mentre en sorgeixen d'altres nous. És en aquest moment quan naixeran 

18 nous mercats situats en els nous barris de la perifèria. 

 

Els orígens de l'actuació municipal en el món dels mercats 
 

Des de l'Edat Mitjana, els municipis han tingut i han exercit un ampli ventall de competències en 

matèria de proveïments. En el seu origen més remot, aquestes competències es fonamentaven en 

la necessitat d'assegurar l'arribada i distribució més elementals dels aliments a les ciutats. Només 

cal recordar, en aquest sentit, les competències que l'Ajuntament de Barcelona tenia sobre 

"carrers" distribuïts arreu de Catalunya, per tal de garantir l'arribada de blat a la ciutat comtal. 

Amb el temps, aquesta competència va completar-se en una doble direcció. Per una banda, els 

ajuntaments vetllaven per les condicions sanitàries dels aliments que s'oferien en els mercats. Per 

altra, controlaven l'accés de les mercaderies a la ciutat per tal de recaptar els impostos sobre 

consums. 

A les grans ciutats -i en el cas de Barcelona aquest fet ha esdevingut paradigmàtic, aquesta 

competència legal i aquestes activitats han acabat configurant espais físics propis: els mercats 

municipals. Primer com a recintes a l'aire lliure i després amb estructures cobertes, els mercats 

municipals han permès, històricament, que l'Ajuntament assegurés un proveïment alimentari als 

ciutadans de Barcelona en bones condicions sanitàries i de preu. 

Amb el pas dels anys, el creixement econòmic i el desenvolupament de les activitats comercials 

de tot tipus ha permès que el centre d'interès de les actuacions municipals en aquest sector es 

desplacés de la necessitat d'assegurar el proveïment d'aliments al fet de vetllar pels drets dels 

ciutadans com a consumidors. 

En un primer moment, el compromís municipal en defensa dels drets dels consumidors va 

començar molt centrat en el sector més delicat: els productes d'alimentació. El control sanitari 

dels aliments, les campanyes de caire informatiu sobre el valor nutritiu, les formes de consum i 

assegurar un nivell de preu competitiu i avantatjós dels productes alimentaris, van ser les 

primeres línies d'actuació en aquest camp: en aquest sentit, els mercats municipals permetien una 

intervenció més fàcil de l'Ajuntament. L'extensió de les activitats comercials alimentàries fora 

dels mercats i el creixement de la preocupació per les condicions del consum a tots els sectors 

són l'origen d'una política municipal del consum d'abast molt més àmplia. 

 

Els mercats davant dels nous reptes de s XXI 
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Des de començaments dels 90, l'Ajuntament ha impulsat una política de modernització comercial 

d'aquests centres per tal d'adequar-los als nous reptes de futur. En aquest context, els mercats de 

la Sagrada Família, Clot, Concepció, Lesseps, Santa Caterina, Boqueria han viscut un procés de 

renovació integral de les seves estructures tant físiques com comercials. A l'hora que també s'han 

fet gran nombre intervencions a la gran majoria de mercats. Aquestes intervencions han millorat 

substancialment les estructures físiques i l'oferta comercial d'aquests centres, amb la incorporació 

de nous serveis als ciutadans (serveis de caixer automàtics, aparcaments per a clients, 

repartiment a domicili, noves denominacions com autoserveis 
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3. ENTORN SÒCIO-CULTURAL 
 

3.1 El modernisme 
 

El Modernisme és un moviment cultural que es produeix a Europa a finals del segle XIX i 

principis del XX. Malgrat que aquest moviment cultural de recerca de noves formes i 

expressions afecta a totes les manifestacions de l'art i el pensament, és en l'arquitectura i les arts 

plàstiques on es mostra amb ple sentit. 

 

A Catalunya el Modernisme té unes dimensions i una personalitat especial que fa que puguem 

trobar manifestacions per tot arreu de la geografia catalana i en edificacions de molts diversos 

tipus: fàbriques, cooperatives agrícoles, ateneus, mercats i habitatges. El moment històric és 

idoni, creixement econòmic i reafirmació nacional. 

 

L'agricultura s'orienta cap a l'exportació (vi, fruits secs), la indústria en general, i la tèxtil en 

particular, viu un moment expansionista, també el comerç i les finances en general gaudeixen 

d'excel·lent salut a les grans ciutats del país, en especial Barcelona, on se'ls hi ha quedat petit el 

cinturó medieval de les muralles i han iniciat la seva expansió urbanística amb els plans 

d'eixample. 

 

Aquesta situació a Catalunya contrasta amb un moment especialment pessimista a Espanya, on la 

pèrdua de les darreres colònies americanes posa en crisi el concepte de l'Estat espanyol i 

manifesta de forma meridiana l'anquilosament de les estructures de l'estat i la manca de 

modernitat en l'economia i la societat espanyoles. 

 

 

 

 

 

L'arquitectura modernista a Catalunya significa, per una banda, la modernització de les tècniques 

de construcció (ús del ferro en les estructures, utilització dels elements prefabricats), al mateix 

temps que conserva elements tradicionals (construccions amb totxo vist) i enllaça amb l'estil 

gòtic amb el que guarda un cert paral·lelisme. És una arquitectura decorativa, integradora en 

l'edifici de totes les arts plàstiques. Els arquitectes són sovint decoradors també d'interiors i 

dissenyen tots els detalls: el mobiliari, la marqueteria, les vidrieres, els mosaics, la forja, etc. Hi 

ha una reivindicació de les artesanies en un moment de domini industrial. 

 

Com a trets generals de reconeixement de l'estil modernista podem definir: el predomini de la 

corba sobre la recta, l'asimetria, el dinamisme de les formes, el detallisme de la decoració en la 

recerca d'una estètica per se, l'ús freqüent de motius vegetals i naturals i les figures de dona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cronologia exacta del Modernisme a Catalunya és difícil i sempre convencional. Podem 

situar-lo entre l'any 1888, any de l'Exposició Universal de Barcelona i el 1906, amb un epíleg 

fins l'any 1926, data de la mort d'en Gaudí. 
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Cronologia 
 

1833-1865  

Primera gran onada d’expansió de la indústria catalana amb predomini de la màquina de vapor 

basada en la utilització del carbó com a font d’energia. Les importacions de cotó en floca es 

multipliquen per set a Catalunya (de 2.912 tm el 1835 a 21.207 tm el 1860). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1860-1895  

Les importacions de cotó en floca es multipliquen per més de tres (1860: 21.207 tm, 1895: 

67.919 tm). La crisi de la fi de segle farà que les importacions el 1900 disminueixin a 62.741 tm. 

1861-1867  

Expansió de la xarxa ferroviària: 1861, comunicació directa per Lleida entre Barcelona i 

Saragossa; 1862, comunicació Barcelona i Girona (1878, fins a Portbou); 1867, comunicació 

directa entre Barcelona i València per Tarragona. 

1865-1900  

Reubicació de la indústria tèxtil, especialment cotonera, enfront de la impossibilitat de poder 

continuar utilitzant el carbó com a energia primera. Utilització de l’aigua amb l’aprofitament 

intensiu de les conques del Llobregat i del Ter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1868-1874  

Sexenni Revolucionari. Etapa democràtica que plantejarà a Catalunya els antagonismes socials 

latents. Mentre la burgesia conservadora s’espantarà davant l’activisme revolucionari, el 

republicanisme federal serà incapaç d’aconseguir el suport popular necessari per a consolidar la 

seva experiència democràtica (I República). Tanmateix, quedarà palesa la diferent evolució 

social entre Catalunya i la resta de l’Estat espanyol. 

1870  

Fort creixement del moviment obrer organitzat. Durant el juny té lloc a Barcelona el I Congrés 

Obrer, dins del marc de la Internacional (AIT), que es decanta cap a postures abstencionistes i 

àcrates. 

 

 

 

 

 

 

1873  

Proclamació de la I República. El caràcter democràtic i avançat del règim no impedeix que des 

del moviment obrer no s’accepti com a solució. 

1874  

Cop d’estat militar. L’oligarquia tradicional de base agrària i financera recupera el poder. 

Restauració dels Borbons. L' AIT és declarada il·legal. 
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1833-1865  

Primera gran onada d’expansió de la indústria catalana amb predomini de la màquina de vapor 

basada en la utilització del carbó com a font d’energia. Les importacions de cotó en floca es 

multipliquen per set a Catalunya (de 2.912 tm el 1835 a 21.207 tm el 1860). 

  

1860-1895  

Les importacions de cotó en floca es multipliquen per més de tres (1860: 21.207 tm, 1895: 

67.919 tm). La crisi de la fi de segle farà que les importacions el 1900 disminueixin a 62.741 tm. 

  

1861-1867  

Expansió de la xarxa ferroviària: 1861, comunicació directa per Lleida entre Barcelona i 

Saragossa; 1862, comunicació Barcelona i Girona (1878, fins a Portbou); 1867, comunicació 

directa entre Barcelona i València per Tarragona. 

  

1865-1900  

Reubicació de la indústria tèxtil, especialment cotonera, enfront de la impossibilitat de poder 

continuar utilitzant el carbó com a energia primera. Utilització de l’aigua amb l’aprofitament 

intensiu de les conques del Llobregat i del Ter. 

  

1868-1874  

Sexenni Revolucionari. Etapa democràtica que plantejarà a Catalunya els antagonismes socials 

latents. Mentre la burgesia conservadora s’espantarà davant l’activisme revolucionari, el 

republicanisme federal serà incapaç d’aconseguir el suport popular necessari per a consolidar la 

seva experiència democràtica (I República). Tanmateix, quedarà palesa la diferent evolució 

social entre Catalunya i la resta de l’Estat espanyol. 

  

1870  

Fort creixement del moviment obrer organitzat. Durant el juny té lloc a Barcelona el I Congrés 

Obrer, dins del marc de la Internacional (AIT), que es decanta cap a postures abstencionistes i 

àcrates. 

  

1873  

Proclamació de la I República. El caràcter democràtic i avançat del règim no impedeix que des 

del moviment obrer no s’accepti com a solució. 

  

1874  

Cop d’estat militar. L’oligarquia tradicional de base agrària i financera recupera el poder. 

Restauració dels Borbons. L' AIT és declarada il·legal. 

  

1874-1886  

Etapa d'expansió de l'economia catalana coneguda popularment com la febre d'or. 

1877  

Pi i Margall publica Las Nacionalidades, on resumeix el seu pensament federalista. 

1878  

Lluís Domènech i Montaner publica l'article En busca d'una arquitectura nacional on defensa la 

necessitat de noves formes modernes i nacionals en l'arquitectura. 

1879  

Valentí Almirall treu a la llum el primer diari en català, el Diari Català. 

1879-1989  

La fil·loxera travessa els Pirineus el 1879; el 1882 apareix al Maresme, el 1887 al Penedès i el 

1889 al Priorat. Destrucció pràcticament completa de la vinya catalana. 

1880  

Primer Congrés Catalanista promogut per Valentí Alrmirall per tal de consolidar l’estructura 

organitzativa del moviment catalanista 

1881  

Congrés obrer a Barcelona que crea la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola, de 

tendència anarquista. 
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1882  

Inauguració del Centre Català inspirat per Valentí Almirall. Acord de no-militància ni 

col·laboració amb els partits espanyols. 

1883  

Congrés del republicanisme federal, d’on surt un projecte de Constitució de l’Estat català dins la 

Federació espanyola. 

1885  

Memorial de greuges adreçat al monarca espanyol on s’expressen les necessitats de dotar 

Catalunya d'autogovern. 

1886  

Valentí Almirall publica Lo Catalanisme on desenvolupa les seves teories sobre l’autogovern 

català. 

Instal·lació a Sant Martí de Provençals de la fàbrica Rivière dedicada a la fabricació de teixits 

metàl·lics. 

1888  

Fundació a Barcelona de la UGT i el PSOE (el 1899 es traslladaran a Madrid). 

Exposició Internacional de Barcelona. 

1890  

Primer 1 de Maig. 

1891  

Fundació de la Unió Catalanista, que intentava aplegar totes les institucions que lluitaven per les 

reivindicacions del país. 

1891-1896  

Forta agitació rabassaire a causa dels desastres de la fil·loxera i els contractes de rabassa morta. 

1892  

Bases de Manresa, projecte d’autonomia per al Principat de caràcter bàsicament conservador. 

El bisbe Torres i Bages publica La Tradició Catalana, visió tradicionalista del catalanisme. 

1892-1897  

Període d’atemptats anarquistes. 

1894  

Creació de la Companyia d'Electricitat que construí les primeres centrals hidroelèctriques 

pirinenques. 

 

 

 

 

 

 

 

1897  

Fundació de l’Electroquímica de Flix. 

Incorporació a Barcelona de Gràcia, Sants, Sant Martí de Provençals, Sant Andreu i les Corts. 

Instal·lació de la cervesseria Els quatre Gats a l'edifici Martí d'en Puig i Cadafalch; aquest serà el 

local de reunió de l'ala més innovadora del Modernisme. 

 

 

 

 

 

 

 

1898  

Guerra amb els EUA i pèrdua de les colònies antillanes (Cuba i Puerto Rico) i asiàtiques 

(Filipines). 

 

 

 



            El Mercat de Galvany 

    Octubre 2004                                                                                                                                                                                                                                                         Página 28 

       Autor:  Manuel Recoder Ferrer

1899-1901  

Intents de la burgesia catalana d’aprofitar la desfeta del 98 per introduir modificacions profundes 

en l’estructura de l’Estat espanyol. 

El rebuig del govern central al reformisme i la seva política tributària provoquen el tancament de 

Caixes, moviment de resistència passiva de la burgesia catalana contra el govern. 

1901  

Creació de la Lliga Regionalista com a partit polític de la burgesia catalana. Lerroux inicia també 

la formació d’un partit republicà radical anticatalà i enfrontat a la Lliga. 

1902  

Fracàs de la vaga general per a la reducció de la jornada laboral. 

1905  

Víctor Català (Caterina Albert) publica Solitud. 

1906  

Llei de jurisdiccions per reprimir els delictes contra l’exèrcit i la unitat espanyola. Configuració 

contra aquesta llei de Solidaritat Catalana, formada per tots el partits catalans exceptuant els 

lerrouxistes. 

1907  

Triomf aclaparador de Solidaritat Catalana. 

1909  

Protesta popular contra la guerra del Marroc el mes de juliol, que acabarà amb una vaga general i 

una insurrecció popular (Setmana Tràgica) que és reprimida brutalment. 

1910  

Constitució de la Confederació Regional de Treballadors de Catalunya, de tendència anarco-

sindicalista que l’any següent (1911) configurarà la CNT. 

1914-1925  

Període de vigència de la Mancomunitat de Catalunya. Dominada políticament per la Lliga, 

havia de ser l'embrió d'un autogovern català que no arribà. 

1914-1918  

I Guerra Mundial. 

Moment expansiu per a l'economia catalana per l'oportunitat que ofereia la no-bel·ligerància de 

l'Estat espanyol. 
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3.2 Noucentisme 
 
El Noucentisme és un moviment cultural, d’abast polític, que s’inicia a Catalunya 

aproximadament el 1906 amb la creació de Solidaritat Catalana i acaba el 1923 amb el cop 

d’Estat de Primo de Rivera. És la resposta moderada als plantejaments que havia promogut el 

Modernisme. 

 

El nom de Noucentisme va aparèixer per primera vegada en les gloses d’Eugeni d’Ors. Ell n’és 

el creador i el principal ideòleg. D’Ors justifica el nom amb diversos motius: per una banda 

trobem el referent directe del Quattrocento (1400) i el Cinquecento (1500) italians. Noucentisme 

ve de 1900. D’Ors diu que noucentista és un adjectiu cronològic. Per altra banda, nou és el 

contrari de vell. S’inicia un segle nou, amb propostes de canvi noves que trenquen amb el que 

era vell. 

 

A diferència dels modernistes, els noucentistes arriben a materialitzar la conjunció de política i 

cultura. La burgesia està compromesa amb el catalanisme i la intel·lectualitat i accepta 

col·laborar en el projecte de transformació d’una Catalunya més autònoma. Aquesta idea 

d’autonomia competent va ser iniciada durant el Modernisme, però els postulats modernistes 

trencaven clarament amb les classes dirigents. Els noucentistes van entendre que sense la 

burgesia era impossible engegar un projecte com aquest. 

 

A nivell ideològic, el Noucentisme representa la imposició de la raó, la precisió, la serenitat, 

l’ordre i la claredat. Manifesten una preponderància de la línia respecte al color i defensen la 

sobrietat expressiva. És una reacció en contra del liberalisme, el romanticisme, el naturalisme, el 

positivisme i el laïcisme. S’oposa a aquests moviments amb una exigència intervencionista en els 

afers públics, un renovat espiritualisme, i una major importància de la voluntat en contra de la 

dada més empírica. Valora més la intel·ligència que la sensibilitat. El Noucentisme coincideix 

més amb les doctrines més mediterraneistes que s’estan donant a França en aquell moment. 

Doctrines originades en primer lloc per l’école romane i després per les aportacions de Cézanne i 

la retòrica classicista de l’esprit nouveau. 

 

El Noucentisme va servir a la burgesia catalana per refermar-se com a classe hegemònica i 

exportar el seu programa de millora a la resta d’Espanya. 

 

Tot i aquesta actitud clarament reactiva i regeneracionista, hi ha dos conceptes, no tan nous, que 

ajuden a constituir l’ideari dels noucentismes: el classicisme i el mediterraneisme. El món clàssic 

els contextualitza amb una arrel cultural i uns avantpassats ideològics i de treball compartits amb 

Grècia i Roma. És una base referencial que servirà de guia, per exemple, en el moment de 

l’elaboració de la normativa del català. Per altra banda, atorguen al Mediterrani un valor d’origen 

i espai comú, amb unes constants heretades, també, pels catalans. Les noves aportacions que fan 

els noucentistes volen ser un model mesurat de canvi, però un canvi que de seguida esdevingui 

tradició. La tradició dóna identitat, s’està creant una nova Catalunya, però una Catalunya molt 

arrelada al seu passat, molt conscient dels seus orígens. 

 

Els noucentistes veuen que el lloc ideal per dur a terme tots els canvis que s’han plantejat és la 

ciutat. Construir una ciutat és consolidar el perfil de la civilització moderna. La ciutat és un espai 

amb canvis constants, reflex dels camins que pren la civilització. Aquesta civilització serà el 

resultat final de la seva obra. Cal crear una metròpoli que sigui exemple de modernitat a tot el 

país. La revolució implica allunyar-se dels ambients rurals i centrar-se en les ciutats, sense perdre 

les tradicions del camp. La indústria i les empreses burgeses són el motor de la nova Catalunya 

autònoma, i Barcelona n’és la capital. 

 

La construcció de la nova metròpoli comprèn tots els àmbits, però és l’artista qui hi participa més 

directament. Ell té la possibilitat d’adquirir un sentiment plenament modern perquè el seu art 

assoleix funcions socials. La unió entre art i societat permet la formulació d’un ideal de bellesa 

que es reflecteix en la construcció de parcs, edificis, escultures públiques, pintures murals, 

jardins i plantejaments urbanístics nous. 



            El Mercat de Galvany 

    Octubre 2004                                                                                                                                                                                                                                                         Página 30 

       Autor:  Manuel Recoder Ferrer

 

Durant el Noucentisme el programa teòric es va realitzar paral·lelament al desplegament 

institucional del catalanisme polític. Es van assolir noves quotes de poder, en especial des de 

l’obtenció de la Mancomunitat el 1914. 

 

La Mancomunitat va permetre crear una infrastructura normalitzadora de la llengua i la cultura 

catalanes, de la qual destaquen: l’Institut d’Estudis Catalans (1907), l’Escola Catalana d’Art 

Dramàtic (1913), la Biblioteca de Catalunya (1914), l’Escola de Bibliotecàries (1915), la Xarxa 

de Biblioteques Populars. També va ser important la celebració del primer Congrés de la 

Llengua Catalana (1906) i la creació de la secció Filològica del IEC (1912). Aquesta va ser 

crucial en l’elaboració de la nova normativa del català, sobretot amb la creació de la càtedra de 

Pompeu Fabra (1912), perquè això va afavorir la promulgació de les Normes ortogràfiques 

(1913), la publicació del Diccionari ortogràfic (1917) i la Gramàtica (1918) i més endavant el 

Diccionari general de la llengua catalana (1932). 

 

La creació literària i plàstica anava molt lligada als valors ideològics que els noucentistes havien 

proposat. L’art i l’esperit polític anaven de bracet. L’artista és un personatge social que participa 

directament en els processos modernitzadors engegats per les institucions. Es formula un ideal de 

bellesa i es duu a terme a les ciutats. Els creadors treballen molt en espais públics. Escultures al 

carrer, nous parcs i jardins, nous espais. 

 

Pel que fa a la narrativa, durant el Noucentisme els autors no segueixen les propostes poètiques 

de Joan Maragall, més identificables amb el Romanticisme. Trenquen amb l’aportació naturalista 

i s’inicien en la creació de les antinovel·les, escriuen relats breus o les famoses gloses originades 

per Eugeni d’Ors. 

 

El Noucentisme fa un ús molt concret dels gèneres literaris. Potser els més utilitzats són la 

poesia, l’assaig i l’oratòria. La poesia, centrada en les figures de Josep Carner i Jaume Bofill i 

Mates (Guerau de Liost), és l’espai des d’on es procedeix a la creació d’imatges. L’assaig és una 

perfecta eina comunicativa, Eugeni d’Ors li dóna un caràcter nou amb les seves gloses i articles 

periodístics, en les quals trobem les bases de l’ideari noucentista. Finalment, l’oratòria, per la 

seva força de persuasió, és un gènere que es practicarà molt durant aquest període. Els 

noucentistes necessiten convèncer la societat de la importància dels canvis que proposen, i no hi 

ha gènere millor que l’oratòria per arribar a un gran públic i causar-hi un impacte immediat. 

 

La novel·la és un gènere menor durant el Noucentisme, tot i que Narcís Oller i Joaquim Ruyra 

n’escriuen. La major producció en prosa es concentra en els contes i els relats breus. Com que 

són més ràpids de llegir, les idees que s’hi volen transmetre no queden tan disperses. El text és 

més curt i més accessible. Pel que fa a les arts escèniques, la producció teatral, en comparació 

amb el Modernisme, és molt minsa. Només Carles Soldevila i Millàs-Raurell escriuen algunes 

obres. 
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4. ENTORN ARQUITECTÒNIC 
 

 

4.1 Arquitectura del segle XIX-XX 
 

L'arquitectura del segle XIX és una arquitectura urbana. 

 

En aquest segle les ciutats creixen vertiginosament. Londres, per exemple, pansa d'un milió 

d'habitants a la fi del XVIII a gairebé dos milions i mig en 1841. A més, neixen nous nuclis 

urbans en llocs situats prop de les fonts d'energia o de matèries primeres per a la indústria.  

 

La revolució industrial iniciada en el segle XVIII a Anglaterra es difon a Europa i als Estats 

Units d'Amèrica. La industrialització crea la necessitat de construir edificis d'un nou tipus 

(fàbriques, estacions de ferrocarril, habitatges, etc.) i demanda que aquests siguin barats i de 

ràpida construcció; al mateix temps aporta solucions tècniques a les noves necessitats.  

 

Per aquesta raó, des del segle XIX, l'arquitectura i l'urbanisme van indissolublement lligats a la 

industrialització. No obstant això, no es pot parlar d'uniformitat en els estils i les solucions 

arquitectòniques i urbanístiques, només d'algunes constants: tecnificació de les solucions, 

ocupació de nous materials com el ferro colat, vidre, ciment aquest a la fi de segle i tendència al 

funcionalisme. 

 

Al costat d'aquestes dades que reflecteixen l'embranzida de la "modernitat", cal recordar que la 

nova realitat no és del gust de tots i, enfront del triomf del maquinisme i de la tècnica, s'eleven 

les veus que reclamen una tornada a l'ordre anterior. 

 

En arquitectura aquestes reivindicacions es concretaran en els estils revival. La ciutat vuitcentista 

La nova ciutat es caracteritza per la separació entre barris burgesos (cèntrics, amb grans 

avingudes i nuclis comercials elegants) i barris obrers (amb habitatges miserables, sovint no 

urbanitzades, insalubres), per la importància creixent de les vies de comunicació interna i per 

l'aparició de nous edificis les fàbriques amb els seus sòrdids voltants.  

 

La ciutat vuitcentista, en definitiva, és un fidel reflex de la nova estructura social. Encara que les 

ciutats es planifiquen o es planifiquen les seves ampliacions i remodelacions, quan són antigues 

respectant estrictament els privilegis de la burgesia, que és la classe dominant, les aspiracions i 

demandes obreres també es reflecteixen en l'urbanisme vuitcentista; en aquest sentit, va exercir 

una especial incidència el cridat pensament utòpic.  

 

París es remodela seguint els projectes de George−Eugène Haussmann. S'obren grans avingudes 

que desmiembran els barris populars del centre i ho comuniquen amb l'exterior amb estacions 

ferroviàries, carreteres... El tràfic i la circulació són els elements organitzatius de la ciutat.  

 

També es remodelen Brussel·les, Viena i Londres. Madrid conserva el centre històric, al que 

s'afegeix un eixample dissenyat per Carlos María de Castro.  

 

A la fi del XIX, Arturo Soria i Mata urbanitza un barri de Madrid amb el seu projecte de la 

Ciutat lineal. Arquitectura del segle XIX En 1860, Barcelona aprova el projecte de l'enginyer 

Ildefons Cerdà.  

Es conserva el nucli antic, que s'articula amb la ciutat nova o Eixample mitjançant amples eixos 

viaris. L'Eixample de Cerdà recull algunes de les idees dels utòpics.  

S'organitza en pomes uniformes quant a grandària, però amb formes i tipologies distintes; grans 

avingudes, que segueixen funcionant en l'actualitat, connecten ràpidament totes les zones de la 

ciutat.  

 

Els serveis públics (hospitals, casernes, places, esglésies, escorxadors, etc.) es 1 . integren en el 

reticle de l'Eixample i són de còmode accés per als habitants de la ciutat. Ildefons Cerdà és 

considerat un dels urbanistes més importants del món. Els estils històrics Existeix en el XIX una 
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tornada a l'estètica del passat; de fet, el neoclassicisme del XVIII ja va ser una primera 

manifestació d'aquesta tendència.  

 

Es parla de revival perquè es construeix a imitació de les antigues arquitectures egípcia, índia, 

xinesa, romàntica o gòtica. Però no sempre de manera unitària, sinó que es prenen elements de 

l'una i l'altra afegint-los a edificis que poc tenen a veure amb els models antics. Mentre que 

moltes d'aquestes obres són deplorables, unes altres tenen un notable interès, com la decoració 

exterior neogòtica del Parlament de Londres.  

 

John Ruskin, teòric anglès, defensa una síntesi entre la bellesa antiga, per a ell encarnada en el 

gòtic, i al tecnologia del moment: les estructures deuen ser modernes; la decoració, gòtica.  

En França Eugène Viollet−le−Duc restaura importants monuments gòtics com Notre−Damme de 

París, les catedrals de Reims i Chartres o reconstrueix ciutats senceres −Carcasona−.  

 

Com fruit del seu rigorós estudi de les estructures gòtiques, propugna l'aplicació de les solucions 

que aquest art va aportar, però a partir dels materials i les tècniques que ofereix el segle XIX. 

L'arquitectura del ferro i els nous materials A la fi del segle XVIII s'utilitza en algunes 

construccions el ferro colat, que s'obté per fusió: el pont Coalbrookdale, construït en 1777 per T,. 

F. Pritchard) o el Teatre Francès de París, de 1789, obra de V . Louis.  

 

El ferro sustenta grans càrregues, al mateix temps, es desenvolupa la producció de vidre en 

quantitat i varietat.  

El ferro i el cristall es completen ja que permeten construir edificis que siguin alhora grans i 

lleugers, transparents. Són respostes a les noves Arquitectura del segle XIX necessitats: ponts 

d'àmplia estesa, edificis de diverses plantes que necessitin estar buidades, com les naus de les 

fàbriques, mercats, estacions de ferrocarril, etc. La màxima expressió de l'arquitectura del ferro 

són les construccions per a les exposicions universals.  

 

El Palau de Cristall de Londres (obra de Joseph Paxton, de 1851) és una construcció−esquelet a 

partir d'elements prefabricats en sèrie.  

Aquest tipus de construccions "per peces" es poden muntar i desmuntar, traslladar i instal·lar en 

altra ubicació.  

El Palau de Cristall es va construir en menys de sis mesos amb 70.000 m2 de superfície; ho 

sustenten 3.300 columnes de ferro, amb 2.224 travessers i 300.000 làmines de cristall.  

Aquesta construcció és un antecedent del que serà l'arquitectura del segle XX.  

 

S'inicia la col·laboració entre arquitectes i enginyers, com en el Trobi aux Blés, encara que la 

formació que es dóna a ambdós tipus de professionals és molt distinta; els primers deuen pensar 

en termes estètics; els segons, en termes tècnics.  

Amb Henri Labrouste, que construeix la Biblioteca de Sainte Geneviève de París es concilien les 

dues orientacions, es tracta del primer edifici públic construït amb ferro colat i ferro forjat des 

dels fonaments fins la coberta. 

No obstant això, encara es "emmascara" l'edifici amb façanes d'estils clàssic; el mateix succeeix 

en la seva Biblioteca Nacional de París. El Palau de la Indústria, de París (1855), construït també 

per a una exposició universal, supera amb escreix l'obra de Paxton, doncs té un cos central de 48 

metres de llum. En 1889 sorprèn la Galeria de les Màquines, edificat així mateix per a una 

construcció.  

 

L'obra més coneguda de la construcció mecànica va ser la Torre Eiffel. AL contrari que altres 

torres, no va ser desmuntada i s'ha convertit en un símbol amb els seus tres-cents metres d'altura, 

tota ella feta amb peces prefabricades i amb càlculs precisos relatius a la dilatació tèrmica i per 

força del vent.  

 

L'escola de Xicago En els Estats Units s'opta per una arquitectura utilitària i racionalista. La 

ciutat de Xicago és destruïda per un incendi en 1871, el que obliga a aixecar-la de nou. Es 

produeix una gran especulació sobre els solars, ja que Xicago és una ciutat floreciente i això 

suscita una gran demanda de construccions. La solució que s'adopta és la construcció en vertical: 
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molts pisos elevats sobre una planta reduïda. Neix així el gratacel, l'estructura del qual serà 

metàl·lica i permetrà la ubicació d'ascensors.  

El primer gratacel és de 1864 .  

 

L'escola de Xicago està integrada per un conjunt d'arquitectes que proposen solucions similars: 

estructures metàl·liques revestides segons la funció de l'edifici; les Arquitéctura del segle XIX 

finestres poden ser tan grans com es vulgui i el mur de càrrega deixa de tenir sentit. El 

representant més important de l'escola de Xicago és Louis Sullivan (Auditori de Xicago).  

 

El modernisme És un moviment estètic internacional que es manifesta en tots els camps creatius. 

En arquitectura representa el pas de l'arquitectura vuitcentista a l'arquitectura del XX. Se li 

coneix amb diversos noms com Art Nouveauen França, Modern Style a Anglaterra, Jugendstil a 

Alemanya i Sezessionstil a Àustria.  

 

El modernisme parteix d'un doble rebuig, del academicisme i de la lletjor del món industrial.  

Per aquesta raó, és un estil molt decoratiu, i de vegades és només això, encara que els grans 

arquitectes modernistes aporten solucions innovadores als problemes constructius, per exemple 

el concepte global d'edifici o l'ús dels elements estructurals com decoratius.  

 

Els motius decoratius del modernisme, que són els quals a primera vista criden l'atenció, 

s'inspiren en la naturalesa: línies corbes, ondulants, arabescs, flors, arbres, fulles, branques, ones, 

algues, libèl·lules, papallones, galls d’indis, cignes i, seguint la tònica vuitcentista dominant que 

identifica la dona amb la naturalesa, el cos femení. Brussel·les va ser un dels grans centres del 

modernisme.  

 

Victor Horta i Henry Clemens van de Velde són els banderers de la ruptura amb el historicisme; 

aquest últim va ser a més un dels seus millors teòrics i va fundar la primera gran escola de 

disseny modern.  

 

En Escòcia Xerris Rennie Mackintosh conjuga també arquitectura i disseny (el modernisme es 

pretén globalitzador). 

Otto Wagner és el líder del moviment "secesionista" a Viena; Joseph  

 

Maria Olbrich va anar el seu deixeble més avantatjat. En Espanya l'arquitectura modernista 

triomfa sobretot a Catalunya, amb arquitectes com Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch.  

 

Antoni Gaudí, sent modernista i l'arquitecte més important del moment, no se cenyeix 

completament als trets generals del modernisme, i això és a causa de la seva originalitat. S'inicia 

en l'arquitectura de revival amb obres neomudéjares o neogòtiques.  

 

El seu estudi de les estructures gòtiques li fa avançar en la recerca de noves solucions 

constructives globalitzadores. 

La Casa Batlló, la Casa Milà (coneguda com La Pedrera), el Parc Güell i la inacabada Sagrada 

Família, totes elles a Barcelona, són les seves obres més destacades.  

Gaudí trenca amb la concepció ortogonal Arquitéctura del segle XIX dels espais; fins i tot les 

habitacions dels habitatges que construeix són curvilínies, usa l'arc parabòlic, construeix façanes 

i cobertes ondulantes i les columnes s'inclinen en lloc de mantenir la verticalidad.  
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4.2 La industrialització del maó i de la ceràmica  
 

L’activitat constructiva es basava en l’aprofitament de les característiques del maó: 

L’estabilitat dimensional, Homogeneïtat de la producció, facilitat de l’amidament, etc. 

Es fa necessària una millora dels seus processos de producció per a augmentar la qualitat i 

abaratir els costos. 

Es realitzen millores en el procés de emmotllat i es multiplica la seva producció. 

La generalització de la premsa impulsa la transformació dels productes des de la racionalitat i 

millora la qualitat. 

La teula marsellesa és el cas més paradigmàtic, és un producte emmotllat pensat per a produir. 

industrialment en motlle, però també redueix el pes de les teulades i abarateix la despesa de 

l’estructura portant. Com per exemple, l’Hospital mental de la Santa Creu. 

El pas definitiu de la mecanització es produeix amb l’aparició de la filera , és a dir la producció 

infinita sense aturades. 

Aquest procés es basa en extruir una massa d’argila a través de la filera de manera que es pot 

produir qualsevol perfil de forma continua. 

Aquesta maquinària obre el camí de la producció de peces d’argiles alleugerides amb buits, com 

per exemple les peces que més tard rebran el nom de totxanes. 
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4.3 L’arribada del ferro 
 

El ferro és el gran material de la revolució industrial. 

Les màquines, els nous mitjans de transport (vaixells de vapor, ferrocarrils), són símbols de la 

nova època en relació al ferro. 

Anglaterra va ser la primera en substituir les primeres màquines de fusta per màquines de ferro, 

per això es converteix el ferro en motor de la industrialització. 

La fosa de ferro s’havia utilitzat habitualment a l’Europa del s. XVII i s. XVIII per a produir 

canons en forns, on es barrejava per capes el carbó i el ferro. 

A l’inici de la revolució industrial s’havia prohibit l’ús del carbó vegetal i el carbó de pedra 

(hulla), que va ser substituït pel carbó del “Coc” a partir de l’any 1750.  

El carbó del Coc era produït a partir de la combustió incompleta del carbó de hulla. 

La seva lleugeresa permetia carregar-lo en alts forns cada cop de més alçària i augmentar la 

producció de fosa. 

La utilització d’aquesta tecnologia implicava que l’establiment productor havia de tenir ferro i 

carbó a les seves proximitats. 

Durant els mateixos anys existeix una demanda important de ferro forjats. Les antigues fargues 

produïen un ferro de qualitat però amb preus massa cars per a les dinàmiques del moment. 

L’any 1784 H.Cort va posar a punt el forn de pudelat. Aquest forn prenia la fosa de l’alt forn i la 

descarburava fins obtenir ferro negre a un preu competitiu. 

A finals del s. XVIII té a punt una tecnologia bàsica de la industrialització. 

Tots els intents d’industrialització a Catalunya toparen amb la dependència tecnològica externa i 

més tard amb la manca de matèries primes estratègiques, com el ferro i el carbó. 

Les primeres foneries de canons a Barcelona daten de l’any 1833. 

Els mateixos empresaris que van bastir el “Vapor Bonaplata”, el primer vapor de la ciutat, van 

decidir completar la fàbrica amb un taller de reparacions i una foneria que els nodrís de peces de 

fosa, ambdós dirigits per tècnics anglesos  

Els Bonaplata decidiren  

Els Bonaplata decidiren canviar d’aires, però un dels seus gendres, Valentí Esparó va preferir 

continuar amb una nova foneria que juntament amb els tallers “Nuevo Vulcano” (1836) i “La 

Barcelonesa” (1838) foren les tres foneries més fortes d’aquests inicis. 

Si de bon principi aquestes foneries permetien fornir de maquinària el món tèxtil i la marina, la 

poc favorable política aranzelària des de 1841 va desviar part del negoci cap  a la producció de 

peces de fosa per a la construcció (baranes, pilars, bigues i escales de fosa). 

Amb l’increment del negoci i les expectatives creades amb el desenvolupament del ferrocarril 

apareix l’any 1855, una empresa cabdal de les construccions metàl·liques, “La Maquinista, 

Terrestre i Marítima”. Entre els socis fundadors s’hi torna a trobar Valentí Esparó. 

 

Ferreries. L’intent d’introduir alts forns 
 

Fins aquell moment les foneries barcelonines importaven lingot de ferro de primera fosa de 

l’estranger. 

A la primera dels 50 es produeix un intent de producció integral de ferro autòcton. Són els anys 

de les ferreries que s’equipen d’alts forns per a la producció de fosa i de forns de pudelat per a 

convertir-la amb ferro negre que ja es podia laminar en carrils, biguetes, etc. 

Els alts forns de Catalunya fracassen en menys de deu anys, però romandran les fàbriques de 

segona fosa (aquelles que fonen peces a partir de pudelat i 4 de refinament i el 1857 l’empresa 

“Font Alexander i Cia” A Sant Martí de Provençals incorpora 2 forns de pudelat i 4 de 

refinament; l’any 1857 la “Casa Herrería Barcelonesa” s’emplaçava al Poble Nou amb 6 forns de 

pudelat i 6 de refinament. 

 

Les indústries de transformació. Fàbriques de segona fosa 
 

Un cop assumit el fracàs de les ferreries, el sector es transforma. Així el 1861, La Herrería 

Barcelonesa es convertirà de la mà de Manuel Girona en la “Herrería del Remedio”, que es 

basarà en produir ferro a partir d’una segona fosa i d’1/4 de lingot estranger i de 3/4 de ferralla 
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del país. Aquesta mateixa empresa aprofitarà la febre ferroviària de l’any 1881 i es transformarà 

en “Material para Ferrocarriles y Construcciones”. 

 

D’ençà en endavant el sector siderúrgic català es basarà en l’aprofitament de la ferralla existent 

de la mà d’empreses de “l’Herreria San José” (1863) en competència directa als ferros importats 

de Màlaga, al nord de la península, Bèlgica, França o Anglaterra. Són foneries del moment ( de 

segona o tercera fosa): “Bolumar”, “Tatay”, “Ignasi Damians”, Gaspar Quintana”, “Escorsa”, 

“Wolghemuth”, “Plana i Cia” o “Escriu”. 

 

L’ús del ferro colat a l’arquitectura catalana 
 

Després de l’aturada que significa la Guerra del francès la iniciativa burgesa barcelonina es fixa 

en la indústria anglesa basada en la maquinària de vapor. El pas de la manufactura a la indústria 

mecanitzada es realitza a partir de la importació massiva de tota la tecnologia d’Anglaterra. 

Les màquines de vapor, les selfactines del sector tèxtil, i alguns elements constructius de fosa 

són importats d’aquest país punter. 

El model fabril que s’imposa en aquells moments és la fàbrica de pisos que permetia aprofitar 

l’energia d’una sola màquina de vapor a totes les plantes mitjançant els embarrats. 

Aquesta tipologia de fàbrica precisava de plantes lliures superposades, amb sostres resistents per 

suportar el pes de maquinària i unes façanes perforades per finestrals repetitius que milloressin la 

il·luminació interior. 

Un exemple paradigmàtic d’aquest tipus de fàbrica é el “Vapor de Vell de Sants” (1844-1845), 

propietat de l’industrial Joan Güell, i edificat en només un any.  

L’edifici utilitza la construcció catalana per a edificar el gros de l’obra (parets de paredat i maó i 

sostres amb amples voltes de maó de pla alleugerides sobres jàsseres de fusta i, a la vegada , 

incorpora amb normalitat els avenços del moment: 

Pilars de fosa per alliberar les plantes, o bieles de fosa per reforçar les jàsseres de fusta tot 

formant unes bigues “Fink”. 

La fàbrica de pisos tindrà un èxit a Catalunya i esdevindrà l’edifici fabril més habitual fins a 

l’arribada de nous plantejaments industrial ja a l’inici del s. XX. 

 

Ferro i arquitectura 
 

Acceptar el ferro com a material estructural serà possible quan sigui barat, aleshores apareixeran 

els pilars i les jàsseres a les fàbriques de pisos incombustibles; els ponts, les grues i les estacions 

lligats a l’impuls del ferrocarril; els elements arquitectònics com baranes, escales o fanals de 

fosa. 

Però, la seva entrada com a material d’arquitectura serà més complicada. 

Inicialment, el ferro s’utilitzarà a les estructures dels edificis, però s’amagarà darrera de 

revestiments. Caldrà que els arquitectes acceptin les seves característiques  i endeguin la recerca 

de les seves capacitats expressives pròpies. 

Personatges tan influents com l’arquitecte Viollet-le-Duc defensaran la utilització racional del 

ferro sense amagar-lo darrera d’imitacions. 

Un dels primers receptors de l’arquitectura del ferro serà l’arquitectura efímera de les 

exposicions universals, que pel seu caràcter temporal podia acceptar les novetats amb més 

facilitat.  

El “Crystal Palace de l’Exposició” de Londres de 1851 produeix un impacte important fins al 

punt que totes les exposicions que seguiran hauran de tenir necessàriament un pavelló de ferro i 

vidre. 

 

La idea omnipresent del progrés també ajudarà a la consolidació de l’arquitectura de ferro. 

El passatge, lloc d’exposició de les noves mercaderies de consum i d’exhibició de la nova 

burgesia, necessàriament haurà de ser de ferro i vidre. 

A Barcelona, totes aquestes idees arribaran en petites dosis a mida que avançava el s. XIX i 

encara haurem d’esperar al particular ambient de fi de segle per a consolidar-ne el seu ús. 

El ferro colat es basa en la seva capacitat de ser emmotllat i , per tant , obria unes grans 

possibilitats d’industrialització basades en la seriació també de certs elements constructius. 
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Evidentment el producte emmotllat serà de qualitat si el prototip ho és. A més, a mida que 

avançaran els coneixements tecnològics de l’art de la fosa es podran escometre peces més grans 

que, inicialment, eren difícils d’aconseguir. 

 

Les baranes dels balcons barcelonins s’incorporaran ràpidament a la moda del ferro colat. Les 

noves baranes es conformaran amb barrots individuals lligats per dues platines de ferro laminat a 

dalt i baix o bé per plafons de fosa amb motius elèctrics. 

Edificis com els porxos d’en Xifré (1835) o Hospital del mateix Xifré a Arenys de Mar (1845) ja 

incorporen aquest repertori de baranes que s’estendrà a tot Barcelona amb rapidesa. 

 

L’any 1850 marca la maduresa de les foneries de Barcelona. La foneria de Valentí Esparó va 

fondre el Monument a Galceran Marquet que es va instal·lar a la plaça Duc de Medinaceli. Es 

tractava, quasi bé, promoure l’ús del ferro colat més que de lloar la figura de l’almirall de l’època 

medieval. El monument estava format per unes peces de fosa força complicades per la seva 

mida: una columna coríntia que sostenia una estàtua de l’almirall. Però, a banda de la capacitat 

tecnològica cal destacar que per primer cop un monument commemoratiu, un element tractat de 

les Belles Arts, és tot, de capa peus, de ferro colat amb la participació de Damià Campeny 

(escultor), Francesc Daniel Molina (arquitecte acadèmic) i Josep A. Santigosa (ornamentista). 

 

La producció industrialitzada d’elements de ferro colat va molt lligada a la cultura del catàleg, a 

la necessitat d’oferir uns models al gust de l’època però suficientment repetibles. Així, des de 

l’eclecticisme del moment els catàlegs incorporen  pilars de fosa per a fàbriques, columnes 

corínties per a plantes baixes de botigues, motius neogòtics i baranes neobarroques. 

El ferro colat començarà a imposar-se lentament a l’arquitectura monumental, per exemple a 

l’interior de la Biblioteca de la Universitat (1859-1873) d’Elies Rogent o a interiors de cases com 

la desapareguda casa Samà de Josep Oriol Mestres. 

 

 

 

L’aliança del ferro amb el vidre 
 

I, a la vegada a Barcelona també es reproduiran els edificis paradigma de la modernitat 

vuitcentista: el passatge i l’hivernacle; ambdós caracteritzats per la fusió de dos materials 

moderns com són el ferro i el vidre. 

 

Pel que fa als passatges, es van realitzar petites intervencions ja que les més importants van 

restar només en projecte. En aquest sentit, cal destacar el projecte mai realitzat, de l’any 1841, 

d’una Plaça Reial amb uns passatges coberts de fosa i de vidre de l’arquitecte Francesc Daniel 

Molina semblants a la galeria d’Orleans a Paris. 

Les operacions més destacades són el passatge Bacardí (1856) que connectava la Rambla amb la 

Plaça Reial, on les seves façanes amb elements de fosa, la lluerna i el pont de ferro i vidre 

s’apropen des de la modèstia als parisencs, i el paisatge del Crèdit (1873-76) de Magí Rius. 

 

Pel que fa a les construccions de ferro-vidre en espais oberts cal tenir en compte l’existència 

d’alguns precedents construïts amb fusta i vidre, com pot ser part dels pavellons dels 

desapareguts Camps Elisis al passeig de Gràcia on ja es prefiguraven tots els atractius d’aquestes 

construccions: el seu microclima, veure l’exterior des de l’interior, una imatge moderna 

transparent i plena de reflexos, etc. Caldrà esperar l’Exposició de 1888 per a que a Barcelona 

tingui un Hivernacle públic. 

 

Recordem, aquí, que una de les limitacions dels tancaments d’aquests tipus d’edificis rau en la 

màxima mida del vidre pla que es pot obtenir habitualment 
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5. ENTORN ADMINISTRATIU 
 

 

Els mercats municipals constitueixen una de les peces rellevants de la configuració comercial de 

la ciutat. Actualment, però, aquest protagonisme resulta insuficient: cal afrontar una gran 

transformació perquè els mercats municipals tornin a ésser espais cívics de convivència on es 

conjuguin l'activitat comercial amb la lúdica i la cultural.  

Només així podrem dibuixar el mercat del segle XXI. A través de l'Institut Municipal de 

Mercats, l'Ajuntament de Barcelona aposta per generar un nou impuls que permeti que els 

mercats continuïn essent eixos de centralitat socials, cívics i culturals de la nostra ciutat. Una 

ciutat cada vegada més sostenible, que gaudeix de tots els serveis en un entorn proper.  

En aquest marc de modernització, el principal repte que afronten els mercats municipals és saber 

conjugar la tradició més entranyable i característica d'aquests centres amb tot el poder d'atracció 

ciutadana i la vocació de servei que ofereixen les noves tecnologies. 

 

 

5.1 La creació de l'Institut Municipal de Mercats 
 

A finals dels anys 80, la naturalesa i característiques de les activitats dels mercats van obligar a 

adoptar nous camins en la gestió de l'Àrea municipal de Proveïments. Per aquest motiu, i amb un 

ampli consens tant entre els grups municipals del consistori com entre les associacions 

representades del món del comerç, el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona va acordar 

l'abril de 1991 la creació de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona i va aprovar-ne els 

Estatuts. 

 

L'entitat Institut Municipal de Mercats de Barcelona és un organisme autònom, de caràcter comercial i de 

serveis, constituït per l'Ajuntament de Barcelona, per a la gestió directe i l'administració dels mercats 

municipals zonals i especials a la ciutat de Barcelona. El seu consell d'Administració està integrat per 

representants dels comerciants, de les forces polítiques i del govern municipal de la ciutat 

 

El caràcter d'organisme autònom de l'Institut Municipal de Mercats es reflectirà fonamentalment en dos 

camps: 

 

L'autonomia administrativa comportarà una major agilitat en l'ordenació de les activitats dels mercats i 

en la formalització dels actes administratius que les sustenten. 

La gestió pressupostària pròpia, en el marc de les ordenances fiscals generals, que permetrà tant 

l'augment de la capacitat econòmica com l'agilització dels actes econòmics. 

 

 

Sobre l'exercici autònom d'aquestes competències, l'Ajuntament de Barcelona manté una facultat de 

tutela: aprovació de les ordenances, nomenament de càrrecs, creació i supressió de mercats, i aprovació 

de les grans obres. 

 

 

5.2 La seva gestió: el nou impuls comercial 
Els mercats municipals afronten una gran transformació pel que fa al paper que els mercats han de 

desenvolupar en el nou mil·leni, com a eixos de centralitat dels barris, i exercint una funció de cohesió 

social, cívica i cultural, a través de la via de reforçar els seus valors més apreciats i característics: el 

producte fresc i el tracte personalitzat, valors reforçats per noves activitats: oci i cultura.  

 

La modificació de l'Ordenança Municipal i la implantació de nous models de gestió han de ser les eines 

definitives per convertir els mercats municipals en CENTRES CÍVICS COMERCIALS: 

 

Millora del Servei de Mercats amb vocació de donar la màxima satisfacció a ciutadans i clients 

Manteniment de la quota comercial dels mercats, adaptant l'oferta a la demanda actual 

Gestió de la diversitat 

Tendència a la unificació de la regulació comerç de carrer-mercats 
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5.3 Instruments: Pla d’ordenació Comercial 
 

Actuacions externes: 
 
Pla d'Ordenació Comercial: adaptació oferta-demanda 

• Aplicació nous horaris comercials: tardes 

• Integració del Mercat en el seu entorn: unificació règim regulador del comerç alimentari 

• Tendència a la unificació de la regulació comerç de carrer-mercats 

 

Actuacions internes: 
• Modernització del marc legal regulador dels mercats: nova ordenança de mercats 

• Aplicació de nous models de gestió 

• Intervenció en estructures físiques: 

• Manteniment i millora de les infrastructures dels centres 

 

Les ciutadanes i ciutadans de Barcelona han de valorar els Mercats Municipals com a centres comercials 

de qualitat. 

Les ciutadanes i ciutadans de Barcelona han de valorar els Mercats Municipals com a centres comercials 

amb valors afegits com ara la sostenibilitat o la salut. 

Els mercats han de ser centres cívics comercials, espais on, a més d'una excel·lent compra, s'ofereixin 

oportunitats d'oci i cultura fresques, lligades a la vida de Barcelona i als seus interessos. 

Els mercats municipals han de tornar a ser espais cívics prioritaris de compra, amb pes per a la vida 

quotidiana de les ciutadanes i dels ciutadans.  

Els nous mercats municipals són: 

Centres Cívics comercials de centralitat als barris de Barcelona. 

La seva oferta és de molta qualitat i personalitzada. 

La seva proposta cívica subratlla l'oci i la cultura del moment. 

Tenen una funció de cohesió social i cultural en el si del barri. 

 

 

 

 

5.4 Les seves funcions 
 

L'Institut dirigeix la seva actuació a tres camps:  

La millora de les infrastructures i dels serveis. 

L'actualització de l'oferta comercial. 

La incorporació de polítiques de promoció comercial. 

Però ara és el moment de realitzar un salt qualitatiu pel que fa a la gestió:  

Necessitat de dissenyar un nou model de mercat per al segle XXI 

Superació de les rigideses actuals per adaptar cada mercat al seu entorn. 

Transformació del paper dels mercats per recuperar el seu paper d'eix cívic de cohesió amb voluntat de 

servei. 

 

5.5 Òrgans de govern 
 

Òrgans col·lectius: 

Consell d'Administració: assumeix el govern i la gestió superior de l'Institut. 

Comissió Executiva: és l'organisme de gestió ordinària de l'Institut. 
Òrgans individuals: 

President, Jordi Portabella: mercatsbcn@mercatsbcn.com 

ostenta la representació de l'alcalde (és designat per ell) a l'entitat. Dirigeix el govern i l'administració de 

l'Institut. 

Gerent, Jordi Torrades: mercatsbcn@mercatsbcn.com 

representa administrativament l'Institut. Executa i fa complir els acords del Consell d'Administració i les 

resolucions de la Presidència de l'Institut. 
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6. XARXA DE MERCATS MUNICIPALS A BARCELONA 
 

 

Barcelona compta avui amb 40 Mercats, situats al cor dels seus barris. Amb una superfície 

comercial de més de 180.000 m2 i amb gairebé 5.000 venedors, és la ciutat capdavantera a 

Europa en aquest tipus de distribució. 

 

El volum de vendes que generen els Mercats és força important.  

L’últim estudi realitzat posa de manifest que el 80% de la compra de producte fresc de la ciutat 

s’hi realitza. El conjunt d’operacions econòmiques integrat en una única estructura comercial els 

configura com ara una de les primeres empreses catalanes del sector. 

El comerç que acullen els Mercats es caracteritza per la suma de petits, però alhora importants, 

negocis de petit caràcter familiar 

 

Al Mercat s’hi barreja una gran varietat d’oferta amb el protagonisme del producte fresc, en 

primer pla, la qualitat i el bon preu, juntament amb la professionalitat i el tracte humà i 

personalitzat dels venedors. 

En el nostre país, amb una forta producció agroalimentària, permet que els mercats siguin també 

l’estructura més adient  per mantenir els hàbits de consum més favorables al producte fresc, a la 

vida revaloritzada “dieta mediterrània”, sinònim de qualitat de vida. 

L’Ajuntament de Barcelona ha dedicat en els darrers anys una especial atenció a modernitzar i 

adequar els Mercats a les necessitats dels comerciants i consumidors, destinataris finals del 

servei. 

 

Amés, s’han desenvolupat programes de millora per incorporar serveis essencials com illes de 

vianants, aparcaments, portes automàtiques, etc. Juntament amb les millores realitzades pels 

mateixos comerciants en els seus establiments. 

 

I el que és bàsic: la modernització de l’estructura comercial dels mercats, amb la concentració de 

l’oferta i dels operadors, la creació de nous espais i la introducció de noves activitats comercials i 

nous serveis. 

 Així, per exemple, s’incorporen nous articles com pa, pastisseria, dietètica, especialitats i 

congelats, ... i s’ofereixen nous serveis: àrees de caixer automàtic, carrets de compra, servei a 

domicili, aparcaments,... 

 

 

6.1 Una tradició arrelada 
 

La nostra és una ciutat d’antiga tradició comercial, que va bastir la seva puixança econòmica 

sobre la base de l’intercanvi. 

 

Els Mercats Municipals (onze dels quals són ja centenaris) han continuat l’antiga tradició 

mercantil, que té els seus arrels en els fenicis, els romans i l’esplendor del comerç medieval. 

Van ser especialment importants els Mercats del Born i de la Boqueria. A partir de  

l’enderrocament de les muralles de Barcelona, el Mercat del Born va anar adquirint 

progressivament caràcter de Mercat Central (mercat Majorista). 

 

També van jugar un important paper local els Mercats dels antics municipis de la rodalia de 

Barcelona, convertits avui en barris de forta personalitat. 

Cal no oblidar l’existència de Mercats no alimentaris, íntimament lligats a l’ànima i la tradició de 

la ciutat, com són el Mercat de les Flors i Ocells de La Rambla, la Fira de Bellcaire (Encanta 

Vells o Encants de la Plaça de Les Glòries) o bé els Encants de Sant Antoni i el Mercat 

Dominical del Llibre de Sant Antoni. 
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6.2 Els Mercats com a focus de vida social i cultural 
 

Els Mercats de Barcelona no compleixen únicament una funció econòmica: són també elements 

bàsics de referència dins els barris de la Ciutat i han contribuït, en molts casos, a la seva 

vertebració social.  

Són nuclis de convivència, centres aglutinadors on, des de sempre, s’hi barreja l’activitat 

comercial i la interrelació humana. 

 

Per aquesta raó, combinen magistralment la venda diària i les activitats de caràcter lúdic, en les 

quals hi participa, directament, tot el barri. Això és degut a l contacte que demostra des de fa 

molts anys el col·lectiu de venedors que forma cada Mercat. 

 

Cal destacar, en aquest sentit, les activitats populars de caràcter festiu en les quals la participació 

dels mercats Municipals ha representat una gran càrrega d’èxit i participació ciutadana. Ens 

referim, per exemple, al Carnaval de Barcelona que, des de l’any 1989, ha estat una mostra de la 

capacitat organitzativa i de la participació d’aquesta xarxa tan viva de comerciants. 
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7. MERCAT DE GALVANY AL NOSTRE BARRI PER SEMPRE 
 

 

7.1 Mercat de Galvany, patrimoni de l’ajuntament 
 

El Mercat de Galvany és dels pocs Mercats d’Europa que es conserva igual que en el moment de 

la seva construcció, a l’any 1927. 

Des de l’any 1976 el Mercat de Galvany és patrimoni arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 

D’aquesta forma es garantirà que generació rera generació es pugui admirar i utilitzar el Mercat de 

Galvany tal i com ho vàren fer els nostres avantpassats. 

 

Memòria que proposava el Mercat de Galvany com a Patrimoni de l’Ajuntament 
 

« 

Dades de l'edifici  

Denominació: Mercat de Galvany  

Emplaçament: c/Madrazo, c/Santaló, c/Amigó, c/Calaf. Barcelona  

Autor: Serveis Tècnics Municipals  

Data de construcció: 1925-1927  

Ús primitiu: Mercat públic  

Ús actual: Mercat públic  

Propietari: Excm. Ajuntament de Barcelona  

Adreça: Plaza San Jaime. Barcelona  

 

Descripció formal de l’edifici  

 

Planta en forma de creu amb dos costats una mica més llargs, situats en l'adreça de l'eix major 

del rectangle.  

 

Cada cos de la creu està format per tres naus, figura constructiva de l'arquitectura típica 

medieval, la central més alta i amb coberta a doble vessant i dos laterals recolzades en la 

principal amb una sola inclinació en la teulada. Això permet intercalar obertures longitudinals 

d'il·luminació i ventilació i pilars sustents. 

 

L'entroncament amb els cossos es resol amb un cos octogonal rematat per una cúpula, visible 

des de l'interior. Tot això es recolza en quatre grans arcs d'obra vista situats en el lliurament de 

les quatre grans naus.  

 

Sobre aquests arcs les obertures també circulars van rebaixant la seva posició paral·lelament a 

la inclinació de la coberta, amb el que s'aconsegueix una composició geomètrica, donada suport 

per la llum que s'introdueix per la finestres. Aquestes al seu torn es van repetint al llarg de tot 

l'edifici.  

L'estructura és metàl·lica i de parets de càrrega coincidents amb els de tancament.  

Pilars molt esvelts i cintres metàl·liques, aconsegueixen la unitat visual de l'edifici en contrast 

amb la massissa evolupant de gruixuts murs d'obra vista.  

Són notables les decoracions ceràmiques amb dibuixos al·legòrics situats damunt de les portes.  

 

Context urbà  

 

Zona d'eixample segle XIX, de pomes rectangulars no xamfranades, de carrers regularment 

estrets i altures d'edificació originàriament de planta baixa i tres plantes.  

Ocupa una poma sencera, amb accessos pels seus quatre costats. La seva condició d'edifici 

aïllat i singular li confereix un paper orientador i de referència urbana  

 

Context Històric 
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Amb el principi del nou segle els mercats barcelonins comencen a evolucionar formalment a 

l'incorporar la seva arquitectura els llenguatges arquitectònics més en ús, prescindint de 

l'exteriorització mecanicista dels característics en l'època de l'arquitectura del ferro.  

No obstant això, es manté el fer dels edificis públics fites arquitectòniques en els seus respectius 

barris. El Mercat de Galvany és un clar exemple d'aquesta intencionalitat, constituint un dels 

edificis de caràcter monumental de barri.  

La idea és reservar un espai urbanitzable per a plaça-comprat en barri cridat “Camp d’en 

Galvany” ve ja del 1868, que els terrenys eren àdhuc conreats. Aquest projecte no es va engegar 

fins després d'agregar-se el municipi de Sant Gervasi de Cassoles al de Barcelona.  

 

En 1905, l'Ajuntament comença l'estudi del projecte de l'edifici, figurant com arquitecte 

municipal Pere Falqués  

No obstant això el mercat no serà un fet, tant com projecte definitiu com en la seva construcció, 

fins els anys 1925-1927, data en la qual s'acaba. Figuren com autors de l'edifici els arquitectes 

tècnics de l'Ajuntament, i com donant del terreny que es construeix, el senyor Francisco 

Marimón. 

 

Valoració de la proposta  

 

Edifici estilísticament més proper a un Noucentisme academitzant que a una prolongació 

Modernista, tant per la qualitat de l'espai interior com per la particular utilització de la fabrica 

de rajola i per les seves proporcions.  

Els seus valors fonamentals cal buscar-los, doncs, en aquest gran espai simplificat i blanc 

uniformement il·luminat, d'estilitzats pilars, de grans arcs i finestres corbes que confereixen 

aquest aire mediterrani que pretenien alguns autors de l'època.  

Exteriorment, el seu llenguatge es fa més anquilosat i acadèmic, responsabilitzat per ser la 

façana l'element representatiu. No obstant depurada i coherent la fabrica de rajola no correspon 

a la imatge interior de l'edifici.  

El seu valor representatiu, tant tipològica com estilísticament, unit als seus mèrits espacials, fan 

del mercat de Galvany un testimoniatge que deu ser protegit i conservat.  

 

Justificació de la proposta 

 

Donat que en el segle XIX es va iniciar a Barcelona la construcció dels mercats com objectes 

arquitectònics concebuts unitàriament de nova planta, aquests edificis han anat reflectint els 

successius moviments arquitectònics que configuraven l'arquitectura barcelonina. En moltes 

ocasions, a diferència de temps mes recents, aquests edificis públics estaven formalment en 

sintonia amb l'arquitectura mes progressiva a cada moment.  

                                                                                                         » 
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7.2 Una nova generació de Mercats Municipals. 
 

 

La xarxa de Mercats que avui disposa Barcelona ha fet que a nostra ciutat esdevingui punt de 

mira i referència a nivell europeu. 

Factors com la proximitat, la varietat d’oferta o de preus i el lidertage indiscutible en el 

tractament del producte fresc segueixen atribuint al Mercat de cada barri pes específic dins de 

l’estructura comercial de la Ciutat. 

 

La renovació i adaptació d’aquests Centres és, doncs, una fita ineludible i l’equip municipal ha 

demostrat la seva voluntat de rellançament i potenciació dels Mercats. 

L’aposta més clara, en aquest sentit ha esta la renovació de Sagrada Família. 

 

L’antic mercat  
 

Situat al carrer Padilla (entre Mallorca i Provença ), l’antic Mercat ocupava des de primers dels 

anys 50 les antigues instal·lacions d’una fàbrica  d’automòbils. 

Posteriorment, s’hi va afegir una altra nau, de 800 m2, per ubicar-hi les parades desnonades de la 

Plaça de la Gardunya. L’espai que esperava aquestes dues instal·lacions (un pati d’infrastructura 

) es va utilitzar per a les funcions de moll de càrrega i altres serveis (magatzems, recollida de 

residus,...). 

 

Les raons bàsiques que van aconsellar la seva renovació varen ser, a grans trets, les següents: 

 

• Desequilibra de la barreja comercial 

• Estructura física molt malmesa tant del Mercat com de les seves instal·lacions. 

• Nombre excessiu de parades, amb dimensions inadequades. 

• Dèficit de productes claus. 

• Desequilibri entre les necessitats d’un barri amb una població cada vegada més jove i el 

servei insuficient que el Mercat oferia. 

 

Centre Comercial Mercat de la Sagrada Família 
 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, previ compliment dels requisits i tràmits legals 

i reglamentaris, va acordar encarregar e Mercabarna els treballs de construcció del nou Mercat. 

Durant les obres de construcció del nou Centre, es va habilitar un Mercat Provisori, a tant sols 

una distància de 200 metres de l’antic. Les instal·lacions es van dissenyar pensant en la 

funcionalitat i la provisionalitat, conjugant l’austeritat amb la dignitat i els criteris de comoditat, 

higiene i servei. 

Aquest Mercat Provisori ve estar en activitat fins el moment mateix en que es va efectuar el 

trasllat dels comerciants al nou Centre. 

 

El nou Mercat és obre dels arquitectes Xavier Ruiz Vallès i Pres Llimona i ha esta concebut com 

un Centre Comercial. 

 

No vol dir això que s’hagi trencat la tradició, sinó que s’ha actualitzat: s’ha trobat l’harmonia en 

la convivència entre les formes de venda tradicionals i les tendències més innovadores. 

 

Els 26.000m2 de superfície que el formen estan distribuïts de la següent manera: 

• Mercat Municipal. 

• Autoservei. 

• Galeria Comercial. 

• Gran Magatzem. 

• Locals per a oficines. 

• Planta per a serveis. 

• Aparcament. 

• Zona de jardí interior. 
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Amb aquest nou centre, la renovació del comerç tradicional ha aconseguit guanyar un repte 

important, perquè amb aquesta nova fórmula sistemes de comerç històricament enfrontats han 

trobat la manera de conviure plegats per a poder donar al consumidor una resposta global i 

cohesionada. 
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8. ACCESSIBILITAT 
 

 

Podem accedir al Mercat de Galvany mitjançant transport públic o privat. 

Si escollim un vehicle privat arrivarem des de l’Avinguda Diagonal pujant per Carrer Casanova i 

continuant pel Carrer Santaló fins el número 65. 

Un cop arribats al Mercat podrem estacionar en l’aparcament privat al servei del clients. 

 

Si optem pel transport públic haurem d’utilitzar les línies d’autobús 14, 58, 64, o la línia de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb aturada en l’estació de “Muntaner”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorregut de la línia d’autobús núm. 14: 
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Recorregut de la línia d’autobús núm. 58: 

 

 

Recorregut de la línia d’autobús núm. 64: 
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Mapa de Metro Barcelona: 
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9.AIXECAMENT GRÀFIC DEL MERCAT DE GALVANY 
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10.ANNEXOS 
 

10.1 Còpia de Projecte original mercat de Galvany 
 

Plec de condicions  
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Pressupost  
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Plànols  
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10.2 Acta notarial d'adjudicació de l'obra a Jaume Serra 
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11.MEMÒRIA FOTOGRÀFICA 
 

 

Permís de l’Ajuntament per fotografiar el Mercat 
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Imatge quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parada més actual 
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Parada original de l’any 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detall interior parada 
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                                                                              Balança de 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Àrea de caixers 
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                                                      Parada exterior mòbil tancada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parada exterior mòbil oberta 
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                                                    Productes frescos de qualitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            Pilars exteriors de fosa 
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                                            Cafeteria del Mercat de Galvany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Espais interiors del Mercat 
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El Mercat del barri de Sant Gervasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      El carrer del Mercat 
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                                                                                                                Mercat de Galvany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             Zona d’aparcament al servei dels clients 
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                                                       Colors per al nostre barri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                Grandiositat en tots els aspectes 
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