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RESUM 

L’objectiu del present treball és l’anàlisi constructiva 
i arquitectònica del mercat de Maignon, situat al 
centre de la ciutat de Badalona i construït el 1889.  

Això s’ha aconseguit a partir del desenvolupament, 
partida per partida, del pressupost original del 
mercat datat el 19 de febrer del 1889, amb el qual 
s’ha dibuixat un model 3D a escala per entendre’l 
millor. També s’ha realitzat un estudi històric de 
l’edifici, de l’arquitecte i de la ciutat i s’ha dut a 
terme un anàlisi de la seva arquitectura i elements 
més rellevants.  

Durant la fase d’investigació i de recollida de 
dades, s’ha anat descobrint diferents aspectes que 
fan pensar que el projecte original i l’immoble 
construït han estat dissenyats per més d’un 
arquitecte. Això ho podem deduir perquè els 
plànols dibuixats per Pere Falqués i Urpí (1886) 
tenen certa semblança al mercat actual però que 
alguns aspectes siguin diferents. Que els plànols 
del mercat que realment es va realitzar no s’hagin 
conservat és un problema afegit per poder fer 
comparacions més encertades. Un altre fet 
important per la seva construcció és que durant la 
fase d’execució va haver un canvi d’arquitecte, 
passant a ser Francesc Rogent i Pedrosa el que 
acabaria de construir-lo. 

Avui, l’edifici està tancat a l’espera d’una 
rehabilitació. 

Sigui com sigui, després de 130 anys de la seva 
edificació i de 9 que els paradistes treballen a un 
mercat provisional, s’ha volgut estudiar la història i 
els fets que ens han portat al moment en que ens 
trobem. 
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1 – EL MERCAT DE MAIGNON 
I BADALONA 
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1.1. INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 

Per poder definir bé l’abast d’aquest apartat, hem 
de fer una retrospecció històrica del país, en 
general, i de la ciutat, en concret. D’aquesta 
manera, podrem entendre en quina situació es 
trobava el municipi en el moment de la construcció 
del mercat, perquè es va construir i perquè en 
aquest lloc concretament. 

El període de la història espanyola en que es va 
construir el mercat es coneix com la Restauració 
(1875-1905). Aquest està determinat pel 
restabliment de la monarquia en la figura de Alfons 
XII impulsat pel conservador Antonio Cánovas del 
Castillo, el qual era el cap del govern el 1875. Un 
any després, el 1876, es van convocar eleccions a 
les Corts i es va aprovar la Constitució. En aquest 
moment, es va iniciar una alternança de poder 
entre els dos grans partits polítics: el conservador, 
liderat per Cánovas, i el liberal, presidit per 
Práxedes Mateo Sagasta. Aquests sistema , que va 
evitar l’entrada de nous partits al poder espanyol a 
base de manipulacions i corrupció, va funcionar 
amb regularitat fins al final de segle. Badalona no 
va ser una excepció on, fins a finals de la dècada 
dels vuitanta, l’Ajuntament va ser governat d’igual 
forma sense entrebancs. (Villarroya 1999, p.117) 

A la primera meitat del segle XIX, Badalona era 
una població principalment agrícola i marinera. 
Exceptuant el casc urbà, el qual estava concentrat 
a la zona de Dalt de la Vila, la resta eren terres 
ocupades per caps de conreu i masies 
disseminades. A la segona meitat del segle, en 
canvi, Badalona va sofrir una evolució important. 
(Villarroya 1999, p.124) 

La localitat estava vivint un creixement demogràfic 
considerable, causat per la immigració procedent 
de diferents punts del país. Aquests moviments de 
població venen determinats per la millora industrial 
dins del sector tèxtil a Catalunya. També perquè 
l’any 1848 es va inaugurar la primera línia de 
ferrocarrils d’Espanya, la qual unia Barcelona i 
Mataró, els dos punts més importats dins d’aquest 
sector. La industrialització es va anar assentant fins 
al punt de tenir 58 indústries diferents, la majoria 
tèxtils (60,3%). El 1862, però, es va iniciar una 
recessió dins el sector que va conduir a la població 
a una crisi general. Aquesta, motivada per la guerra 
civil nord-americana, es va aguditzar el 1866, quan 
va coincidir amb el crac de la borsa de Barcelona i 
es va generalitzar a tots els sectors.

Moltes industries van caure en aquest període però 
aquelles que la van superar, van veure augmentat 
el nombre de telers amb que comptaven, el que va 
significar un augment de la producció i, per tant, 
una necessitat de treballadors. Això va derivar en 
un augment de la població important.  
(Villarroya 1999, p.133-138) 

El 1857 Badalona comptava amb 10.485 habitants, 
mentre que el 1888 havien augmentat fins 15.770 
habitants (Cuyàs 1982, p.244). Com s’observa, en 
aproximadament 30 anys, els habitats de Badalona 
van augmentar en un 50%. Aquest creixement de 
població que s’esperava, va fer evident la 
necessitat de crear un pla urbanístic els anys 60 
per poder absorbir-ho. El mercat de Maignon, 
juntament amb altres equipaments, es va plantejar 
en aquell moment. Anteriorment, Badalona estava 
concentrada en la zona de Dalt de la Vila però, a 
causa de la industrialització, va començar a créixer 
cap al mar. 
(Villarroya 1999, p.104). 

El 1889 l’alcalde era liberal i el seu nom era 
Francesc Viñas i Renom (Villarroya 1999, p.121). 
En aquell moment, tot i no estar en plena crisi 
econòmica, la situació no era favorable i aquest fet 
va afectar posteriorment en la construcció del 
mercat. 

Actualment, els paradistes del mercat Maignon es 
troben a una carpa provisional a causa del mal 
estat estructural d’aquest. Després de 130 anys i 
una reforma el 1975 (on es van canviar els vidres 
originals) l’edifici es troba deteriorat(Lladó 1980). El 
2010 es va abandonar el mercat i, pendent d’una 
reforma integral aprovada el 2015, fins fa uns dies 
es trobava buit. Sent que aquesta modificació no 
arriba mai, es va cedir a la colla de castellers de la 
ciutat on, avui dia, practiquen els nois i noies al seu 
interior. 

Figura 1: Fotografia aèria de Badalona (1972)  
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 
Vermell: Mercat Maignon; Blau: Ajuntament de Badalona. 
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1.2. EMPLAÇAMENT 

L’emplaçament escollit pel mercat cobert era la 
Plaça Maignon, lloc on anteriorment estava el 
mercat descobert de la ciutat. (Sadurní 2005, 
p.502) 

Antigament, el terreny de la zona era propietat 
d’Esteve Maignon i Duran, un hisendat barceloní, i 
s’estenia des de la Carretera Real fins al mar. Al 
1837, va decidir obrir dos carrers per promoure la 
seva urbanització, el de Lleó i el del Pilar. 
Actualment el carrer del Pilar es diu carrer Arnús en 
homenatge a Evarist Arnús i Ferrer, un financer 
barceloní i “fill adoptiu de Badalona” que va edificar 
un asil en aquest mateix carrer. Era del partit 
lliberal i bon amic de Sagasta. 
(Cuyàs 1982, p.235). 

És un emplaçament estratègic, ja que es troba 
entre l’ajuntament i el mar, a més de ser molt 
pròxim a l’església de la Divina Providència (1857) 
(Cuyàs 1982, p.175) i del carrer més comercial de 
la ciutat, el carrer del Mar, que va de l’ajuntament 
fins al mar. Aquests quatre punts són els més 
concorreguts del municipi, per tant, és lògic que el 
mercat sigui en aquesta plaça. Fins el 1926, quan 
es va inaugurar el mercat Torner, va ser l’únic 
mercat de la ciutat. En el moment que es va 
edificar el segon mercat, el Maignon va passar a 
ser anomenat com “Plaça Vella”, ja que el Torner 
era mencionat com “La plaça Nova”. Tot i aparèixer 
el nou mercat, la seva proximitat al mar el va fer el 
protagonista principal de la venta de peix al 
municipi fins el 1977 quan, per proporcionar una 
major varietat d’aquest producte, es va inaugurar el 
Mercat del Peix, just davant del Maignon. (Sadurní 
2005, p.502, 508, 511) 

La plaça es troba entre aquests dos carrers i 
compta amb el nom del propietari del terreny. 
L’espai destinat pel mercat era d’uns 45 metres de 
llargada per uns 18 d’amplada, tenint així uns 810 
metres quadrats de terrenys per edificar entre els 
carrers de Lleó, Arnús, de la Pietat i Passatge 
Maignon. 

Figura 2: Emplaçament dibuixat per Pere Falqués (1886). AHCB. 
És important comentar, en aquest cas, el mar quedaria a la part 
superior del dibuix. 

Figura 3: Exterior del mercat (1829). Arxiu històric de la ciutat de 
Badalona. 

Figura 4: Mapa de la ciutat de Badalona abans de l’execució del mercat (1878). Arxiu 
històric de la ciutat de Badalona.  
Vermell: Mercat Maignon; Blau: Ajuntament de Badalona; Verd: Parròquia de Santa 
Maria; Groc: Monestir de la Divina Providència de Badalona.
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Figura 5: Plànol de Badalona que mostra els eixamples de la ciutat (1908). ICGC. 
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2 – EL PRIMER PROJECTE  
DE PERE FALQUÉS I URPÍ 
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2.1. LA VIDA I AMBICIONS DE PERE 
FALQUÉS 

Pere Falqués i Urpí (1850-1916) fou l’autor del 
primer projecte que coneixem per al mercat 
Maignon de Badalona. Falqués, fill de Sant Andreu 
de Palomar, va ser un personatge d’origen humil 
que va saber aprofitar molt bé les diferents 
oportunitats que se li van presentar a la vida per 
tenir un bon futur. El seu pare, Gabriel Falqués i 
Saldoni (Molet 2014, p.89) era mestre d’obres i va 
ser qui el va iniciar dins el sector de la construcció 
fent que treballés com a paleta a les seves obres. 
(Vinyes 2010) 

Pere Falqués havia començat a estudiar 
arquitectura a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 
mentre també treballava amb el seu pare, però va 
finalitzar els estudis a Madrid, on el 26 de 
novembre del 1873 obtingué el títol d’Arquitecte. 
Durant la seva estança a la capital, va contreure el 
tifus, fet que el va deixar convalescent durant dies i 
sol va ser recolzat pel seu company d’estudis i amic 
Lluís Domenech i Montaner. (Vinyes 2010) 

Al tornar a la seva ciutat natal, va seguir amb l’ofici 
de constructor on va realitzar alguns projectes, un 
d’ells, la capella neogòtica de la masia de les 
Carasses, actualment escola Ignasi Iglésias.  

El 2 de desembre del 1873 es casà amb la filla de 
Ferran Puig i Gisbert, futur propietari de la fàbrica 
Fabra i Coats, a qui li va dissenyar una urbanització 
a Sant Gervasi de Cassoles el 1884 (Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona, AHCB. Fons personal de 
Pere Falqués i Urpí). Aquest matrimoni el va 
introduir al cercle de la burgesia, fet que, més tard, 
li va permetre aconseguir l’encàrrec del mercat de 
Maignon l’any 1885, sent aquest el seu primer 
projecte de mercat. 

Segurament, l’embaràs de la seva esposa el va 
impulsar a aprofitar que el seu pare i oncle tenien 
plaça a la Conselleria d’Obres Publiques de Sant 
Andreu de Palomar per presentar candidatura com 
a arquitecte municipal sense que hi hagués plaça, 
per intentar substituir a l’actual, el qual era mestre 
d’obres i realitzava les seves funcions de forma 
il·legítima. El 29 d’abril de 1874 va ser nomenat 
arquitecte municipal de Sant Andreu de Palomar 
per concurs.(Molet 2014, p.88) 

Aquest fet, però, no va aturar l’ambició de Pere 
Falqués que, el 26 d’agost de 1875 va substituir al 
cessat Antoni Rovira i Trias com a arquitecte 
municipal de Sant Martí de Provençals. Sent l’únic 
candidat amb la titulació, li va ser fàcil guanyar el 
concurs. 

Tot i això, el 1877 també va guanyar la plaça 
“d’arquitecte consultor” de Badalona, de manera que, 
entre aquest any i el 1882 va ser arquitecte municipal 
de tres ciutats importants al nord de Barcelona, 
municipi on encara no era reconegut. 

El 26 d’agost de 1882 va renunciar al càrrec de Sant 
Andreu de Palomar a causa de la caiguda de la 
cúpula de l’actual parròquia de la ciutat, dissenyada i 
construïda per ell mateix. Aquest fet va produir sis 
morts i més de deu ferits. 

L’enfonsament, però, no van significar una taca al seu 
expedient ja que, el 1883, es va encarregar de la 
remodelació del Gran Teatre del Liceu. No s’acaba de 
saber si fou la seva reputació o els seus contactes el 
que li van permetre realitzar aquesta proesa però el 
fet és que, després d’això, és va donar a conèixer a 
les eminències de la ciutat, una d’elles Evarist Arnús.  

El Liceu, juntament amb la victòria al concurs per la 
urbanització de la Plaça Catalunya (1886) i l’encàrrec 
de dos edifici per l’Exposició Universal de 1888 (el 
Palau de les Ciències i el Pavelló de l’Agricultura), 
van significar un salt qualitatiu a la seva carrera. Fins 
a tal punt que, l’any següent, guanyaria el concurs 
que el convertiria en arquitecte municipal de 
Barcelona, substituint novament a Antoni Rovira i 
Trias. El 31 de desembre de 1888 va agafar 
possessió del que seria el càrrec més important de la 
seva vida. 

El fet de formar part de l’ajuntament de Barcelona, el 
va obligar a abandonar els altres municipis (principis 
de 1889) per la carrega de feina que significava. 
(Molet 2014, p.88-p.89) 

Pere Falqués va realitzar molts projectes sent 
arquitecte municipal, tant públics com privats. Hi ha 
constàncies de que, durant aquest període, utilitzava 
altres arquitectes per què firmessin els seus projectes 
i així que no quedés constància de que hi havia 
participat, una d’elles, la Central Catalana 
d’Electricitat (1897-1899), la qual esta firmada per 
Antoni Costa i no per ell mateix. (Molet 2014, p.92-
p.93) 

Desafortunadament, no queda determinat el perquè 
d’aquestes actuacions. Avui dia, per un arquitecte 
municipal és il·legal dur a terme encàrrecs privats 
però, segons la legislació de la època, per Pere 
Falqués no hi existia cap impediment. (Molet 2014, 
p.104-p.106) 

L’arquitecte va deixar el càrrec el 1914 i va morir el 
22 d’agost de 1916 a Barcelona, deixant el llegat de 
moltes obres característiques del modernisme 
barceloní. 

Algunes de les seves obres més importants, a part 
de les ja esmentades, són: 

- Torre de les Aigües de la fàbrica Can Girona 
(1883) 

- Tinència de l’Alcaldia dels carrers Bruc/Aragó 
(1893) 

- Monument al polític Rius i Taulet – Passeig 
Lluís Companys (1901) 

- Monument al dramaturg Pitarra (1906) 
- Fanals del Passeig de Gràcia (1906) 
- Casa Bonaventura Ferrer (1905-06) 
- Institut J. M. Zafra (1911) 
- Casa de la Lactància (1913) 
- Mercat de Sants (1913) 
- Companyia d’Aigües de Montcada (1915) 
- Adaptació de l'antic Arsenal del parc de la 

Ciutadella com a seu del Museu d'Art Modern 
(1915). 

També és important esmentar que va ser president 
de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya 
(actualment el Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya - COAC) des de 1889 fins 1900.  
(Vinyes 2010) 

Figura 6: Retrat de Pere Falqués fet per Ramon 
Casas (1905-1908). Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. 
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2.2. PERE FALQUÉS I ELS MERCATS 

L’arquitecte, al llarg de la seva carrera, va arribar a 
construir set mercats distribuïts per la ciutat de 
Barcelona i voltants com són Badalona (1889), El 
Clot (1889), La Unió al Poblenou (1889), 
Hostafrancs (Projecte iniciat per Antoni Rovira i 
Trias i finalitzat per ell el 1889), Galvany a Sant 
Gervasi (va realitzar sols el projecte, ja que l’edifici 
va finalitzar el 1927), Sant Andreu de Palomar 
(1906) i Sants (1913). (Graus 2018) Paral·lelament, 
Falqués també va estar treballant en un projecte de 
cobertura del Mercat de la Boqueria, el més gran 
de la ciutat. Aquest comptava amb unes 
estructures de fusta que s’havien de canviar 
regularment i ell hi va plantejar una solució 
desmuntable de ferro el 1897. Desafortunadament, 
a causa de dificultats administratives i problemes 
d’expropiació, es va anar ajornant fins quedar el 
projecte abandonat. (Graus 2019) 

Tot aquest repertori demostra que, el personatge 
en qüestió, va adquirir una elevada experiència en 
quant a la projecció i construcció de mercats al llarg 
de la seva vida. Després d’aquesta introducció, ja 
ens podem endinsar al mercat que ens ocupa. 

Figura 7: Mercat de Maignon (1983). AHBDN Figura 9: Mercat del Clot. Arxiu COMSA 

Figura 8: Mercat de la Unió. Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona. 

Figura 10: Mercat de Sants. Arxiu Nacional de Catalunya. 
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2.3. EL PRIMER PROJECTE DEL 
MERCAT MAIGNON 

Com s’ha comentat anteriorment, Pere Falqués i 
Urpí es va encarregar del projecte del mercat de 
Maignon el 1885, que va ser quan es va formalitzar 
la proposta. Fet possiblement ocorregut gràcies a 
haver tingut contacte amb Evarist Arnús després 
de la reforma del Teatre del Liceu i de ser, en 
aquell moment, l’arquitecte consultor de la ciutat 
(1877-1889). Tot i ser el primer encàrrec, en un 
període de temps molt petit també rep els de El 
Clot i la Unió, mercats que tots tres s’acaben 
inaugurant el mateix any (1889).(Graus 2018) 

El primer element del projecte Maignon amb el que 
es compta són els plànols originals del mercat 
dibuixats per Pere Falqués (1886), el quals estan 
formats per: un esquema de l’emplaçament del 
mercat, un alçat de la façana principal, un alçat de 
la façana lateral, una secció vertical i una planta. 

El que més crida l’atenció d’aquests plànols és la 
manera com es combinen els materials estructurals 
de l’edifici: el maó i el ferro. El maó serà deixat vist 
i el ferro només s’utilitza en els elements a flexió. 
Això és un precedent que indica quin camí seguiria 
l’arquitecte dins la seva carrera. 

L’edifici es mostra amb una planta rectangular amb 
una superfície de 1.034 metres quadrats, formada 
per una única nau central. Aquesta és coronada 
amb una sèrie d’encavallades metàl·liques de tipus 
Polonceau, les quals cobreixen una llum d’uns 19 
metres. Als laterals, trobem un tipus de pseudo-
capelles cobertes per una volta de mig punt 
capialçada, les quals serien ocupades per les 
parades del mercat. No podem dir que es tractin de 
naus laterals perquè, tal com esta distribuïda 
l’estructura vertical i la seva forma, queden 
segmentades formant aquestes un espai individual 
per cada una. 

L’estructura vertical del mercat està formada per 14 
matxons (7 per cada façana lateral) distribuïts 
equitativament per tota la longitud del mercat i és 
on es recolzen les esmentades encavallades. Són 
murs de fàbrica de doble altura que, en acabar les 
capelles, passen a tenir la meitat de la seva base. 
D’aquesta manera s’aprofita aquest canvi per cobrir 
els espais per les parades laterals interiors.  

Figura 11: Alçat façana principal. Fons personal Pere Falqués i Urpí. Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. 
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Aquesta forma del mur recorda les capelles 
gòtiques entre arcbotants. En aquest mateix punt, 
els tancaments no estructurals també sofreixen un 
canvi, i és que passen de ser de maó a una 
persiana metàl·lica per protegir dels elements 
atmosfèrics i deixar passar una llum que no 
perjudiqui als productes de l’interior. 

La coberta del mercat, segons el plànol, tindria 
dues vessants i seria coberta amb una xapa 
ondulada de zenc. Aquesta es recolzaria 
directament sobre de les corretges fent de 
paraigües de l’edifici i protegint-lo de l’exterior. 

La façana principal compta amb tres entrades i, 
sobre la principal, s’aixeca un arc de mig punt 
decorat amb ferro colat. Les persianes i la 
decoració metàl·lica donen un toc de modernitat al 
tancament, mentre que els elements coronaris 
arrebossats simulant pedra i les profunditats del 
maó són més característics del racionalisme 
estructural francès. Per tant, hi ha una mescla 
d’estils molt diferents però que, en canvi, combinen 
a la perfecció. Tal i com els ha dissenyat 
l’arquitecte, mostren un estil transitori que, més 
endavant, anirà optimitzant fins convertir-lo en una 
marca personal. Per rematar la façana, Pere 
Falqués li va afegir una gran asta on penjar una 
bandera, probablement la de Badalona. 

El tancament lateral té una sola entrada trencant 
amb la simetria del mateix. Aquí també hi trobem 
les persianes metàl·liques i els elements 
arrebossats, tot i que, generen un menor impacte 
visual. El que trobem aquí de diferent és que, en 
sobrepassar la capella, la paret queda rematada 
amb un arc rebaixat i, aquest mateix, amb una 
cornisa. El que també s’ha pogut observar és que 
l’evacuació d’aigua, de ferro colat, queda totalment 
vista, és més, transcorre pel mig de la pilastra. 
Aquest fet fa pensar que la vulgui convertir en 
protagonista. Això és un tret interessant, ja que, 
normalment, aquest tipus d’instal·lacions volen 
passar desapercebudes. És com una manera de 
demostrar que, tot i no haver projectat una 
estructura metàl·lica, no vol abandonar aquest 
material. 

Figura 12: Secció transversal del mercat. Fons personal Pere Falqués i Urpí. Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona.
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Un altre punt a destacar del mercat Maignon, 
deixant a una banda la seva arquitectura, és que 
des de la proposta (1885), els plànols (1886) 
(AHCB) i la inauguració del mercat (24 desembre 
de 1889) (Arxiu Històric de la ciutat de Badalona) 
passen pràcticament 5 anys. És un període de 
temps llarg tenint en compte que la seva 
construcció es va dur a terme en menys d’un any 
(finals de març de 1889 a finals de desembre 
1889), per tant, quin és el motiu d’aquest retard? 
Vistes les circumstàncies, les raons sembles dues: 
la primera que la situació econòmica del moment 
va obligar a endarrerir el projecte i la segona que, 
com tenia més encàrrecs a les mans, havia d’estar 
pendent de tots i això no li va permetre ocupar-se 
al cent per cent amb cap dels mercats. La 
semblança constructiva que compten els tres 
esmentats al principi fa pensar que hi va estar 
treballant simultàniament.  

Figura 13: Alçat façana lateral. Fons personal Pere Falqués i Urpí. Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. 

Figura 14: Planta del Mercat. Fons personal Pere Falqués i Urpí. Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. 
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3 – EL PROJECTE CONSTRUÏT DE  
FRANCESC ROGENT I PEDROSA 
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3.1. L’ARQUITECTE 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, la 
construcció del mercat Maignon es va iniciar a 
finals de març del 1889. Per desgràcia, no hi ha 
constància escrita d’aquest fet però es pot deduir 
gràcies a que, entre la seva documentació, es troba 
l’acta de subhasta d’aquest, la qual està datada el 
10 de març del 1889. Un altre fet a tenir en 
consideració és que Pere Falqués i Urpí va 
abandonar l’ajuntament de Badalona a principis 
d’any per dedicar tot el seu temps al de Barcelona. 
El que podem extreure d’aquestes dades és que, 
tot i que el projecte el va fer Falqués, la seva 
edificació la va supervisar un altre arquitecte o 
mestre d’obres, ja que ell no hi podia ser. 

Analitzant els documents del mercat, només trobem 
el nom d’un altre arquitecte que treballi per a la 
ciutat, Francesc Rogent i Pedrosa. Tot i això, 
Rogent només es fa present a la recepció de l’obra 
el juliol de 1890 (Arxiu Històric de la ciutat de 
Badalona), per tant, no acaba de quedar clar que 
fos ell qui hi va ser durant la construcció del mercat 
de Maignon. Les úniques firmes que apareixen als 
documents, a part de la seva, són la de l’alcalde 
Francesc Viñas i Renom i un tal Antoni Sánchez. 
Aquest segon no queda clar qui és però, tenint en 
compte que firma en tots els papers, es podria 
tractar del secretari, un testimoni de l’acta o la 
persona que va supervisar el mercat. 

Com que el seu nom no apareix en cap llistat 
d’arquitectes (Associació d’Arquitectes 1900) es 
descarta la tercera opció i dona pas a pensar que 
fou Rogent qui va dur a terme aquesta tasca. A 
més, si es l’encarregat de confirmar que la 
cubicació final és correcta, segurament sigui 
perquè hi va ser. 

De Francesc Rogent i Pedrosa se sap poca cosa 
en comparació amb altres arquitectes. Va néixer el 
1864 i va ser el primogènit de Elies Rogent i Amat, 
un famós arquitecte barceloní. Francesc va ser 
titulat arquitecte el 1887 a l’Escola Provincial 
d’Arquitectura de Barcelona, on el seu pare n’era el 
fundador i el primer director. Amb només un any de 
titulat, va dissenyar el pont que unia El parc de la 
Ciutadella amb la gran Cascada amb motiu de 
l’Exposició Universal de 1888 i, un any més tard, 
era nomenat Arquitecte Municipal de la ciutat de 
Badalona. (Barral 2000, p.118-p.119)

Durant aquest període, va projectar la façana 
neoclàssica de l’església Santa Maria de Badalona. 
El temple actual data del segle XVIII però es té 
constància que el 1112, al mateix emplaçament, ja 
hi havia un tempre romànic. Rogent, el 1895 va 
restaurar l’església, que havia quedat malmesa per 
un incendi 70 anys enrere durant la festa de la 
Pasqua Granada. (Sadurní 2005, p.614) 

També va dissenyar unes fonts de ferro colat 
(1892), les quals estan repartides per les ciutats de 
Barcelona i Badalona i que són considerades bé 
cultural d’interès local. (Lladó 1980) 

Desafortunadament, l’arquitecte va morir “en la flor 
de la vida”, el 1898, quan tan sols comptava amb 
34 anys de vida. (Associació d’Arquitectes 1900, 
p.63) 

Fet interessant a destacar és que el pare de 
Francesc, Elies Rogent, va ser professor de Pere 
Falqués mentre aquest estava estudiant a 
Barcelona. D’això en deixa constància ell mateix, 
nombrant-lo mestre en repetides ocasions quan, 
sent presidents de l’Associació d’Arquitectes, escriu 
a l’Anuari del 1900. (Associació d’Arquitectes 1900, 
p.61) 

Figura 15: Imatge de Francesc Rogent i Pedrosa d’autor desconegut. 
(https://criticartt.blogspot.com/2013/04/enredar-la-troca-gaudi-vs-francesc.html) 



Construcció i arquitectura del mercat Maignon 20

3.2. DESCRIPCIÓ DEL MERCAT 

El mercat finalment construït es veu com un 
element robust i les seves línies el fan veure 
realment pesat, ja que pràcticament tota la totalitat 
dels tancaments són de maó vist. Les mides 
globals del marcat difereixen lleument del projecte 
de Pere Falqués: si inicialment tenia una llargària 
de 45 m i una amplària de 18 m, finalment es 
construí amb una llargària de 47 m i una amplària 
de quasi 23. Per tant, té una superfície construïda 
de 1050 metres quadrats i una útil de 970, una 
mica més gran que el previst per Pere Falqués. 
S’ha de tenir en compte que aquesta àrea és sense 
contemplar l’espai que en mengen les parades del 
mercat, que n’és gran part. Es veurà més 
endavant. El nivell interior del mercat es troba a un 
pla lleugerament superior al de carrer, pel que es 
van afegir escales per poder accedir-hi. Com que 
no s’han trobat els plànols d’execució de l’edifici, 
ens basem amb els aixecaments gràfics que 
disposa l’ajuntament com a pas previ a la 
rehabilitació integral que s’ha encetat de l’edifici. 

La part portant del mercat està dividida en 8 
matxons iguals i repartits equitativament per la 
longitud del mateix. L’estructura vertical i els 
tancaments segueixen el mateix criteri que al del 
projecte, en canvi, l’encavallada passa de ser 
triangular tipus Polonceau a ser una encavallada 
triangulada amb el cord superior de forma 
parabòlica, fet que determina que la coberta 
defineixi una volta de canó rebaixada. Un canvi en 
aquest aspecte es va dur a terme, simplement, per 
reduir costos, ja que el metres de ferro són 
inferiors. La qüestió està en què va portar al 
constructor a realitzar aquest tipus d’encavallada, 
ja que no té res a veure amb les que Pere Falqués 
projectarà durant la seva carrera. Això, per 
desgracia, no es pot saber. Atès els canvis que el 
mateix Falqués feu als mercats de la Unió i del 
Clot, quan substituí les encavallades Polonceau per 
encavallades ales de mosca per indicació de Joan 
Torras Guardiola (Graus 2018), ens inclinem a 
pensar que potser Torras intervingué també a 
Badalona. 

La façana principal està formada per 4 pilastres 
repartides equitativament i totes elles coronades 
per un element decoratiu semblant a la idea 
proposada de Pere Falqués. En altres aspectes, en 
canvi, mostra modificacions importants respecte el 
plànol. El tancament principal compta amb una sola 
porta central que va de pilastra a pilastra. Un altre  

aspecte important és que no hi ha rastre de ferro. 
Les persianes i l’arc han estat substituïts per unes 
vidrieres translúcides d’uns 9 metres quadrats cada 
una. La central, en canvi, sí que manté un fil 
d’afinitat amb el projecte pel fet que la seva fusteria 
dibuixa un arc de mig punt inscrit al vidre. Aquest 
també té l’escut de Badalona del moment amb el 
vidre acolorit. Com que l’encavallada té forma d’arc 
rebaixat, la part superior de la façana també 
conserva aquesta forma parabòlica. 

Es fa evident la desaparició del ferro respecte els 
plànols, inclús a la coberta, la qual es va construir 
amb rajoles. Més concretament, una volta de ma 
de pla amb un doble gruix de rajoles amb les juntes 
alternades i, aquestes, recolzades a sobre de les 
corretges metàl·liques. Aquestes corretges estan 
col·locades a 60 cm l’una de l’altra a eix i 
recolzades a sobre de les 8 encavallades. 

El tancament lateral del mercat és simètric i els 
matxons segueixen el mateix criteri que el projecte 
original, amb la diferència de que aquesta vista 
lateral no mostra cap tipus d’arc. La façana compta 
amb 4 portes més modestes que la d’entrada. 
Aquestes estan entre la façana principal i el primer 
matxo i entre el tercer i quart. En aquest cas també 
s’han substituït les persianes per finestres amb 
vidres translúcids. Tot i així, es mantenen unes 
persianes més petites a sota de la cornisa que, 
juntament amb uns respiradors, permetran la 
ventilació del mercat. 

Les portes del mercat es van encarregar quan el 
mercat ja estava pràcticament acabat (6 de 
novembre de 1889). Aquestes, tot i que el 
moviment modernista encara no havia agafat força, 
ja en mostraven clars trets característics, com són 
les formes que ens recorden la naturalesa i el 
material de les mateixes (ferro forjat). Les principals 
s’obren cap endins però facilitar l’entrada dels 
clients, en canvi, les laterals, sobren cap enfora. 
Aquestes darreres es van col·locar per facilitar 
l’entrada i sortida dels paradistes i poder agilitzar 
l’avituallament de nous productes. S’obren cap a 
fora perquè l’interior es troba a un nivell superior 
que el carrer. Si la porta s’obria cap a dins, 
quedava curta des de l’exterior i es va optar per la 
primera opció. 

Figura 16: Postal de l’interior del mercat. (Aproximadament 1940). Federació de mercats municipals de Badalona. 

Figura 17: Exterior del mercat (2010). Facebook - Records de Badalona. 



Construcció i arquitectura del mercat Maignon 21

Figura 18: Plànols del mercat actual extrets de l’Ajuntament de Badalona del projecte de reforma integral (2015). Autor: Mercasa. 
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Els elements decoratius del mercat consisteixen en 
tres tipus: la mateixa fàbrica, elements afegits i els 
vitralls. Els primers predominen a la façana 
principal. Són aquells que, segons la col·locació 
que es dona a la peça de ma, produeixen jocs 
d’ombres i li donen diferents profunditats, tant a les 
pilastres com a les impostes. 

Els segons corresponen als arrebossats que 
simulen pedra, les cornises i motllures i les peces 
afegides. Aquests primers, a simple vista, podrien 
semblar pedra artificial però, després de tant de 
temps, s’ha esquerdat en alguns punts i, inclús, es 
deixen veure els relleus del maó que hi ha a sota. 
Són elements utilitzats per coronar els murs i per 
ocultar les cantonades d’aquests. Farien la funció 
de fris de la pilastra i, alhora, donen color al 
tancament. Són utilitzats a les façanes principals i a 
tots el matxons. Després tenim les cornises i 
motllures, les quals es troben en tot el perímetre 
del mercat en diferents formes. No només fan la 
funció decorativa perquè l’acabat dels arrebossats 
sigui més atractiu, a més, també fan la funció de 
goteró per evitar que la pluja incideixi directament 
sobre el mur. Per acabar amb aquest apartat, 
trobem uns elements de terra cuita amb elements 
florals situats a la façana principal i acompanyats 
d’una motllura circular per donar-li més profunditat. 
Els respiradors que hi ha per les façanes laterals 
també són d’aquest material i, a part de ventilar, 
també tenen una funció decorativa. Es va optar per 
donar-li unes formes circulars. Tots aquests 
elements intenten donar-li delicadesa i fluïdesa al 
conjunt però, desafortunadament, queda eclipsat 
pel monolitisme de la fàbrica passant, 
pràcticament, desapercebuts. 

Els vitralls, com s’ha esmentat anteriorment, 
consisteixen en l’escut de Badalona, però anterior 
al disseny que en feu poc més tard Lluís 
Domènech i Montaner. Aquest, acompanyat de dos 
rams de fulles (un sembla de roure i l’altre de llorer) 
i amb un fons de cercles blaus, formen l’atracció 
principal de la façana, creant un joc de llums 
interior. 

Figura 19: Exterior del mercat (1952). Arxiu històric de la ciutat de Badalona. 

Vitrall façana principal actual. 

Detall decoratiu floral actual. 

Estat actual d’una porta lateral i respiradors. 
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3.2.1 DESCRIPCIÓ D’ELS ELEMENTS 
METAL·LICS 

L’encavallada del mercat esta composta per 4 
perfils en L que fan de cavall i de tirant i unes 
xapes metàl·liques estretes amb la funció de 
candeles i diagonals o bieles. Les llindes de les 
finestres són totes una biga de gelosia que, al igual 
que les encavallades, està composta per 4 perfils 
laminats en L i per xapes estretes en forma d’aspa. 
Després també trobem unes biguetes per subjectar 
els sostres de les parades laterals i unes exteriors 
per la coberta. Aquestes tindrien una forma de 
doble T però, com encara no s’havien generalitzat 
les mesures, no s’acaba de saber quin tipus són. 

3.2.1.1. L’ENCAVALLADA 

L’armadura del mercat consisteix en una 
encavallada tipus Paràbola formada per un tirant 
inferior i un únic cavall superior en forma d’arc amb 
una llum de 17,5 metres. També hi trobem 14 
muntants o candeles i 16 bieles, unides totes elles 
mitjançant reblons, per tant, els nusos que 
conformen l’estructura són rígids. Això vol dir que 
les unions no poden articular ni deformar-se, el que 
provoca que hi hagi moments flectors.  

Estructuralment parlant, aquesta encavallada és 
indeformable hiperestàticament. Aquesta està 
composta per 64 “barres” (de unió a unió) i 33 
unions. Segons la teoria de la deformabilitat d’un 
entramat, si b > 2n – 3, l’estructura és  
indeformable hiperestàticament, que és aquest cas: 
64 > 2·33-3=63. 

Una altra forma de descobrir el funcionament de 
l’estructura és segons les reaccions que ha de fer 
front. En aquest cas, es tracta d’un element 
biencastat, el que vol dir que als recolzaments hi ha 
3 reaccions a cada un: 2 axials i 1 moment. Els dos 
axials contraposats tenen el mateix valor, per tant, 
tenim 5 incògnites al sistema i, en canvi, tan sols 3 
equacions per resoldre-les. Aquest fet la converteix 
en un element hiperestàtic de segon grau 
exteriorment. Això vol dir que el seu càlcul no es 
pot treure a través de l’equilibri de forces, també hi 
ha d’intervenir la deformació de l’element. També 
vol dir que hi ha la possibilitat d’aparèixer tensions 
addicionals per assentaments i deformacions que 
no es preveuen en el moment de l’execució. 

Un altre fet que afecta el funcionament intern de 
l’element és que hi sobren barres (b = 2n – 3 és el 
resultat òptim), això la converteix també en 
hiperestàtica interiorment. Una solució més 
funcional seguint el mateix criteri, hauria estat 
eliminar la creu de Sant Jordi de la part central i 
reduir barres. No tan sols s’hauria estalviat en ferro, 
també l’encavallada treballaria millor. 

Aquests “inconvenients” no ho acaben de ser del 
tot, ja que l’encavallada ha treballat i treballa 
correctament des de la seva execució 130 anys 
enrere. 

Com s’observa, la solució constructiva pel descens 
de càrregues es determina per uns murs portants 
que transmeten els esforços directament al terra. 
Tenen aquesta forma peculiar perquè la part 
superior del mur ha de suportar les carregues de 
l’encavallada i la llinda de la finestra, mentre, a la 
part inferior, s’han d’afegir les càrregues de les 
biguetes. Al mateix moment, aquesta forma ha de 
proporcionar una solució tècnica a la distribució 
interior de les parades. Com s’ha comentat amb 
anterioritat, també funcionaria de contrafort per 
facilitar el descens i evitar vinclaments. 

Al tractar-se d’estructures encastades al mur, 
aquest ha de fer front als esforços axials en els tres 
eixos (X, Y i Z) i el moment flector dels eixos X i Y. 
Per la distribució d’aplicació de les càrregues, però, 
els moments en eix X i els axials en eix Y es 
neutralitzen mútuament dins el conjunt general; en 
el punt d’encastament, en canvi, sí que generen 
esforços que debiliten el mur. El que es vol 
transmetre és que les dimensions del mur venen 
terminades pels esforços que ha de suportar. Com 
es pot observar a la imatge, l’amplada d’aquest 
varia segons les carregues que hi arriben per 
augmentar la seva inèrcia i construir un conjunt 
més sòlid. 

El més curiós és que, després de veure la 
cubicació i fer uns càlculs aproximats del pes de la 
rajola de coberta, l’element que més càrrega 
afegeix al conjunt és el pes propi de la mateixa 
encavallada. 

Aquesta solució es pot considerar pràctica i ben 
trobada dins l’àmbit d’elements encastats però, per 
aquest mateix motiu, no és funcional. No permeten 
una dilatació dels components i afegeixen esforços 
innecessaris que poden perjudicar el mur, i que, de 
fet, el perjudiquen. Per afegir més inconvenients, 

Esquema encavallada actual 

Esquema amb els esforços que rep l’estructura vertical. 
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com hem dit abans, es tracta d’un edifici molt 
pròxim al mar, per tant, l’ambient té una agressivitat 
tipus IIIa (Marina aèria). És cert que, durant el 
muntatge del ferro, aquest va ser protegit contra la 
corrosió però després de tants anys ja no té cap 
efecte. Això ha ocasionat que, als elements 
metàl·lics, al llarg del temps, s’hi hagi produït un 
augment de volum a causa de la corrosió. Aquest 
fet ha pressionat internament el maó afectant 
encara més l’element murari, fins el punt en que 
ens trobem ara on hi ha esquerdes importants als 
punts de l’encastament. 

3.2.2. INSTAL·LACIONS 

L’única instal·lació amb la que es va dotar al mercat 
en el moment de la construcció va ser la 
d’evacuació. Aquest tenia uns canalons ceràmics a 
la coberta i uns baixant de ferro colat que 
transcorren pel lateral exterior dels matxons fins 
arribar a les “capelles”, on llavors circulen per 
l’interior i extreuen l’aigua a l’exterior per uns orificis 
situats a la part inferior esquerra de cada paret no 
portant. En aquest cas l’evacuació passa bastant 
més desapercebuda. El mercat també compta amb 
una font antiga anomenada “La font vella” la qual ja 
hi era abans i la van integrar a l’interior de la 
construcció. Posteriorment, es van afegir altres 
instal·lacions com l’enllumenat, tant interior com 
exterior, i l’aigua corrent que, el 1924, ja estava 
present als lavabos del mercat. (Ajuntament de 
Badalona 1929, p.143-p.144) 

Deteriorament a l’interior del mercat actual. 

Trobada d’elements estructurals exteriors i baixant pluvial actual.

Esquerda del massissat superior exterior actual. 
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3.2.3. PARADES 

La distribució interior del mercat era bastant 
senzilla i ho va seguir sent fins el 2010, quan es va 
abandonar. Havia 4 passadissos longitudinals i 4 
més transversals, aquests últims, coincidint amb les 
portes laterals. Al moment de la inauguració, hi 
havia 183 parades diferents: 

- 28 venda de carn de tot tipus. 
- 21 venda de gallina. 
- 19 venda de porc. 
- 4 venda de bacallà. 
- 6 venda de despulles. 
- 39 venda de peix. 
- 56 venda de verdura. 
- 5 venda de conserves. 
- 3 venda de mariscs. 
- 1 venda d’ous. 
- 1 venda de queviures. 

A l’exterior i voltants de l’edifici s’hi havia d’afegir 
78 parades més d’articles diferents però, 
majoritàriament, de fruita.  

A part de les parades, també hi havia uns petits 
departaments per administració, per al “repeso” o 
encarregat de vigilància dels productes del mercat, 
una farmaciola i unes latrines. Tots aquests 
elements completaven les dependències del 
mercat. (Ajuntament de Badalona 1929, p.143-
p.144) 

Totes aquestes parades es van anar unificant o 
desapareixent al llarg del temps fins arribar a la 
minúscula xifra de 22 llocs de venta en total que 
compta avui dia el mercat. Per exemple, el 1975, 
es van eliminar 26 de les parades exteriors per 
facilitar el pas dels vianants pel carrer de la Pietat 
(Lladó 1980). L’arribada dels supermercats, els 
horaris limitats i els preus més elevats són factors 
que han influenciat molt en aquesta baixada de les 
parades, tot i així, els paradistes continuen pensant 
que no hi ha millor lloc on anar a comprar. 

Respecte la utilitat del mateix, hem dit que el 
mercat té 970 metres quadrats útils però que les 
parades roben gran part de l’espai. La distribució 
interior estava ben repartida però bastant atapeïda, 
ja que, per molt espai que tingui, 183 parades més 
els departaments ocupen una gran part. Com es 
pot apreciar a les imatges, a l’hora punta del 
mercat, aquest es trobava ple de gent i 
pràcticament no s’hi podia passar.  

S’ha de reconèixer que les fotografies són de quasi 
60 anys després de la seva construcció i el 
creixement demogràfic del municipi havia 
augmentat exponencialment. Dels 15.770 del 1888 
als 61.650 del 1950. 

Aquest augment no el podia preveure Pere Falqués 
i, encara que s’ho hagués pensat, l’espai era ja 
limitat des d’un començament. Tot i així, ja en el 
moment de la inauguració i sent l’únic mercat de la 
ciutat, són xifres que no podia absorbir i, per aquest 
motiu, es construiria el mercat Torner uns anys 
després. 

Figura 20: Interior del mercat (1953). Arxiu històric de la ciutat de Badalona. 

Figura 21: Exterior del mercat (1953). Arxiu històric de la ciutat de Badalona. 
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Figura 22: Plànol de distribució de les parades (1889). Arxiu Històric de la ciutat de Badalona.
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4 – ANÀLISI CONSTRUCTIVA  
DEL MERCAT 
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4.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL 

És el moment de posar a sobre de la taula els 
documents trobats a l’Arxiu Històric de Badalona 
sobre el mercat construït. Es compta amb el plec 
de condicions i el pressupost original, ambdós 
datats el 19 de febrer del 1889 i firmats per l’alcalde 
Francesc Viñas i Antoni Sánchez. El plec de 
condicions parla de l’origen que han de tenir els 
materials i dels tipus i qualitat que han de tenir. 
També parla de temes econòmics per al 
contractista i quins tipus de pagaments es fan. 
Segons el pressupost, fer el mercat costaria 
48.497,20pts del moment. Aquest pressupost està 
format per: 

- Estat 1: Preus dels jornals. 
- Estat 2: Preus materials. 
- Estat 3: Preus unitaris. 
- Estat 4: Cubicació. Realitzada en dos parts, 

la primera per un tram de 5,00 metres del 
mercat i l’altra per una de les façanes 
principals. 

- Estat 5: Aplicació de preus. També 
realitzada amb les mateixes parts que l’estat 
4. 

- Estat 6: Resum i import total de pressupost. 
Aquest estat té informació interessant, ja 
que, primer, compta en que hi haurà 17 
trams de 5,00 metres i 2 façanes. Això 
voldria dir que el mercat de llarg faria 85 
metres, incompatible a l’emplaçament 
d’aquest. Per això, més a baix de l’estat 6, 
es ressalta que sol es pressuposten 9 trams 
de 5,00 metres i dos façanes principals. 
Aquestes mesures si que encaixen amb la 
realitat perquè l’espai reservat al mercat, 
com hem vist més amunt, és d’uns 47 
metres de llarg per 23 metres. L’última part, 
per tant, és la bona i la que es pressuposta 
per les 48.497,20pts abans indicades. 
Aquesta descripció vol dir que ja s’ha 
abandonat part dels plànols originals abans 
de començar la seva edificació. 

Posteriorment hi ha l’acta de subhasta de la que 
s’ha parlat més a dalt, la qual la guanya l’empresari 
Juan Milà i Umbert per 39.000pts del moment. 
Aquest acabarà sent el contractista i constructor del 
mercat Maignon i qui, posteriorment, s’encarregarà 
de dur a terme la cubicació final per realitzar la 
liquidació general. 

El que hi ha continuació és ja el plec de condicions 
i pressupost de les taules de les parades del 
mercat, datat el 22 d’octubre de 1889 i firmat pels 
mateixos personatges que els anteriors. El 
pressupost de les parades és de 35.830pts. La 
subhasta d’aquestes, que es va dur a terme el 6 de 
novembre de 1889, la guanyà Joaquim Leal per 
26.900pts., que va ser l’encarregat de la seva 
contractació i col·locació. 

Aquest mateix dia de novembre, es van realitzar el 
plec de condicions i pressupost de la fabricació i 
col·locació de les portes i persianes del mercat. 
Aquí, sense entrar en detall en el pressupost 
general del mercat, ja trobem disconformitats amb 
el projecte de Pere Falqués. Aquest pressupost 
parla de 4 portes per les façanes (2 portes 
abatibles per tancament, és a dir, que sol hi ha 2 
entrades principals) i 16 portes laterals (8 per 
façana lateral, 2 per cada espai de pas). El 14 de 
novembre del mateix any també es va fer un edicte 
per la reconstrucció de les voreres del mercat, que, 
després de l’obra, s’havien d’arranjar per poder 
utilitzar-les. 

Un dels últims documents és un plànol de 
distribució de les parades del mercat on tenim un 
text escrit molt importat que diu: Mercat de 
Badalona, inaugurat el 24 de desembre de 1889. 
És el primer document que certifica la data 
d’inauguració del mercat, donant per descomptat 
que s’ha finalitzat la seva construcció i ja està en 
funcionament per les setmanes del Nadal. 

Però això no acaba aquí perquè, 6 mesos desprès, 
el 12 de juny de 1890, es va realitzar un expedient 
per la subhasta de la col·locació de persianes i 
cortines per al mercat. Això vol dir que la solució 
construïda no funcionava correctament i la llum que 
entrava de l’exterior era massa forta i, per tant, 
molesta. Això porta a que s’haguessin d’afegir 
aquests elements auxiliars per poder regular la llum 
dins de l’edifici. 

Figura 23: Model de proposició per l’execució del mercat signada per l’alcalde Francesc Viñas.
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Ja per acabar, trobem l’acta de recepció d’obra on 
es demana una cubicació final per fer la liquidació 
general del mercat. Aquest document data del 17 
de juliol de 1890 i es refereix a Francesc Rogent 
com a Arquitecte Municipal de Badalona.  

Per la liquidació general del mercat, es té en 
compte la cubicació final, la qual està dividida entre 
el pressupost dins de contracte, fora de contracte i 
per administració. Aquesta descriu l’edifici tal i com 
s’ha construït. La liquidació mostra que el cost total 
del mercat va pujar de les 48.497,20pts a 
71.951,92pts, es a dir que, l’execució real del 
mercat, va duplicat el cost que es tenia previst. 

 És a la cubicació final on, desgranant, partida per 
partida, es veu que els amidament, i per tant la 
construcció, no acaba d’assimilar-se als plànols 
projectats per Pere Falqués el 1886, tal i com hem 
vist en l’apartat anterior.  

Figura 24: Liquidació general del mercat signada per Francesc Rogent i Pedrosa.
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4.2. ANÀLISI CONSTRUCTIVA, 
PARTIDA PER PARTIDA 

Després de comparar els dos amidament existents 
(l’anterior a la construcció del mercat i el posterior 
segons allò realment edificat), el que utilitzarem per 
a la nostra anàlisi constructiva és, òbviament, el 
segon. 

Les partides de l’amidament estan separades entre 
matxons laterals i façanes però, per fer l’anàlisi 
constructiva del mercat, les partides que estan 
relacionades i que, possiblement, es van dur a 
terme simultàniament, es col·locaran juntes.  

1. Excavació i fonamentació: 

L’excavació, segons el plec de condicions, s’havia 
de dur a terme segons les indicacions del plànol i 
amb l’aprovació de l’arquitecte director. Després de 
reblir les zones indicades, els elements sobrants 
d’excavació havien de ser transportats fora del 
mercat pel contractista a una zona destinada per 
aquest fi a menys de 300 metres. Si no es podia 
eliminat tot, es podia quedar a la zona de treball 
però ben distribuït i apilonat per no crear molèsties. 

Els fonaments es van realitzar amb paredat comú 
amb pedra sorrenca procedent de Montjuïc. 

La distribució fou senzilla. Cada matxó té el seu 
fonament i les façanes estan dividides en dos 
sabates corregudes deixant un espai central. Com 
hi anirà la porta no hi fa falta, ja que no hi haurà 
mur. 

   Excavació del terreny. 

   Fonamentació del mercat. 

Figura 25: Segment d’un plànol de Badalona del 
1895 on es veu l’espai ocupat pel mercat. Arxiu 
històric de la ciutat de Badalona. 
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2. Estructura vertical: 

Els murs de càrrega es feren de diversos gruixos 
(de 0,6 a 1 metre de gruixària) amb paret de maó 
amb morter de calç. 

L’execució es va començar pels sòcols dels 
matxons i façana i, a continuació, es va anar pujant 
fins completar l’element. 

Als punts en que l’acabat seria un arrebossat, es 
col·locaven els maons amb un morter més fi 
(ciment Portland i sorra) i es va comprimir el junt 
per facilitar el treball posterior. 

   Cos baix dels tancaments. 

Cos alt dels tancaments.

Figura 26: Lateral del mercat (1953). Arxiu de la 
ciutat de Badalona. 

Lateral del mercat actual. 
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3. Biguetes 

Per poder seguir amb l’edificació, es disposaren les 
biguetes que cobrien les “capelles”. Segons un 
càlcul aproximat seguint les mesures estàndards 
actuals, s’assimilarien a uns perfils laminats IPN 
200 actuals.  

4. Encavallades 

Posteriorment, es pot procedir a la col·locació dels 
llindes i encavalles de l’edifici. Sent que està tot 
ben subjecte es poden instal·lar les bigues de 
gelosia i les encavallades. Amb la preparació del 
material al taller i el posterior muntatge, queden els 
elements metàl·lics col·locats. Els dos van de 
matxó a matxó però l’encavallada cobrint les llums 
grans i la biga de gelosia la llum petita, ja que la 
primera suportarà la coberta i la segona serà el 
llinda de les finestres. 

Tots ells havien de venir pintats amb mini, un 
preparat químic a partir de plom vermell que ajuda 
a la prevenció de la corrosió i li dona una 
pigmentació ataronjada a l’element. Després de la 
recepció a obra, s’havia de tornar a pintar les peces 
del color que determinés l’arquitecte. 

5. Massissats 

Havent col·locat els elements portants, es 
procedeix a l’execució dels massissats superiors i 
en la finalització de les façanes, tant principals com 
laterals seguin el mateix criteri constructiu que els 
matxons. D’aquesta manera ens anem aproximant 
al tancament total del mercat. 

Amb aquesta partida, es finalitzen els treballs amb 
fàbrica de maó. 

   Col·locació de les biguetes i encavallades. 

Finalització de les façanes.

Figura 27: Interior del mercat (2007). Federació de 
mercats municipals de Badalona. 

Interior del mercat actualment. 
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6. Baixants pluvials 

Abans de cobrir el mercat, però, s’instal·laren els 
baixants pluvials de ferro colat. Això es fa en 
aquest moment per després poder fer la coberta a 
mesura i no haver de perforar-la a posteriori per fer 
passar els tubs. 

Aquests baixen en contacte amb els matxons, així 
tenen on subjectar-se. Per motius ornamentals, 
queden els tubs ocults. 

7. Corretges 

Ara que ja hi ha els suports necessaris i els 
elements portants muntats, es procedeix a la 
col·locació de les corretges a sobre de 
l’encavallada, les quals s’encarregaran de subjectar 
la futura coberta.  

Les corretges es col·loquen a una distancia de 
60cm l’una de l’altra respecte el seu eix quedant 
ben repartides per tota la coberta. Hi ha un total de 
32 elements, el quals, segons uns càlculs 
aproximats sabent els quilograms totals i els metres 
lineals, avui dia serien perfils laminats tipus IPN 
150. 

Amb aquesta partida, queden finalitzats tots els 
treballs amb ferro. 

8. Coberta 

Amb tots els passos constructius anteriors 
realitzats, ja es pot cobrir el mercat. La coberta està 
formada per una solera de maó de pla amb una 
doble capa de rajoles. No tenim prou informació per 
saber si inicialment i la coberta va tenir algun tipus 
d’acabat (lliscat, revestiment amb teula plana o de 
xapa) ja que no consta cap més partida en els 
amidaments que hem pogut consultar 

Aquests sistema es repeteix tant a la nau central 
com a les capelles laterals. 

   Col·locació de les corretges. 

Cobertura del mercat.

Trobada del tancament, encavallada i coberta del 
mercat actual. 
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9. Arrebossats i cornises 

Com ja es té tota l’estructura del mercat construïda, 
es duen a terme els arrebossats a les parts 
indicades pels plànols. 

Són arrebossats reglats quedant la superfície ben 
plana per poder donar la forma corresponent. A les 
parts superiors dels matxons es dona una acabat 
de dos vessants i a les inferiors es remata amb 
motllures convexes o mixtes tipus gola depèn la 
zona. 

10. Vidres 

A continuació es procedeix a la col·locació de la 
fusteria i els tancament translúcids que formen les 
obertures de l’edifici i permeten l’entrada de llum.  

L’espai entre matxons queda totalment ocupat per 
aquest elements. Gràcies a les llindes, que 
suporten les càrregues superiors, es permet obtenir 
unes llums de 4,5 metres que, juntament amb el 
3,3 metres d’alçada i les 24 finestres de l’edifici, 
s’obtenen 350 metres quadrats d’obertures. 

Finalitzat això, es poden desmuntar les bastides, ja 
que no queden treballs superiors a realitzar. 

11. Paviment 

Després de retirar les bastides, es pot realitzar el 
paviment del mercat. Aquest està format per uns 
cairons de pedra artificial d’imitació de la pedra 
sorrenca de Montjuïc. Un material ben resistent per 
suportar amb el mínim desgast el pas diari de 
centenars de persones. 

12. Portes 

Les portes amb motius de ferro forjat es van 
encomanar a part del projecte com ja hem vist 
abans. Les portes principals es van col·locar 
enrasades a la cara interior de la façana, en canvi, 
les laterals, estan enrasades a la cara exterior del 
tancament. El motiu d’això s’explica en l’apartat 
3.2. d’aquest treball. 

Amb això, el mercat queda acabat. 

   Realització dels arrebossats i col·locació dels vidres. 

Instal·lació de les portes.

Figura 28: Façana del mercat (1981). Arxiu històric 
de la ciutat de Badalona 

Dibuix de les portes originals del mercat. 
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Dibuix del mercat acabat amb les textures del materials.
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5 – UN MERCAT AMB PARETS DE MAÓ 
 I ESTRUCTURA METÀL·LICA 
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5.1. PRIMERES CONCLUSIONS 

Pere Falqués, durant la seva vida d‘arquitecte, va 
dedicar els seus esforços a edificar meravelles 
arquitectòniques i, al mateix moment, reduir el cost 
de les edificacions. Com va fer als mercats del Clot 
(1889) i de la Unió (1889), i posteriorment a Sants 
(1913) i Galvany (1927), l’estructura vertical dels 
edificis era purament de maó. Pel que fa a 
l’estructura horitzontal, en canvi, dissenyava les 
encavallades de ferro i acabaven sent d’aquest 
material però amb formes i tipologies més òptimes 
per poder abaratir els costos. Aquest sistema ja el 
va començar a posar en pràctica al mercat de 
Maignon (1889), ja que la situació econòmica no 
era favorable. (Graus 2019) 

A finals del segle XIX, (igual que avui dia) el ferro 
era molt més car que la fàbrica de maó. Per tant, 
sembla raonable que la reducció d’aquest material 
sigui la millor forma d’estalviar. Tot i no ser tant 
atractiva però sent un sistema constructiu totalment 
funcional, la fabrica de maó permetia treballar de 
forma més econòmica. 

Aquesta informació queda clarament reflectida si 
comparem el mercat de Maignon amb el mercat del 
Born (1876), el qual es va construir tota l’estructura 
a base de fosa i ferro laminat. (Gràfic 1). 

Com s’observa al gràfic, el cost per metre quadrat 
construït del mercat del Born és 2,35 vegades 
superior al del mercat de Maignon. El 58% del cost 
del Born fou destinat a l’estructura i la coberta 
d’aquest (el dos metàl·lics) i, a continuació, hi 
hauria les parades amb un 19%. (Graus 2017, 
p.59) 

Vegem ara el mercat Maignon on, sent construït 
pràcticament tot amb fàbrica de maó, el cost 
d’aquesta és el 17%, mentre que els elements 
metàl·lics i coberta representen un 29%. Sabent 
que hi ha molt més maó que ferro, es veu 
clarament la diferència econòmica que hi ha entre 
els dos materials. 

Al mercat del Born es veu que, més o menys, la 
proporció del cost va relacionat amb l’edificat però 
al Maignon no. La proporció de maó que hi ha al 
mercat en relació a la de ferro és molt superior i, en 
canvi, el cost total és casi la meitat. 

L’arquitectura del primer està basada en les Halles 
de París, on es buscava lleugeresa i funcionalitat a 
partir del nou sistema constructiu a partir de ferro 
colat (Graus 2017, p.59). És una arquitectura molt 
maca i moderna però Pere Falqués ens demostra 
que utilitzant materials tradicionals i sistemes 
clàssics, es poden arribar a construir mercats 
tancats que també són funcionals i ben il·luminats. 
Al Maignon, sense anar més lluny, es van haver 
d’instal·lar cortines per reduir la il·luminació 
exterior. 

És molt interessant aquesta estratègia constructiva 
ja que, en aquell moment en que el ferro iniciava la 
seva trajectòria ascendent dins l’arquitectura, 
Falqués en minimitzava el seu ús. Les seves 
característiques portants, juntament amb 
l’esveltesa dels elements, no es podien obviar, de 
manera que per les encavallades era el material 
perfecte però Pere Falqués seguia optant pels 
materials tradicionals del país a l’hora d’elevar els 
edificis. 

Aquesta característica de l’arquitecte és la que 
millor descriu les seves obres, on el maó vist és el 
clar protagonista. Al llarg de la seva carrera va 
perfeccionant l’estil fins crear obres realment 
complexes però és al mercat Maignon on inicia 
aquest camí. 

Gràfic 1. Comparació de la distribució de costos entre el mercat del Born i el mercat Maignon. 

Figura 29: Dibuix del mercat del Born realitzat per Antonio Castelucho. (1890) 
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5.2. UN MERCAT DE MAÓ I FERRO 

El mercat de Maignon, com hem anat veient, està 
caracteritzat per ser de maó vist. Això el converteix 
en un edifici imponent i amb aspecte de massís. Un 
altre punt importat del mercat és la seva 
encavallada, que, amb el cord superior en forma 
parabòlica, provoca que la coberta del mercat sigui 
una volta de canó rebaixada i els massissats de les 
façanes siguin d’arc rebaixat. 

El primer punt és representatiu de l’arquitectura de 
Pere Falqués però el segon és una característica 
que el fa únic. Les parets de maó i els massissats 
arrebossats simulant pedra els trobem també a 
altres mercats de Falqués com el del Clot o la Unió 
però aquesta forma de coberta no es troba en cap 
altra obra de l’arquitecte. Aquest fet obre una porta 
que origina alguns dubtes. Va ser decisió de Pere 
Falqués fer aquesta encavallada? En cas afirmatiu, 
per què no utilitzar una d’Ala de Mosca com faria 
després en altres mercats? O va ser decisió de 
Francesc Rogent? En cas afirmatiu, tindria Rogent 
l’aprovació de Falqués? 

Aquestes són preguntes que, desafortunadament, 
el pas del temps ens ha deixat sense resposta. 
Plànols desapareguts, documentació extraviada... 
El que podem treure en clar, però, és que la 
intervenció i coordinació d’aquests dos arquitectes 
va culminar en la construcció d’un mercat cobert 
únic. 

Figura 30: Exterior del mercat (2015). Federació de mercats municipals de Badalona. 

Interior del mercat actual.

Llegenda: 

1. Pintura interior. 

2. Capella (espai destinat a parada interior). 

3. Paviment de cairons de pedra artificial. 

4. Coberta amb una solera de maó de pla amb 

dues capes d’enrajolat. 

5. Corretges aproximadament IPN 150. 

6. Encavallada (estructura horitzontal). 

7. Massissat superior de façana en forma 

parabòlica. 

8. Canaló per la recollida d’aigua. 

9. Massissat superior arrebossat simulant 

pedra. 

10. Motllura superior. 

11. Massissat superior lateral. 

12. Vidre translúcid. 

13. Massissat inferior arrebossat simulant 

pedra. 

14. Motllura inferior. 

15. Coberta de les capelles. 

16. Respirador de terra cuita. 

17. Porta lateral de ferro forjat. 

18. Arrebossat del sòcol. 

19. Enrasat del fonament amb maó. 

20. Fonament amb paredat comú. 

21. Porta principal de ferro forjat. 

22. Biguetes aproximadament IPN 200. 

23. Persiana de ferro forjat. 

24. Matxó de maó (estructura vertical). 

25. Jàssera de gelosia. 

26. Baixant pluvial de ferro colat. 
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     Esquema 3D del mercat Maignon on se n’assenyalen els elements constructius.. 
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6 – FONTS DOCUMENTALS 
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7 – ANNEX 
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7.1. ANNEX:  
TRANSCRIPCIÓ DOCUMENTS DE LA 
SUBHASTA DEL MERCAT (ARXIU 
HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE 
BADALONA) 

Estat 2: Preus dels materials Estat 3: Preus unitaris 
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Estat 4: Cubicació Càlcul del ferro 
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Cubicació final: pàgina 1 Cubicació final: pàgina 2 
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Cubicació final: pàgina 3 Cubicació final: pàgina 4 i última 
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