
 

 

 

 

 



CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

TAULA DE CONTINGUTS

I. A PROPÒSIT 3
I. RAÓ DE SER 4
II. JUSTIFICACIÓ 5

II. CONTEXT HISTÒRIC 6
I. LA BADALONA DEL PRIMER QUART DEL SEGLE XX 7
II. L’EMPLAÇAMENT 10
III. PRIMERES IDEES 14

III. SOBRE ELS AUTORS 15
I. JOSEP FRADERA I BOTEY, L’ARQUITECTE 16
II. ENRIC CASAS I CASALS, L’ENGINYER 18

IV. SOBRE EL PROJECTE ORIGINAL 19
I. L’ARQUITECTURA DEL FERRO 20
II. ASPECTES ECONÒMICS 21
III. ANÀLISI CONSTRUCTIVA 22
IV. CONCLUSIONS 36

V. FONTS DOCUMENTALS 37
I. CÒPIES DELS PLÀNOLS ORIGINALS 38
II. TRANSCRIPCIÓ DEL PRESSUPOST ORIGINAL 42
III. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 51
IV. BIBLIOGRAFIA RECOMANADA 52

Aquest document és interactiu.

Un clic a cada apartat de l’índex hi dirigeix directament. Així
mateix, les fletxes inferiors de cada pàgina retornen a l’índex.

La majoria d’imatges es poden ampliar i veure en alta qualitat,
així com visitar la bibliografia disponible en línia.

Es recomana fer clic amb el botó dret i obrir els enllaços en
una nova pestanya, altrament caldria tornar a carregar el

document sencer.

Imatge de la portada: Alfons Martín

⇧2



CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

I. A PROPÒSIT

⇧ 3



CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

I.I. RAÓ DE SER

Com a badaloní de tota la vida, o btv que en diem a
Badalona, volia posar punt i final als meus estudis
amb un treball vinculat a la meva ciutat i que
contribuís, aportant el meu granet de sorra, a
preservar-ne l’escàs patrimoni que es conserva.

La fascinació per la història és un altre dels pilars
que em dugueren a escollir un tema que em
permetés fer un treball de camp relacionat amb la
investigació i la recerca sobre el patrimoni
arquitectònic. Altrament, em crida molt més
l’atenció l’arquitectura més clàssica que la
moderna.

Així va ser, doncs, que vaig començar la cerca d’un
tema i d’un tutor per poder realitzar aquest TFG. De
seguida vaig anar a parar a les mans d’en Ramon
Graus, a qui se li va acudir la idea de proposar-me
treballar sobre el Mercat Torner, una construcció
molt relacionada amb el seu camp, l’Arquitectura
del Ferro, i, òbviament, amb Badalona.

Voldria fer esment que aquesta recerca ha estat
realitzada en temps de pandèmia, fet insòlit per
que ens ha forçat a treballar molt a distància,
telemàticament i sortejar diverses dificultats a
l’hora d’obtenir informació. El format del mateix
està pensat per a ser consultat digitalment
(orientació, mida de lletra i color de fons).

FIGURA I.I.A: Esquelet del Mercat Torner el 1925. (Font: AIMB)

Finalment, voldria agrair des d’aquestes línies a
totes les persones que han fet possible la
realització d’aquest Treball Final de Grau, ja sigui
donant suport tècnic o moral.
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I.II. JUSTIFICACIÓ

Els objectius del document que teniu entre mans
són, principalment, l’estudi arquitectònic i l’anàlisi
constructiva del Mercat Torner de Badalona,
construït entre el 1924 i el 1926 per l’arquitecte
Josep Fradera i l’enginyer Enric Casas, així com el
reconeixement de les diferents tècniques i materials
de construcció d’aquest període històric, tot
identificant-ne les claus del procés de
documentació.

En primer lloc, en fase d’investigació, s’ha dut a
terme una exhaustiva recerca històrica de
documentació, tant dels actors implicats, com del
projecte en si mateix, a més a més de connectar-ho
amb un context històric i geogràfic.

S’han recollit dades, documents i imatges de
l’època, gràcies sobretot a autors com Cuyàs,
Villarroya i Padrós, que en el seu moment varen
tenir cura de desar-les i preservar-les.
Posteriorment, les conservadores del Museu de
Badalona han estat les guies per a l’obtenció
d'aquesta informació.

Una vegada obtinguda, ja que per ventura es
conserva l’edifici amb petits canvis, s’ha procedit a
l’estudi in situ i la presa de fotografies per
comprendre completament el mercat.

Mitjançant una transcripció del pressupost original
es pretén entrar a fons en l’estudi econòmic i
arquitectònic, partida per partida, i extreure’n el
procés constructiu.

Aquesta memòria aspira a servir de guia a tots

FIGURA I.II.A: Interior del Mercat Torner en plena activitat durant els anys 30.

(Font: AIMB)

aquells que en un futur vulguin intervenir en el
Mercat Torner o, simplement, tinguin interès en
conèixer-lo una mica més profundament. Així
mateix, que serveixi com a petit homenatge a la
desconeguda figura de Fradera i eviti que
l’esplendor de la seva obra caigui en l’oblit.
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

II.I. LA BADALONA DEL PRIMER QUART DEL SEGLE XX

Per comprendre la construcció del Mercat Torner
cal fer una mirada retrospectiva de la història de la
ciutat i del país.

Badalona va començar a créixer gràcies a la
construcció del ferrocarril Barcelona-Mataró i a la
industrialització que aquest va propiciar. Aquest
creixement es va veure reconegut el 1897 amb la
concessió del títol de “Ciutat” perquè “es un
prodigio de iniciativas, que al igual produce tejidos
de algodón que cal, anisados, alquitranes y jabón
que mosaicos, cuerdas tintas, géneros de punto y
curtidos que refinerías de azúcar y petróleo o
fabrica galletas... En fin, todo lo que por sí sola
constituye la creación de un gran mercado interior,
muchos de cuyas producciones podrían competir
con sus similares del extranjero” segons el decret
signat per la reina regent Maria Cristina [1].

FIGURA II.I.A (Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT)

Durant l’inici del segle XX es va mantenir la
tendència de creixement (figura II.I.A) i, mica en
mica, les activitats tradicionals es van anar
substituint per les industrials [2]. Tot plegat va crear
la necessitat d’organitzar la ciutat amb un nou
eixample que permetés seguir creixent de manera
ordenada [3] i donar resposta a les necessitats d’una
població que ja s’havia convertit en la novena de
Catalunya (19 mil habitants el 1900) [4].

L’any 1889 l’alcalde Viñas Renom va inaugurar el
primer mercat cobert de la ciutat, el Mercat
Maignon [1], situat a l’actual barri del Centre, llavors
anomenat de Baix a Mar [5]. Però degut a l’esmentat
creixement urbà, Badalona ben aviat va necessitar
un nou mercat que donés servei als nous barris
que s’estenien cap a l’oest [6]. Es calcula que entre
1900 i 1925 es varen aixecar més de 3 mil habitatges
[7].

Si bé els successius governs badalonins reconeixien
les reclamacions dels veïns i comerciants, ni la
política econòmica de l’època ni els interessos,
s’entén, dels paradistes del Mercat Maignon van
permetre avançar cap a la creació del segon
mercat de la ciutat, a l'actual barri del Progrés. Fins
i tot, l’any 1915, el consistori va col·locar
solemnement “la primera pedra” del futur mercat,
però tot va quedar en paper mullat [8].

Finalment, sota la dictadura de Primo de Rivera i
l’alcaldia de Pere Sabaté, anomenat “lo Peret”, va
canviar la conjuntura econòmica i es va desencallar
la proposta, no sense les traves i protestes dels
integrants del primer mercat. Va ser el 1924 que
l’ajuntament va encarregar a l’arquitecte municipal
el projecte del Mercat Torner, juntament amb
d’altres obres de rellevància per a la ciutat, i se'n va
iniciar la construcció el maig de 1925, inaugurant-se
un 6 de setembre de 1926 pel mateix alcalde i beneït
pel Mossèn Pere Rifé [9].

A partir de llavors Badalona, amb uns 35 mil
habitants [4], ja disposava de dos mercats, coneguts
com la Plaça Vella i la Plaça Nova, expressions que
han perdurat fins els nostres dies.

FIGURA II.I.B: Estació de Badalona el 1897 (Font: Arxiu J.M. Cuyàs)
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FIGURA II.I.C: Panoràmica de la zona industrial de Badalona, a l’actual Barri del Progrés, el 1928, amb l'edifici del Mercat Central del Peix de Josep Fradera (Font: AIMB)
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FIGURA II.I.D: Evolució de l’entorn del Mercat Torner (Font: ICGC)
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II.II. L’EMPLAÇAMENT

L’espai escollit per edificar-hi el nou mercat
municipal fou el de la plaça anomenada De Torner,
al badaloní barri del Progrés, on ja s’hi instal·laven
paradetes a l’aire lliure. La plaça l’havia urbanitzat
el mateix propietari del terreny o tros, l’Emili Torner
i Gurí [10]. És per aquest motiu que encara avui molts
veïns l’anomenen Mercat o Plaça de Torner, tot i
que oficialment és, simplement, Mercat Torner.

FIGURA II.II.A: Emplaçament del Mercat Torner (Font: E. Garcia i X. Vitòria)

L’esmentada plaça estava situada en un nou
eixample de la ciutat de Badalona, estructurat en el
Pla Pons de 1895, de l’arquitecte Joan Baptista Pons
i Traval, destacat per ser el primer pla urbanístic
conservat de Badalona i el que va ser testimoni del
pas de poble a ciutat [11].

En aquest eixamplament s’urbanitzaren camps de
conreu i horts per donar cabuda a la creixent
indústria i a la immigració que anava rebent
Badalona, organitzant les illes de forma ortogonal
amb illes destinades a habitatges i d’altres, a
fàbriques, però descuidant els serveis i les àrees
verdes. La nova trama urbana s’extendria per les
planes de l’oest, en direcció a Sant Adrià de Besòs
[3].

Com es pot veure en els plànols (en els quals s’ha
intentat igualar l’escala), el Mercat Torner (cercles
blaus) va ocupar una illa trapezoidal, gairebé
rectangular, de dimensions reduïdes, 50,6m de llarg
per 34,5m d’ample (1.745,7m²), mentre que el Mercat
Maignon (cercles verds), l’únic existent fins la data,
ja començava a quedar massa lluny, caminant, dels
nous barris perifèrics de l’oest.

La Plaça Nova es va començar a projectar amb
quatre portes a les quatre cantonades, per donar

accés directe i tenir visibilitat des dels vuit carrers
que s’hi dirigeixen. Ja en fase d’obra s’hi van afegir
dues portes laterals.

FIGURA II.II.B: Emplaçament dels mercats abans de l’eixample (Font: AHCB)

FIGURA II.II.C: Emplaçament dels mercats després de l’eixample (Font: ICGC)
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FIGURA II.II.D: Entorn del Mercat Torner els anys 50 en una postal en blanc i negre acolorida. (Font: Badalona Records)
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FIGURA II.II.E: El barri del Progrés el 1918 (Font: Museu de Badalona)
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FIGURA II.II.F: Badalona just abans d’iniciar-se la construcció del Mercat Torner (Font: Museu de Badalona)
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II.III. PRIMERES IDEES

Durant el procés d’investigació s’ha pogut
comprovar que el Mercat Torner que finalment es
va construir no és exactament el mateix que es
contemplava en un inici.

Al Museu de Badalona s’hi poden trobar diversos
plànols, alguns signats per l’adjudicatari de les
obres, el senyor Esteve Munné, i d’altres per Melcior
Calonge, un enginyer industrial vinculat,
segurament, a la constructora.

Els primers plànols, proposta del constructor, són
datats entre finals de 1914 i inicis de 1915, deu anys
abans de l’inici de les futures obres del mercat, el
qual posa de manifest que el suposat interès de
l’administració de construir un nou centre
d’abastaments era autèntic.

En aquests primers esbossos ja es pot endevinar
com acabaria sent l’interior de la Plaça de Torner,
però el que més sorprèn és la solució proposada
per a la coberta, en sentit contrari de com acabaria
sent, és a dir, transversalment. Aquesta coberta, a
més, era coronada per una lluerna.

Els trets més destacats de la plaça que es poden
observar avui en dia ja estaven previstos, com són
l’estructura de ferro, la font central, la distribució de
les parades, les quatre cantonades aixamfranades,
els vitralls i les persianes.

FIGURA II.III.A: Proposta de 1915 d’Esteve Munné (Font: AHCB)

A finals de desembre de 1924, tot just sis mesos
abans de començar les obres, apareix un plànol
signat per l’enginyer industrial citat anteriorment,
encara mantenint la idea de la coberta transversal,
amb un nivell de detall molt més avançat.

És de suposar que Fradera, l’arquitecte municipal,
va ordenar canviar el sentit de la coberta, ja sigui
per motius estètics, econòmics, per temes tècnics
constructius o per buscar una major il·luminació
natural.

FIGURA II.III.B: Proposta de 1924 de l’enginyer industrial (Font: AHCB)

FIGURA II.III.c: Propostes de la font central i els barris. (Font: AHCB)
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III. SOBRE ELS AUTORS
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III.I. JOSEP FRADERA I BOTEY, L’ARQUITECTE

L’encarregat de dissenyar el Mercat Torner fou
l’arquitecte Josep Fradera i Botey, nascut a
Barcelona el 1899 [12], del qual se’n desconeixen el seu
entorn i els detalls de la seva infantesa.

Fradera es va titular amb 22 anys a l’Escola
d’Arquitectura de Barcelona el 1921 i va començar a
exercir com a arquitecte municipal a Sentmenat el
1922, càrrec que va mantenir fins el 1924 quan va
obtenir la mateixa posició a l’Ajuntament de
Badalona, inicialment en qualitat d’interí, fins
aconseguir la plaça fixa dos anys més tard [12].

A Badalona, Fradera va viure i aprofitar l’època
primoriverista, caracteritzada per una política
d’inversions en obres públiques, invertint justament
la tendència de la crisi derivada de la Primera
Guerra Mundial. Així doncs, amb poc més de 25
anys ja va encarregar-se de la construcció del
Cementiri Nou o de Sant Pere (1925), del Mercat
Torner (1926), del Mercat Central del Peix (1926), de
l’Escorxador Municipal (1927) i va proposar i
redactar un nou pla urbanístic per a la ciutat,
l’anomenat Pla Fradera, el 1930 [13].

Josep Fradera va deixar el càrrec al consistori el
1932, però s’hi va reincorporar el 1940, treballant-hi
fins la jubilació. Residint a Barcelona, morí el 1972 a
l’edat de 73 anys [12].

FIGURA III.I.A: Esbós del Mercat Torner (Font: Fons ETSAB AG-002721)

El Pla Fradera era un projecte integral de ciutat,
molt ambiciós, que havia de substituir el Pla Pons.
Però el pla no fou aprovat fins el 1936 i pràcticament
no es va arribar a aplicar degut a l’esclat de la
Guerra Civil i el canvi de context econòmic i polític
[13].

En el seu projecte d’eixample, Fradera es mostrava
decebut amb les polítiques dutes a terme: “Así ha
crecido Badalona, Y día por día va perdiendo su
carácter distintivo, para convertirse en un suburbio
más de Barcelona, con todas las desgracias
características de tales suburbios, formados
espontáneamente y sólo con vistas a una codiciosa
explotación del suelo”. Amb aquest pla, l’arquitecte
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

volia transformar la ciutat per fer que “la vida sea
facil y bella”, fugint de la monotonia, les quadrícules
i buscant l’armonia [13].

Fradera es va caracteritzar per utilitzar recursos
arcaics, per donar un caire de monumentalitat a les
seves obres.

FIGURA III.I.B: Alçat de l’Escorxador de Badalona (Font: Argentí Arquitectes)

De les seves obres es conclou que Fradera era un
artista polifacètic, com tants de l’època, i no només
estava centrat en l’arquitectura o l‘urbanisme, sinó
que també escrivia articles, pintava i s’interessava
per l’escultura [14].

Com a curiositat i mostra de la petja que va deixar
Fradera a Badalona, l’arquitecte gaudeix d’un
carrer que porta el seu nom al barri de La Salut,
davant de l’escorxador que ell mateix va projectar.

FIGURA III.I.C: Dibuix d’un fanal de ferro colat (Font: Fons ETSAB)

FIGURA III.I.D: Signatura de Josep Fradera i Botey
(Font: Plànols originals del Mercat Torner)

FIGURA III.I.E: Dibuix d’un fanal de ferro colat (Font: Fons ETSAB)
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

III.II. ENRIC CASAS I CASALS, L’ENGINYER

Un dels protagonistes de l’aixecament del Mercat
Torner fou, precisament, un badaloní: n’Enric Casas
i Casals.

Casas, nascut a Badalona el 1883 [15], va estudiar
batxillerat a Mataró [16] i es va llicenciar el 1908 com
a enginyer industrial per la Universitat de
Barcelona a l’aleshores Facultat de Ciències,
escollint l’especialització en mecànica [15]. Més
endavant, com es pot llegir a la seva esquela, es
doctorà [17].

Es pot deduir que durant l’època que Fradera va
ser arquitecte municipal va fer tàndem amb Enric
Casas. Trobem documentat que plegats varen fer, a
més de la Plaça Nova, l’escorxador de Badalona i la
seva Torre del Rellotge [18]. Casas va accedir al càrrec
d’enginyer municipal el 1914 (10 anys abans que
Fradera), exercint fins a la seva jubilació, el 1954 [18].

El 1925 era enginyer auxiliar dels Ferrocarrils
Espanyols [19] i al final de la seva vida professional
presidia La Sibèria, una fàbrica de gel del Poblenou
(1960) [20].

Casat i amb un fill [17], la seva vida personal estava
molt lligada a la ciutat de Badalona i a la cultura,
on oferia un premi als Jocs Florals [21] i era el
vicepresident del Centre Badaloní [22]. Morí el 1965

als 81 anys d’edat essent enginyer honorari de
l’Ajuntament de Badalona [17][18]

FIGURA III.II.A: Instant de la construcció de l’estructura. Probablement, dos

d’aquests homes eren Fradera i Casas. (Font: AIMB)
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV. SOBRE EL PROJECTE ORIGINAL
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV.I. L’ARQUITECTURA DEL FERRO

Durant el segle XIX, la culminació de la Revolució
Industrial i l’explosió demogràfica europea i
nord-americana van forçar a cercar nous mètodes
constructius que donessin solució a les grans
infraestructures que requeria la humanitat.

Es necessitava cobrir grans espais diàfans a gran
velocitat i reduint-ne els costs. Simultàniament, la
indústria siderúrgica havia avançat
considerablement i la mentalitat evolucionava del
tradicionalisme a la funcionalitat, deixant de
considerar el ferro com un material de mal gust.

D’aquest conjunt de factors en va néixer
l’arquitectura metàl·lica, tot i que aplicada en
primera instància pels enginyers, ja que als
arquitectes no els acabava de convèncer

estèticament. Primer van ser els anglesos i els
francesos els que s’atreviren a construir amb ferro i
acer, materials considerats més higiènics, fàcils de
netejar i que no absorvien males olors.

Tot i que no es valorava tant la funció estètica com
la utilitat de les noves construccions, poc a poc la
societat va anar acceptant aquest progrés, tal com
va passar amb la Torre Ei�el, la gran icona per
antonomàsia de l’arquitectura del ferro i que es va
convertir en l’edifici més alt del món, va ser objecte
de fortes controvèrsies entre els ciutadans.

Ben aviat, la combinació del ferro i el vidre va deixar
bocabadada la població, al veure la lluminositat
interior de grans espais sense necessitat de llum
artificial.

A Catalunya, on es vivia un procés potent
d’industrialització, fou on penetrà primer aquesta
nova arquitectura, concretament a Barcelona,
especialment en el sistema de mercats per abastir
la població, aprofitant la qualitat del ferro català.

Inicialment, va ser més en forma de projecte que de
realitat, i només tímidament es van construir
algunes estructures de ferro a les peixateries del
Bornet i de la Boqueria (1848) [23]. La primera obra
d’entitat materialitzada va ser el Mercat del Born
(1876) i, finalment, un total de 13 mercats van
erigir-se a finals del segle XIX i principis del XX, tots
ells amb estructures de ferro sortides de les
foneries de La Maquinista Marítima i Terrestre o
dels Tallers Torras.

FIGURA IV.I.A: Estructura metàl·lica del Mercat del Born. (Font: Ajuntament de Barcelona)
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV.II. ASPECTES ECONÒMICS

Si parem atenció al pressupost original de Fradera,
el qual hem mantingut en llengua castellana, i
n’analitzem les xifres, podem adonar-nos en primer
lloc de la important quantitat que es destina al que
anomena “puestos”, és a dir, a les parades del
mercat, gairebé un 37% del pressupost total (figura
IV.II.B).

Per poder fer-nos una idea més acurada del que
fou estrictament la construcció de l’edifici hem
eliminat aquesta partida, quedant un gràfic força
fragmentat (figura IV.II.C).

Si agrupem els diferents capítols, un total de 26, en
els més rellevants per comprendre el pes de cada
element en el conjunt de l’obra (figura IV.II.D),
podrem veure com, òbviament per la tipologia
d’obra, a l’apartat d’estructura (especialment la
metàl·lica) s’hi destina la majoria del pressupost,
mentre que els tancaments són l’altra partida més
destacada.

Cal fer esment que del capítol d’estructura
metàl·lica la immensa majoria correspon a una
partida alçada de 150.000 pessetes (és a dir, de vora
el 50% del total del mercat) amb una descripció
molt escueta que denota certa pressa en la
realització del pressupost: “Arcos, montantes,
columnas, pies derechos celosías, división
ventanales, medias cañas, etc. con piezas de ajuste,

roblonaduras, brazos, faroles y demás accesorios y
colocación según planos y condiciones del
proyecto.” És fàcil d’imaginar que això es deu a la
subcontractació d’aquesta partida a una empresa
especialitzada en estructura metàl·lica que va
realitzar el seu propi projecte detallat, document
que no s’ha pogut localitzar.

És destacable l’estructuració del pressupost
sempre basat en si la partida es construeix damunt
de la cambra frigorífica o fora de la mateixa.

FIGURA IV.II.A: Extracte del pressupost original. (Font: Museu de Badalona)

Com a fet anecdòtic es pot veure com ja s’emprava
el sistema de subhasta aplicant una baixa, similar
al funcionament que tenim per les obres públiques
d’un segle més tard.

Sorprenentment no es veuen reflectits cap mena
d’impostos i només s’hi aplica un 6% de benefici
industrial.

FIGURA IV.II.B

FIGURA IV.II.C

FIGURA IV.II.D
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV.III. ANÀLISI CONSTRUCTIVA

El Mercat Torner és una construcció de forma
rectangular, orientada a llevant-ponent, amb les
cantonades aixamfranades, que ocupa un espai de
50 per 33 metres i 20 metres d’alçada màxima, amb
una superfície aproximada de 1650m² i un soterrani
destinat a cambra frigorífica d’uns 250m².

L'edifici està cobert per una estructura metàl·lica
composta per sis arcs quasi semicirculars,
compostos per dos cordons connectats mitjançant
creus de Sant Andreu i muntants. La coberta està
formada per xapa acanalada de zenc sobre
corretges metàl·liques, rematada amb lluernaris.
Les testeres, suportades per columnes de fosa amb
capitells d’orde corinti, són principalment de vidre
amb plafons esgrafiats amb motius florals i
persianes de fusta per evitar un excés de
lluminositat. Una marquesina circumda els quatre
costats per resguardar les parades d’exterior.

A l’interior, una font coronada per un rellotge ocupa
el centre a partir del qual s’organitza el mercat,
primer amb unes parades amb forma d’el·lipse a la
part central i després de forma rectangular. A les
parets laterals s’hi ubiquen, a més, magatzems,
serveis i oficines. S’hi accedeix per quatre portes
situades als xamfrans i dues portes laterals,
afegides a posteriori, que faciliten la circulació dels
usuaris.

Els fonaments són excavats i reomplerts amb
formigó en massa. El paviment és de formigó de
8cm, recobert per una capa de ciment de 3cm amb
una formació de pendents per permetre
l’escorriment de l’aigua.

Les parets interiors són enrajolades amb rajoles
blanques, decorades amb una franja de quadres
blaus i una sanefa a la part superior. La il·luminació
artificial és a base de fanals de globus d’opalina
agrupats en conjunts de quatre.

FIGURA IV.III.A: Alçat del Mercat Torner acolorit segons
capítols d’obra.
(Font: Elaboració pròpia)

La retolació, obligada en castellà per la dictadura,
és de panells metàl·lics subjectats mitjançant peces
de forja, mentre que les portes d’entrada, també de
forja, llueixen les inicials M i T.

LLEGENDA
FÀBRICA DE MAÓ
ESTRUCTURA METÀL·LICA
COLUMNES FOSA
COBERTA
VIDRIERIA
FUSTERIA
ESGRAFIAT
FONT CENTRAL
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV.III.I. EXCAVACIÓ I FONAMENTS

CAPÍTOL 1 | EXCAVACIÓ I REOMPLERT DE FORMIGÓ
Columnes

Excavació de 8 pous cilíndrics per a sabates aïllades d’1,00m de diàmetre i
d’entre 3,20 i 3,75m de profunditat, reomplerts de formigó en massa.

Agulles
Excavació de 12 sabates, unides a la sabata del mur i treballant de forma
solidària, de 2,50m per 1,00m i fins a 3,30m de fondària, reomplertes de formigó
en massa.

Murs
Excavació de sabates contínues de 3,30m de profunditat i 0,45m de gruix al
voltant de tot el perímetre de l’edifici, reomplerts de formigó en massa.

Rases
Excavació de rases per a clavegueram d’aigües pluvials i fosa sèptica, en
terreny tou amb mitjans manuals, reomplertes de formigó en massa.

Cambra frigorífica
Buidat de soterrani en terreny compacte amb mitjans manuals.

Murs cambra frigorífica
Murs perimetrals del soterrani, de formigó en massa i encofrats a una cara.
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV.III.II. FÀBRICA DE MAÓ

CAPÍTOL 2 | OBRA DE FÀBRICA
(1) Agulles

Base de recolzament dels arcs metàl·lics formada per agulles de 3,00m
d’alçada, 2,05m de fons i 0,55m d’amplada, de fàbrica de maó massís, col·locat
amb morter de ciment, per a revestir.

(2) Pilastres
Pilastres xamfrans de 55x55cm d’obra de fàbrica de maó massís, col·locat amb
morter de ciment, per a revestir.

(3) Pilastres
Pilastres cares exteriors agulles de 90x30cm d’obra de fàbrica de maó massís,
col·locat amb morter de ciment, per a revestir.

(4) Parets
Parets 15cm de gruix i de fins a 3,50m d’alçada, d’obra de fàbrica de maó
massís, col·locat amb morter de ciment, per a revestir.

(5) Pilars
Pilars de la cambra frigorífica de 45x45cm d’obra de fàbrica de maó massís,
col·locat amb morter de ciment, per a revestir.
NOTA: En línia discontinua vermella hi ha representada la cambra frigorífica subterrània.
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV.III.III. ESTRUCTURA METÀL·LICA

CAPÍTOL 15 | ESTRUCTURA METÀL·LICA
(1) Columnes de fosa

Columnes de ferro colat de 20cm de diàmetre.
(2) Arcs

Arc de secció variable format per perfils d'acer laminat. Formació de cordons
superior i inferior en perfils L i creus formades per platabandes.

(3) Gelosies
Bigues en gelosia formades per dos cordons de perfil L units per platabandes
en diferents inclinacions verticals.

(4) Muntants
Perfils verticals d’acer laminat en I que actuen com a suport dels esgrafiats, els
vitralls i les persianes i donen rigidesa al conjunt.

(5) Divisions finestrals
Perfils laminats de secció rectangular, alguns dels quals corbats en calent.

(6) Biguetes
Corretges d’acer laminat en I on es recolza la xapa de la coberta.

(7) Perfils ornamentals
Perfils en L corbats en calent i reblonats entre sí.

⇧ 25



CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

FIGURA IV.III.B: Recreació en 3D del Mercat Torner, on es pot apreciar totes les vessants de la coberta. (Font: Josep Brunet)
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

FIGURA IV.III.C: Detall que engloba la majoria de perfils laminats: arcs, gelosies i perfils ornamentals. (Font: Elaboració pròpia)
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV.III.IV. COBERTA

CAPÍTOL 22 | MATERIAL DE COBERTA
Xapa canaleta 185x114

Coberta de xapa de zenc amb planxes acanalades de 185x114 cm, col·locada
cargolada sobre corretges d'acer laminat.

IMATGE: Intradós de la coberta actual. (Font: Elaboració pròpia)

NOTA: Com es pot observar a la fotografia actual, la coberta ha estat substituïda per un panell sandwich de

xapa d’acer lacada.
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

FIGURA IV.III.D: Recreació en 3D del Mercat Torner, on es pot apreciar totes les vessants de la coberta. (Font: Google Maps)
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV.III.V. VIDRIERIA

CAPÍTOL 18 | VIDRIERIA
Vidres privilegiats finestres

Vidres per al tancament de façana tipus “privilegiat” d’un full acolorit amb
colors clars impresos per una sola cara subjectats als marcs amb massilla.

Vidres catedrals finestres
Vidres per al tancament de façana tipus “catedral”, translúcids i acolorits, amb
textura superficial, col·locats entre els cordons dels arcs dels testers.

IMATGE: Vidres “privilegiats” actuals i resta de vidres de tancament de façana. (Font: Elaboració pròpia)

NOTA: Actualment els vidres “catedrals” han estat substituïts pels vidres que es poden apreciar a la imatge.
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV.III.VI. FUSTERIA

CAPÍTOL 17 | FUSTERIA DE TALLER
Portes

Portes interiors de fusta emplafonada de 2,50m x 1,00m.
Persianes

Confecció de persianes sobre bastigi fix amb lames de fusta fixes, revestides
amb pintura esmaltada de color verd.

IMATGE: Persianes originals, s’aprecien les quatre seccions on anaven col·locades. (Font: Badalona Records)

NOTA: Actualment no es conserven les persianes i s’han substituït per vidres i xapa metàl·lica.
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

FIGURA IV.III.E: Perspectiva del Mercat Torner on s’aprecia la vidrieria, la fusteria i els esgrafiats originals, especialment els “vidres privilegiats” del tester. (Font: AHCB)
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV.III.VII. ESGRAFIATS

CAPÍTOL 10 | ESGRAFIATS
Pinyons

Esgrafiat bicrom d’estil barroc format per una capa superior de pasta de calç
blanca amb acabat lliscat i una capa inferior marró amb acabat raspat.
El morter de calç forma plafons que s'adhereixen a l'estructura metàl·lica
mitjançant una malla. Possiblement, per la part interior s'hi va col·locar una
mena d'encofrat que es va enretirar una vegada assecat, quedant d'aquesta
manera encaixat en l'entramat metàl·lic.
Els testers estan decorats amb motius florals. A la façana nord hi trobem les
inscripcions Mercado a l’esquerra i Torner a la dreta, guarnides amb corns de
l’abundància, mentre que a la façana sud, amb la mateixa decoració, hi diu
Año i 1926. Als quatre costats també hi trobem un singular escut de Badalona
que no s’adiu a l’oficial de Domènech i Montaner. Finalment, sota l’any de
construcció, també hi trobem el nom de l’arquitecte.

IMATGE SUPERIOR: Es pot apreciar el trasdós de l’esgrafiat. (Font: Elaboració pròpia)

IMATGE INFERIOR: Detall de la façana nord. (Font: Elaboració pròpia)

PÀGINA SEGÜENT: Detalls. (Font: Elaboració pròpia)
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CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA DEL MERCAT TORNER DE BADALONA (1924-1926)

IV.III.VIII. ACABATS

CAPÍTOL 25 | FONT CENTRAL
Font de fàbrica de maó, amb base de formigó en massa, arrebossada amb
aplacats de marbre i mosaics romans a les piles i al sortidor, amb detalls de
forja, quatre globus i coronada per un rellotge de dues esferes.
CAPÍTOL 12 | REVESTIMENT DE RAJOLES
Enrajolat blanc amb franja de quadres blaus i sanefa superior de les
divisòries, els lavabos, part interior de les agulles i rajoles de quadres blaus
damunt de les columnes interiors (Figura IV.III.C).
CAPÍTOL 8 | PAVIMENT DE FORMIGÓ I CIMENT
Pavimentació contínua de la superfície total interior amb formigó de 8cm i
acabat de 3cm de ciment lliscat, amb una formació de pendents convexa des
del punt central.
CAPÍTOL 26 | ELECTRICITAT
Fanals tipus globus opalina (Imatge capítol de Coberta)
CAPÍTOL 21 | RÈTOLS
Retolació de les dependències del mercat en forja.
IMATGES: Detalls de l’escacat blanc i blau, la sanefa i la retolació. (Font imatges: Elaboració pròpia)

NOTA: Actualment no es conserva la font i el paviment original està cobert de panots.
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IV.IV. CONCLUSIONS

L'arquitecte Josep Fradera va esdevenir
badaloní d'adopció, ja des de ben jove, al
comprometre's amb la ciutat de Badalona,
intentant reconduir-la el millor que va poder
i les circumstàncies li van permetre.

El Mercat Torner era l'ocasió perfecta
perquè Fradera deixés empremta en
l’arquitectura catalana, en una època on
l'administració pública obria l'aixeta per a
inversions en equipaments. I així ho va
aprofitar, projectant un edifici formidable,
utilitzant materials nobles i recursos
sobradament contrastats, enlloc de mirar
per l'economia o la innovació, llevat potser
de la cambra frigorífica. La fonamentació de
formigó en massa sense armar, les columnes
de ferro colat, l'estructura de ferro laminat i
reblonat, els finestrals amb vitralls i les
persianes de fusta en són la prova de la
fidelitat a la tradició constructiva dels
mercats coberts del segle XIX.

Diferenciar-se del primer mercat de la
ciutat, fet totalment de maó, també podria

haver influït en l'elecció dels materials.
Després d'estudiar el Mercat Torner es pot
afirmar que els elements més destacats són,
per ordre d'importància, una coberta que
protegeix els paradistes, una estructura que
li aporta monumentalitat, una lluminositat
que fa l'espai agradable i una distribució
pràctica i còmoda, tant per als treballadors
com per als consumidors.

Cal remarcar que aquest estudi no hagués
estat possible sense la conservació dels
plànols originals i del pressupost per part
del Museu de Badalona, que, tot i no ser
gaire detallat en les descripcions, permet
anar resseguint pas a pas l'aixecament de
l'edifici. Els amidaments, juntament amb les
visites presencials al mercat, han permès
esbrinar algunes de les incògnites que es
presentaven.

El seu estat decadent, però, obliga a
repensar-ne l'ús i a planificar una actuació
urgent per a mantenir-lo en condicions
abans que els danys siguin irreparables. Ja

s'han perdut part dels elements originals
(vitralls, persianes, rajoles, la font i el
rellotge, les entrades, etc.) que li donaven un
caràcter encara més monumental.

FIGURA IV.IV.A: Perspectives actuals dels mercats Maignon i Torner, dos estils
completament contraposats. (Font: Elaboració pròpia)
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V. FONTS DOCUMENTALS
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V.I. CÒPIES DELS PLÀNOLS ORIGINALS

Plànols originals digitalitzats de Josep Fradera. Extrets de l’Arxiu Històric Ciutat de Badalona, caixa núm. 1909/9.

Escala original Alçat i Perfil 1:50
Escala original Planta 1:100
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V.II. TRANSCRIPCIÓ DEL PRESSUPOST ORIGINAL

Pressupost original de Josep Fradera. Extret de l’Arxiu Històric Ciutat de Badalona, caixa núm. 1909/9.

Errors de càlcul ressaltats en vermell
Imprecisions de decimals ressaltades en taronja
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