










El Museu d’Història de Barcelona ens presenta un estudi rigorós que, al seu 
valor de treball d’investigació i anàlisi, afegeix la virtut d’acostar-nos al co-
neixement dels mercats. Aquestes entitats formen part del passat comú dels 
ciutadans i les ciutadanes d’Europa, i han modelat les nostres ciutats en els 
aspectes comercial, urbanístic i de relacions humanes, tal i com ho mostren 
els diversos autors participants. Els mercats són una institució que es desen-
volupa plenament al segle xix, i representen una al·legoria d’Europa: tenen 
una unitat conceptual i, alhora, una gran diversitat en la seva arquitectura 
i en els seus usos.

Abans de la irrupció dels formats moderns de comerç, els mercats eu-
ropeus van viure les seves èpoques d’esplendor. Ara, però, han desaparegut 
d’importants ciutats europees, com Londres. En altres casos, en especial als 
països llatins, els mercats són història viva i continuen sent aglutinadors soci-
als notables i dinamitzadors vitals, a més de complir la funció de comerç de 
proximitat per a la qual van ser creats.

Cal destacar que el model de mercat de barri, comparat amb el model de 
gran mercat central, ha resistit millor els embats del temps. En el cas concret 
de Barcelona, fa més de cent cinquanta anys que es va impulsar un sistema de 
mercats municipals descentralitzats i de barri. Avui, la ciutat continua bene-
ficiant-se d’aquella aposta política que ens ha dotat d’una xarxa important de 
mercats municipals. Una opció estratègica que ha conformat un comerç que 
estreny els vincles entre els seus habitants i és un contrapès als processos de 
deshumanització dels entorns urbans. 

Aquesta facilitat de les relacions socials, de les quals la vida al mercat 
n’és el paradigma, és un dels grans atractius de la nostra ciutat d’avui, tant per 
als qui la visiten com per als qui tenim la gran sort de viure-hi.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona





El present llibre descriu com els mercats han conformat la vida de les princi-
pals ciutats del vell continent: des de les seves primeres albors al segle xviii  
i el seu esplendor al xix fins a la seva decadència al xx. És una obra conjunta 
on diferents ciutats i regions geogràfiques són analitzades per diversos especi-
alistes. Tal i com assenyalen els editors Manuel Guàrdia i José Luis Oyón en 
la introducció, els mercats coberts europeus van substituir els mercats a l’aire 
lliure i van fer possible la distribució d’aliments, de manera regular i ordena-
da, a la població urbana.

És evident que els mercats van suposar un progrés en la millora de la 
qualitat de vida. Però la seva importància va molt més enllà dels beneficis 
directes sobre la dieta de la ciutadania: van fomentar models arquitectònics 
i urbanístics nous, van impulsar la vertebració urbana i la sociabilitat, van 
propulsar el comerç dins i fora dels seus propis recintes i van contribuir a la 
visibilitat de la dona en la vida pública. Aquests i altres aspectes dels mercats 
europeus són els que analitzen, ciutat a ciutat, els diferents autors.

A més d’examinar en detall els diversos patrons de mercat que hi ha 
hagut a Europa —públics i privats, centralitzats o de barri—, el llibre re-
flexiona sobre com aquests patrons han determinat el model de comerç que 
perdura actualment i la seva influència en les relacions socials. Sens dubte, una 
reflexió que ha de guiar-nos a l‘hora de decidir i dissenyar el model de ciutat 
que volem per a les pròximes generacions.

Jordi Martí i Grau
Delegat de Cultura
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Introducció: 
Els mercats europeus com a creadors de ciutat
Manuel Guàrdia i José Luís Oyón

Els mercats d’alimentació com a forma nova d’arquitectura i d’urbanisme es 
van implantar a l’Europa urbana a començaments del segle xix i es van gene-
ralitzar al continent amb la difusió dels mercats de ferro i vidre durant la sego-
na meitat de segle. Es van arribar a convertir en una de les manifestacions més 
evidents de l’orgull municipal, de la innovació arquitectònica, de la renovació 
urbana i de les noves formes de comerç de la ciutat capitalista. Tanmateix, al 
segle xx molts d’aquests mercats van començar a declinar, i alguns van caure 
sota la piqueta i només sobreviuen en el record. N’hi ha d’altres que, en canvi, 
segueixen en peus, desafiant amb les velles estructures les noves formes de 
comerç. La seva història —encara viva a moltes ciutats— està en gran mesura 
per fer. Aquest llibre intenta fer un pas endavant en aquesta direcció.

Un observatori privilegiat de la ciutat
Tot i que hi ha un consens notable pel que fa als mercats com a força mode-
ladora de les ciutats europees des de l’edat mitjana, els aspectes de la ciutat 
contemporània que han atret l’atenció de la historiografia són les formes de 
comerç caracteritzades per la novetat absoluta: els passatges i els grans ma-
gatzems del segle xix o bé els centres comercials del segle xx, que no tenen 
res a veure amb l’alimentació en el sentit estricte de la paraula. Passada la 
primera fase de la construcció de mercats metàl·lics del segle xix i d’alguns 
mercats de formigó del segle xx, els mercats foren associats aviat a un format 
del passat que, tard o d’hora, havia de desaparèixer. L’experiència ha demos-
trat tanmateix la seva capacitat de supervivència en algunes ciutats europees, 
davant els cicles sorprenentment ràpids d’apogeu i d’obsolescència dels nous 
formats comercials.

Els estudis aquí reunits aborden majoritàriament un espai històric 
que comprèn el segle xix i el primer terç del segle xx, que fou l’època daura-
da dels mercats coberts europeus. En molts sentits, aquest període de difusió 
s’ha d’entendre com «de transició». Des del punt de vista urbà, el mercat 
cobert d’aquesta època va representar el pas intermedi entre la plaça —o les 
places— del mercat a l’aire lliure, autèntic cor de la ciutat preindustrial,  
i les actuals zones comercials de vianants, o els centres comercials moderns 
de la perifèria; és a dir, la transició entre una sociabilitat de carrer i una 
sociabilitat ambientalment agençada dins d’aquests artefactes. Des del punt 
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de vista arquitectònic, els espaiosos «paraigües de ferro» del segle xix, amb 
les seves parades fixes de disseny acurat, van ser l’anella intermèdia entre els 
tendals i les taules desmuntables de les parades a la intempèrie o sota el recer 
parcial de porxades, i l’estructura d’exposició seriada i de compra tayloritza-
da de l’autoservei del supermercat modern. I, pel que fa a l’aspecte econòmic, 
els mercats coberts van substituir l’intercanvi directe entre el productor i el 
comprador de la plaça, per ser al seu torn suplantats per la compra realitzada 
mitjançant la botiga urbana especialitzada, l’empresa majorista, la franquícia 
o la gran cadena de distribució alimentària.1

Com es veurà, i alguns d’aquests assaigs ho demostren clarament, ni 
tots els països europeus ni totes les ciutats van experimentar al mateix temps 
aquest procés de transició. Una de les hipòtesis que s’intentarà comprovar 
en aquest llibre és la d’una Europa dels mercats a velocitats vàries; una difusió 
dels mercats coberts que va afectar de manera diferent els diversos àmbits 
europeus, i que va prendre la forma de quatre generacions que es van encaval-
car en el temps. A cada país s’observaran regions determinades on l’impacte 
dels nous edificis fou més profund, o bé casos determinats com Londres, 
on, malgrat les dimensions gegantesques de la ciutat, el fenomen del mercat 
cobert al detall no tingué cap rellevància. En general, la difusió dels mercats 
coberts es va fer als països que es van endinsar més aviat en la via de la moder-
nitat i també fou en ells on es va acabar abans el seu cicle de funcionament. 
 Finalment, encara queden països europeus on aquest cicle està lluny d’haver-
se acabat. Els seus mercats són estructures vives que afronten amb dignitat les 
noves formes de distribució que s’estan introduint amb timidesa. 

Quan es parla dels mercats, s’imposa fer una observació metodològica. 
El terme mercat inclou significats múltiples i molt diversos. En realitat és un 
unificador fictici de coses molt diferents. Es pot referir a fenòmens estrictament 
arquitectònics, com per exemple el mateix edifici que acull l’activitat que de-
nominem mercat, a l’activitat mateixa d’intercanvi de compra i venda de pro-
ductes d’alimentació o al paper d’aquesta activitat dins el sistema més general 
de proveïment urbà, i així successivament. Però la polisèmia del terme ofereix 
els seus avantatges. Precisament a causa dels seus molts significats, el mercat 
ofereix nombroses possibilitats d’anàlisi. Això el converteix en un observatori 
privilegiat de l’arquitectura, de la ciutat i de la societat del seu temps.

Una descripció no exhaustiva mostraria que, quan parlem de la implan-
tació dels mercats coberts a les ciutats europees, podríem referir-nos efectiva-
ment a fenòmens molt variats. En primer lloc, els mercats coberts signifiquen 

1. Harold Carter, An introduction to Urban Historical Geography, Londres, Arnold, 1983, cap. 8, 
pàg. 157-162.
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la reforma de la vida del mercat tradicional a l’aire lliure, la reorganització 
funcional dels carrers (circulatòria, de prescripció de nous usos), però també 
moral (de les conductes descontrolades en l’espai públic dels mercats, associa-
des en alguns casos a motins generats per les crisis de subsistències de finals de 
l’Antic Règim). En segon lloc, s’hauria de tenir en compte l’impacte econòmic 
dels nous artefactes, és a dir, el paper del mercat cobert en la introducció de les 
noves formes de distribució dels aliments; el pes de les vendes dins dels nous 
edificis en relació amb el comerç de les botigues d’alimentació; el canvi en les 
pautes de consum de la població urbana i la relació amb la millora del nivell 
de vida i de la dieta; i la contribució al descens dels preus dels aliments i a un 
millor proveïment dels aliments de la ciutat. Tampoc hem d’oblidar l’impacte 
social i de gènere que suposa la creació d’un potentíssim focus de vida i de 
sociabilitat on la visibilitat en l’espai públic de les dones com a compradores 
i venedores era essencial. També podríem analitzar l’impacte políticoadmi-
nistratiu dels mercats coberts, ja que actuen com a elements de reforçament 
o debilitament de la gestió pública del proveïment urbà, de la gestió pública 
davant la privada o com a font d’ingressos no negligible en un context de dèfi-
cit municipal crònic. En cinquè lloc, és important notar l’impacte urbanístic, 
la nova caracterització de l’espai públic, la distribució dels nous mercats a la 
ciutat i el paper polaritzador de barri en les compres diàries i en la distribució 
del comerç al detall. Podem també destacar la innovació tipològicoarquitec-
tònica dels nous edificis: la discussió sobre les formes adoptades, sobre la seva 
organització funcional, sobre la seva contribució a la innovació constructiva 
o al seu impacte visual com a edificis públics. Per acabar, hem de tenir en 
compte l’impacte territorial, és a dir, la relació amb les ciutats més o menys 
industrialitzades o d’economia agrària mes desenvolupada, la relació amb la 
xarxa ferroviària i el paper selectiu a la xarxa urbana regional de les ciutats 
amb nous mercats. 

Els autors dels assaigs recollits en aquest llibre han estat interrogats 
sobre tots aquests aspectes, però cada un d’ells, dins la seva pròpia tradició dis-
ciplinària, ha insistit de manera més o menys monogràfica en algunes d’entre 
totes aquestes diverses possibilitats d’anàlisi. El principal objectiu d’aquesta 
recopilació de textos ha estat portar una primera mirada comparada a un 
tema que, segurament de tan obvi que és, ha passat desapercebut en els estudis 
d’història urbana contemporània.

El mercat tradicional i el sorgiment del mercat cobert:  
França i la Gran Bretanya 
Protagonista principal del renaixement urbà medieval, el mercat ha estat efec-
tivament origen i final dels fluxos econòmics que l’han fet possible i que li 
han permès el seu desenvolupament posterior. El mercat ha estat el veritable 
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cor urbà, el fonament de la vida urbana, la condició mateixa de la possibilitat 
de la ciutat.

Si alguna cosa ha identificat el món urbà europeu des de la baixa edat 
mitjana, si alguna cosa ha definit el que era una ciutat, és el privilegi de poder 
celebrar fira o mercat. A la seva tesi clàssica, Henri Pirenne atribuïa el renaixe-
ment de la ciutat a la reaparició de la figura del mercader i a la revitalització de 
les grans rutes a llarga distància del comerç sumptuari.2 Tanmateix, avui pen-
sem que aquest procés fou alimentat no tant «des de dalt», per aquest comerç 
internacional d’amples horitzons, com «des de baix», per la producció cam-
perola, i que el modest comerç canalitzat pels mercats locals des de l’any mil, 
fou el que impulsà el llarg cicle de creixement de l’Europa medieval.3 L’apogeu 
del gran comerç i el posterior naixement del capitalisme van ser conseqüències 
de la dinàmica desencadenada. En realitat, les ciutats medievals van créixer 
al voltant dels mercats locals, essencialment dels de productes alimentaris. 
De l’ampliació progressiva de l’àmbit d’intercanvis a les unitats de producció 
rural —fenomen que no s’havia donat en la mateixa mesura en altres eta-
pes històriques— va resultar la singularitat fonamental de la naixent societat 
europea. Aquesta funció primigènia i generadora dels mercats locals resulta 
llegible fins i tot a la morfologia mateixa de les ciutats d’origen medieval i es 
pot constatar a través de nombrosos estudis existents.4 La forma del mercat era 
en essència la forma de la ciutat, la dels espais múltiples no edificats: places, 
placetes, carrers, encreuaments de carrers, i porxades. 

L’articulació dels governs municipals aparegué més tard; es va iniciar 
al segle xiii per consolidar-se als segles següents. La primera funció dels 
consells aleshores acabats de crear fou justament l’administració econòmica 
de la ciutat; i, dins d’aquest esquema, la regulació dels mercats era fonamen-
tal. Aquests municipis van designar un primer funcionari del nou govern 
encarregat del bon ordre dels mercats.5 L’augment demogràfic i de les acti-
vitats comercials a les ciutats més grans va comportar la reordenació de la 

2. Henry Pirenne, Las ciudades de la edad media, Madrid, Alianza, 1972. (Les villes du Moyen Age. 
Essai d’ histoire économique et sociale, Brussel·les, M. Lamertin, 1927).
3. Guy Bois, La revolución del año mil, Barcelona, Crítica, 1991. (La mutation de l’an mil. Lournand, 
village mâconnais, de l’antiquité au féodalisme, París, Fayard, 1989). 
4. François Louis Ganshof, Étude sur le développement des villes entre Loire et Rhin au Moyen âge, 
París, Presses universitaires de France, Brusel·les, Éditions de la Librairie encyclopédique (Genval, 
Belgique, impr. de Genval), 1943. M. R. G. Conzen, «Alnwick, Northumberland: a Study in Town-
Plan Analysis», Institute of British Geographers Publication, (Londres), George Philip, 27, (1960); 
 Pierre Lavedan, L’urbanisme au moyen âge, Ginebra, Droz, 1974. 
5. Els nous governs de les ciutats de la península Ibèrica adoptaven un càrrec propi de les ciutats 
musulmanes, molt més avançades en aquestes qüestions. Els termes usats per aquest càrrec en català, 
mostassaf, i en castellà, almotacén, vénen de la designació àrab al-muthasáb.
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venda dels diferents productes a diversos punts de la ciutat. El mercat es va 
ramificar per les vies i places que vertebraven la vida urbana. A les ciutats 
petites l’espai del mercat es resumia a la plaça del mercat i als carrers que hi 
conduïen. A les ciutats més grans l’intens desenvolupament de l’activitat co-
mercial va obligar a dispersar-hi algunes especialitzacions alimentàries. Les 
activitats de mercat i les botigues d’artesà completaven el teixit comercial 
i envaïen l’espai públic. La bona ordenació d’aquest fou una preocupació 
constant del govern municipal que, durant cinc segles, es va esforçar per 
assegurar la salut social i política de la comunitat urbana tot regulant l’èti-
ca dels intercanvis; garantint el proveïment de la ciutat i el bon ordre del 
mercat; intervenint en els conflictes; controlant revenedors i acaparadors; 
vigilant els beneficis dels intermediaris i el control de pesos i mesures; ga-
rantint en definitiva la continuïtat de la vella doctrina medieval del «preu 
just». L’encadenament de canvis que van tenir lloc a Europa des de la segona 
meitat del segle xviii va afectar de manera visible l’organització i la forma 
dels mercats. Però la irrupció dels nous criteris liberalitzadors de l’economia 
no va impedir que, en la nova etapa, es mantingués en bona mesura la in-
tervenció reguladora dels governs municipals i «l’economia moral» heretada 
de la qual ha parlat Helen Tangires a propòsit dels primers mercats coberts 
dels Estats Units.6 La renovació intensa dels sistemes de mercats, pròpia del 
segle xix, es va produir en continuïtat amb aquestes circumstàncies. Potser 
per aquesta raó, en moments crítics, els mercats foren vistos com a residus 
anacrònics del passat.

Seria un error pensar que la noció de mercat cobert va ser comple-
tament aliena a la ciutat europea preindustrial, que tota la seva experiència 
es resumia a les places i carrers del mercat. Ja en els manuals d’arquitectura  
i en els projectes de nous mercats del segle xix es fa referència a models de 
mercats coberts de l’època medieval i fins i tot de la ciutat grega i romana, o a 
la dimensió urbana dels mercats com a fenomen per justificar, per «legitimar 
en el passat» la transcendència dels nous mercats que es volien construir.7  

6. Helen Tangires, Public Markets and Civic Culture in Nineteenth Century America, Baltimore  
i Londres, John Hopkins University Press, 2003: «[…] the persistence of the moral economy despite 
the disruptive effects of capitalist market economy in nineteenth century America. The moral eco-
nomy reflected local government’s effort to maintain the social and political health of its community 
by regulating the ethics of trade in life’s necessities» pàg. 17. Sobre la doctrina medieval del preu just, 
vegeu per exemple per a les ciutats espanyoles: Concepción De Castro, El pan de Madrid. El abasto 
de las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza Editorial, 1987, pàg. 19-20. Sobre els 
mercats a la ciutat preindustrial europea, vegeu Donatella Calabi, Il mercato e la città. Piazze, strade, 
architetture d’Europa in età moderna, Venècia, Saggi Marsilio, 1993.
7. Vegeu la contribució d’Esteban Castañer en aquest llibre. Vegeu per exemple el repàs de les 
halles històriques que es fa a Aymar Verdier, François Cattois, «Halles, marchés et greniers 
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Des de l’època medieval, determinats productes d’alimentació dels mercats a 
l’aire lliure, en general els més delicats i valuosos i els que tenen més possibi-
litats de deteriorar-se per una exposició continuada a la intempèrie, es prote-
gien sota estructures cobertes, generalment no tancades per murs, molt més 
senzilles que les llotges dels edificis municipals que actuaven com a cases de 
contractació, o que les borses que comerciaven amb draps o altres productes 
manufacturats (els millors exemples de les quals són les grans estructures de les 
ciutats flamenques). Algunes àrees del mercat a l’aire lliure van disposar de 
dependències cobertes construïdes pel municipi, com els graners comunals, 
els alfòndecs (o les halles d’emmagatzematge de gra) o els pavellons coberts 
de carnisseries i peixateries, entre els quals es trobaven grans edificis com el 
mercat de carn de Gant del segle xv.8 En molts d’aquests casos, mercat i ajun-
tament anaven estretament lligats fins al punt de ser la mateixa cosa. D’aquí 
prové un tipus de «mercat d’ús mixt», habitualment de forma rectangular 
amb una planta baixa de porxades, completament oberta a l’espai de la plaça 
del mercat que l’acull, on es resguardaven els articles més peribles com la 
mantega, els ous i la volateria, i on els empleats municipals cobraven els drets 
de venda. El pis alt l’ocupaven la sala de reunions de l’ajuntament i altres 
dependències municipals. En trobem exemples il·lustres a les monumentals 
Halles de Bruges, realitzades entre els segles xii i xv, amb carnissers, mercers i 
especiers a la planta baixa; al Palazzo del Broletto de Como; o a l’extraordinari 
Palazzo della Ragione  de Pàdua, amb porxades a la planta baixa que donaven 
a Piazza delle Erbe. Les nombroses market houses d’algunes ciutats-mercat 
britàniques que es van continuar construint fins a mitjan segle xix, més mo-
destes, responien a aquest mateix tipus bàsic. 

Un segon tipus, molt menys voluminós però bastant més freqüent, era 
el tipus de «planta allargada porticada» lliurement accessible, des de la sen-
zilla nau porticada dels sheds britànics, fins a les halles franceses, construcci-
ons amb estructura —inicialment— de fusta, cobertes per una gran teulada 
inclinada. Totes aquestes formes rectangulars s’adaptaven perfectament a les 
places allargades i als carrers-mercat de molts teixits urbans medievals. Els 
models de loggia renaixentistes, tot i que es van construir com arcades lleu-
geres que descansaven sobre columnes, responien essencialment a aquest ma-
teix tipus, com ara les peixateries de Vasari al Mercato Vecchio o al Mercato 

d ábondance», dins Architecture civile et domestique au Moyen Age et à la Renaissance, París, V. 
Didron, 1855-1857, pàg. 167-172.
8. Una descripció interessant de la gènesi dels mercats occidentals és encara avui la de Nikolaus 
Pevsner, Historia de las tipologias arquitectónicas, Barcelona, Gustavo Gili, 1979, cap. 15. (History of 
Building Types, Londres, Thames and Hudson, 1976). Vegeu també Spiro Kostof, The City Assem-
bled, Londres, Thames and Hudson, 1992, pàg. 92-102.
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Nuovo florentíns, ambdós del segle xvi, o bé algunes peixateries i carnisse-
ries de les ciutats del migdia francès com la Poissonnerie Neuve de Marsella 
(1674). El tercer tipus de mercat respondria a un esquema «claustral»: al 
voltant d’una zona central de venda a l’aire lliure, es disposaven botigues sota 
pòrtics o arcades. És un tipus de clara filiació romana (com els mercats de 
Timgad i Leptis Magna o el Fòrum de Trajà) al qual al·ludien els tractats del 
Renaixement, possiblement el més estès en l’àmbit llatí. Les nombroses places 
porticades medievals, les places majors castellanes (no concebudes únicament 
com a mercat) de l’edat moderna, o d’altres no pensades com a mercat però 
adaptades a aquesta funció, com els baracconi que rodejaven Piazza Carlina 
de Torí a finals de segle xvii, els del mercat de Les Innocents a París o els de la 
plaça de Covent Garden foren adaptats a aquesta estructura formal.9

No tota la tipologia preindustrial es reduïa tanmateix a aquestes es-
tructures. Com recorda Omilanowska, a la majoria de les ciutats de l’Europa 
central, de l’Est i balcànica va existir una llarga tradició de contactes amb 
l’Orient, sobretot amb l’Imperi otomà, que van fomentar la construcció de 
basars i d’alfòndecs (kahnes o funduk) de llarga permanència urbana, espe-
cialment a les àrees que formaven part d’aquest imperi. A les grans ciutats de 
l’Imperi rus es van construir d’altra banda complexes comercials en forma 
d’estructures porticades (torgovie riadi), alguns dels quals van utilitzar el ferro. 
Aquests mercats van arribar a conviure amb els construïts a la fi del segle xix. 
No és casual trobar ciutats on la tradició de l’Europa occidental de construc-
ció de mercats i llotges preindustrials al voltant de l’ajuntament es composés 
amb altres tradicions derivades d’una situació geopolítica diferent, la qual cosa 
generava mercats de tipus molt divers en una mateixa àrea geogràfica i fins  
i tot dins de la mateixa ciutat.

Des de la segona meitat del segle xviii, el mercat tradicional a l’aire 
lliure es convertirà en font de grans tensions, especialment a la Gran Bre-
tanya i a França. De la banda de l’oferta, la revolució agrícola i les millores 
en el transport regional i en el comerç internacional (vies de comunicació 
renovades, construcció de canals i ports) van suposar l’arribada als mer-
cats urbans de més productes agrícoles i cada vegada més variats. De l’altra 

9. Sobre els baracconi de Piazza Carlina, vegeu «Dai ´baracconi´ di Amedeo di Castelmonte 
all´Utopia di un grande progetto ottocentesco», dins Luisa Barosso, Maria Ida Cametti, Maurizio 
Lucat, Silvia Mantovani, Luciano Re, Mercati coperti a Torino, progetti, realizzazioni e tecnologie 
ottocentesche, Torí, Celid, 2000, pàg. 29-39. En el Parallèle de Durand de 1801, els tres tipus de mer-
cats estan ben presents (mercat de Corbeil per al tipus d’ús mixt, mercat d’Amiens i Poissonnerie de 
Brussel·les per al claustral —s’inclouen també grans places i basars descoberts—, mercat de Florència 
i Poissonnerie de Marsella per als de planta allargada porticada): vegeu Jean-Nicolas-Louis Durand, 
«Places modernes, Halles, Marchés, Bazars», dins Recueil et parallèle des édifices de tout genre, anciens 
et modernes, París, Imprimerie de Gillé fils, 1800.
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banda, l’explosió demogràfica va fer créixer de manera insospitada la de-
manda d’aliments i de molts altres productes manufacturats, com la roba, 
el parament de la cuina i altres objectes domèstics venuts als mercats. Tot 
això va significar més congestió i amuntegament als carrers i a les places del 
mercat, manca d’higiene i una dificultat cada cop més gran per a la compra 
i la venda d’aliments.

 Finalment, els mercats foren gran focus de tensions socials. La prin-
cipal va ser els motins de subsistències. Fou un fenomen que va esclatar amb 
més freqüència a les ciutats-mercat britàniques i franceses, com ho va consta-
tar fa anys George Rudé. El major estímul dels motins que van desencadenar 
el moviment revolucionari francès de 1789 fou, com ja se sap, la carestia i 
l’escassetat del pa,10 el producte de consum que constituïa de llarg el gruix del 
pressupost familiar de les classes populars. El motí de subsistències associat a 
les crisis agrícoles, tolerat a vegades pels mateixos magistrats municipals, era 
segons Thompson, indissociable de l’«economia moral» dels pobres, una ma-
nera indirecta d’evitar pràctiques deshonestes en el negoci comercial i també 
de baixar els preus dels aliments.11 Molts dels primers mercats europeus, com 
Montserrat Miller ens recorda també en el cas de Barcelona, o Hannelore 
Paflik-Huber en el cas de Berlín, sorgeixen poc després de revoltes polítiques 
associades a protestes per la carestia dels aliments. 

A aquesta condició dels mercats ciutadans com a font primordial d’al-
tercats per part dels pobres s’afegia a més a més el fet de constituir els espais 
privilegiats dels venedors ambulants, el lloc del petit furt, de les paraules grui-
xudes i de l’oci a vegades «salvatge» d’una multitud incontrolable, com per 
exemple els espectacles taurins i les baralles de galls.12 L’espai dels mercats 
tradicionals a l’aire lliure fou objecte des del segle xviii d’un intens escrutini 
des de la nova percepció il·lustrada de l’espai públic. Com ho han explicat 
Schmiechen i Carls en el cas de la Gran Bretanya, les tradicionals pràcti-
ques del mercat a l’aire lliure, que fomentaven la immoralitat i la blasfèmia, 
l’ús indegut de les tavernes, les vendes furtives, l’impagament de les taxes 

10. George Rudé, Protesta popular y revolución en el siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 1978 (1970),  
pàg. 18-24, 124, cap.7.
11. E.P. Thompson, Tradición, revuelta y consciencia de clase, Barcelona, Ed. Crítica, 1989 (1979) 
(«The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century», Past and Present, 50,  
(feb. 1971), pàg. 76-136); per a una valoració dels motins a Anglaterra, vegeu Roger Wells, «Coun-
ting Riots in Eighteenth Century England», Bulletin for the Study of Labour History, 37, (1987). 
12. Hem seguit aquí l’excel·lent resum de totes aquestes tensions de James Schmiechen, Kenneth 
Carls, The Bristish Market Hall. A Social and Architectural History, New Haven i Londres, Yale 
University Press, 1999, pàg. 10-16. Sobre les bullangues i les lluites barceloneses de la dècada de 1830  
i principis de la de 1840 que van precedir la fundació dels mercats de la Boqueria i de Santa Caterina, 
vegeu l’assaig de Montserrat Miller recollit en aquest volum.
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municipals de venda, tot el que convertia el mercat «en un lloc caòtic i en 
imant dels pitjors elements de la societat» i d’una ingovernable cultura de 
carrer havia de ser eliminat.13 En el cas de França, Foucault va al·ludir fa anys 
a la noció de «transparència», al somni de Rousseau d’un espai social alhora 
visible i llegible en cada una de les seves parts, que eviti les zones obscures, els 

13. Schmiechen, Carls, The Bristish Market…, pàg. 16, 19.
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enclavaments de privilegis o el desordre, que eviti tot obstacle a la mirada.14 Es 
tanquen doncs els mercats per alliberar els carrers i les places de la invasió de 
compradors i venedors, per eliminar els obstacles al pas i a la mirada, d’acord 
amb aquest ideal de transparència. Dins dels nous mercats coberts, s’ordenen 
les parades, es facilita la circulació, es garanteixen les condicions higièniques  
i es busca en certa manera aquest ideal de transparència a la mirada i al control 
(com en altres institucions com les presons o els hospitals). Aquelles idees, el 
final dels privilegis feudals i la disponibilitat de sòl urbà derivats del triomf de 
la Revolució oferiran las bases per a la posterior reorganització napoleònica 
del sistema de mercats de París. En aquesta nova concepció de l’espai públic 
que es va anar obrint el pas des de la segona meitat del segle xviii, el carrer i 
el mercat havien de ser reformats segons uns models burgesos més «racionals» 
i «educats» de respectabilitat i d’ordre per corregir les conductes desordenades, 
separant més dràsticament l’espai públic del privat i especificant molt més 
els usos del carrer. Separar el mercat del carrer no era res més que la mesura 
complementària de la conversió del carrer en un espai controlat, sotmès a la vi-
gilància d’una policia en creixement, un carrer numerat, pavimentat segons les 
noves tècniques, il·luminat, amb voreres que permetessin la separació estricta 
de trànsit rodat i de vianants, alliberat del comerç ambulant. 

El mercat separat del carrer, l’aïllament del mercat en un solar no neces-
sàriament cobert en la seva totalitat, fou el primer esglaó conceptual important 
en la invenció del mercat cobert com a tipus arquitectònic. Els enclosed markets 
creats a l’últim quart del segle xviii a la Gran Bretanya i molts dels mercats pa-
risencs de la mateixa època testimonien la voluntat d’aconseguir espais apropiats 
a llocs centrals de la ciutat on es pogués no solament barrar l’espai del recinte 
sinó també diferenciar els diferents tipus de productes agrícoles. Un nombre 
important d’aquests mercats va haver de negociar la seva difícil inserció dins de 
la trama urbana, per la qual cosa no és estrany veure aquests mercats anteriors a 
1820 situats en solars entre mitgeres, en testers d’illes de cases o formant passat-
ges, com ho demostren els mercats britànics d’aquella època o molts dels mercats 
parisencs prenapoleònics del Parallèle de Bruyère de 1813.15

14. «Cuando la Revolución se pregunta por una nueva justicia, el resorte para ella será la opinión […] que 
las gentes […] ni siquiera puedan actuar mal en la medida en que se sentirán sumergidas, inmersas, en un 
campo de visibilidad total en el cual la opinión de los otros, la mirada de los otros, el discurso de los otros, 
les impiden obrar mal o hacer lo que es nocivo». «El ojo del poder. Entrevista con Michel Foucault», dins 
Jeremías Bentham, El Panóptico, Barcelona, Ed. La Piqueta, 1980. («L’Oeil du Pouvoir, entretien avec 
Michel Foucault», dins Le Panoptique, París, Pierre Belfond,1977, pàg. 17 i seg.). Es tracta, de fet, de dues 
coses: de la mirada i de la interiorització. Bentham de manera paral·lela proposarà una visibilitat tècnica, 
la del panòptic, organitzada per la mirada dominadora i vigilant d’un poder rigorós i meticulós.
15. Louis Bruyère, Collection des marchés de Paris avec projets, París, Archive École Nationale des 
Ponts et Chaussées, man. fol. 486, 127 gravats.
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El naixement del mercat cobert fou possible no solament gràcies a 
aquesta nova concepció de l’espai públic, sinó que va requerir també l’apari-
ció de la idea d’«equipament». La primera renovació important dels mercats 
com a equipaments estigué estretament vinculada a França i al sorgiment, 
a la segona meitat del segle xviii, d’un nou «saber urbà», un discurs i unes 
pràctiques urbanístiques modernes. Les reflexions de Voltaire al moment 
del concurs per a la plaça Louis XV, l’any 1749, anticipen alguns dels argu-
ments bàsics. L’embelliment de la ciutat havia de significar menys el canvi 
d’estètica de les noves construccions que el desenvolupament d’un sistema 
de comoditats basat tant en una xarxa de comunicacions nombroses, fàcils  
i segures com en la distribució homogènia dels mercats, avingudes, sales 
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d’espectacles o esglésies.16 A aquestes idees, que van desenvolupar Laugier  
i Patte pel que fa a l’àmbit de l’arquitectura, es va afegir la progressiva medi-
calització de l’espai urbà, la teoria i la pràctica de l’Administració o «Policia», 
les noves eines cartogràfiques dels plans geomètrics, la pràctica urbanística 
de les alineacions sistemàtiques i l’extensió de la mirada econòmica al ter-
ritori, característica dels enginyers de ponts et chaussées. D’aquesta manera 
es va configurar un pensament urbà que va prendre forma i volada amb la 
ruptura revolucionària.17 

En la França de 1790, es van abolir tots els drets feudals vinculats 
als mercats, que van passar a ser responsabilitat exclusiva dels municipis. 
L’expropiació  de béns eclesiàstics i de la noblesa immigrada va donar als nous 
mercats l’ocasió de situar-se als solars desamortitzats. L’organització centralit-
zada de l’Estat sota la supervisió del Conseil des Bâtiments civils va perme-
tre adoptar una tècnica homogènia de gestió i assignació de sòls, un mètode 
programat d’avaluació de necessitats, de distribució i de construcció d’espais, 
que es va convertir en un signe de la modernitat institucional i tècnica. Així 
naixia la que s’ha anomenat ciutat dels equipaments.18 Els espais i edificis de 

16. Voltaire, «Des embellissements de Paris» de 1749, dins Oeuvres Complètes de Voltaire, Mélanges 
II (en línia) <http://www.voltaire-integral.com/Html/23/30Embellissements.html> (maig 2010): 
«Paris serait encore très incommode et très irrégulier quand cette place serait faite; il faut des marchés 
publics, des fontaines qui donnent en effet de l’eau, des carrefours réguliers, des salles de spectacle; 
il faut élargir les rues étroites et infectes, découvrir les monuments qu’on ne voit point, et en élever 
qu’on puisse voir. […] Nous rougissons, avec raison, de voir les marchés publics établis dans des rues 
étroites, étaler la malpropreté, répandre l’infection, et causer des désordres continuels. […] Il est 
temps que ceux qui sont à la tête de la plus opulente capitale de l’Europe la rendent la plus commode 
et la plus magnifique». A Des embellissements de la ville de Cachemire, 1750: «C’était une pitié de n’avoir 
aucun de ces grands bazars, c’est-à-dire de ces marchés et de ces magasins publics entourés de colon-
nes, et servant à la fois à l’utilité et à l’ornement».
17. Per a un resum, vegeu Francisco Javier Monclús, «Teorías arquitectónicas y discursos urbanísti-
cos. De las operaciones de “embellecimiento” a la reforma global de la ciudad en el siglo xviii», Ciu-
dad y Territorio, (Madrid), I-79, 1989, pàg. 25-40. Sobre l’urbanisme francès d’aquests anys, vegeu 
Bruno Fortier, «Espace et planification urbaine (1760-1820)», dins Diversos autors, Prendre la 
ville, esquisse d´une historie de l´urbanisme d´état, París, Editions Anthropos, 1977. Bruno Fortier, 
«Storia e pianificazione urbana: gli anni 1800», dins Paolo Morachiello, Georges Teyssot, Le 
macchine imperfette. Architettura, programa, istituzioni, nel xix secolo, Roma, Officina Edizioni, 1980, 
pàg. 27-54.
18. Aquesta visió dels equipaments va ser molt estudiada els anys setanta pels historiadors de l’arqui-
tectura i l’urbanisme francesos en l’òrbita foucaultiana: Michel Foucault et al, Les machines à guerir 
(aux origines de l´hôpital moderne), París, CERA, 1976; Bruno Fortier, B. Vayssière, Les vaisseaux 
et les villes, Brusel·les, Mardaga, 1978. El text fonamental és: Georges Teyssot, «Città-servizi, La 
produzione dei “bâtiments civils” in Francia (1795-1848)», Casabella, 424, (1977), pàg. 56-65; vegeu 
també del mateix autor, «Heterotopia e storia degli spazi», dins Georges Teyssot (ed.). Il Dispositivo 
Foucault, Venècia, CLUVA, 1977; «Il sistema dei “bâtiments civils” in Francia e la pianificazione 
di Le Mans (1795-1848)», dins Morachiello, Teyssot, Le macchine imperfette…, pàg. 81-128. El 
desaparegut historiador urbà Bernard Lepetit, Les villes dans la France Moderne (1740-1840), París, 
Albin Michel, 1988, pàg. 255-265, analitzà els equipaments des de la perspectiva de l’impacte en la 
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mercats, els alfòndecs o els escorxadors van quedar inscrits dins el sistema 
d’equipaments, igual que les prefectures, els hospitals, les escoles públiques, 
els establiments judicials, les presons, els quarters de policia, els teatres, les 
sales d’espectacle, els museus i els mateixos edificis religiosos, entesos com a 
servei públic. Aquesta idea del mercat com a equipament està ja implícita al 
Parallèle de Durand de 1801 i al seu Précis de leçons d’architecture de 1817. És 
evident, en particular, al Parallèle que l’enginyer de ponts et chaussées Bruyère 
va dedicar als mercats de París. Hi apareixen en la seva inscripció urbana 
des dels mercats més petits, limitats per les vicissituds del teixit urbà, fins als 
nous artefactes exempts projectats per l’Imperi, i hi queda implícita la idea 
d’associar  un mercat a una àrea determinada d’influència a la ciutat. A les 
noves «ciutats d’estat» napoleòniques aquesta idea de ciutat-equipament de 
distribució homogènia és ben patent: fundar una ciutat és dotar-la d’equipa-
ments, i, entre els diversos tipus, els mercats ocupen un lloc indiscutible. Els 
nous mercats coberts i aïllats al teixit urbà, com els projectats a les ciutats de 
nova fundació de Comacchio, del mateix Bruyère a l’Adriàtic (1805), a Ville 
Napoléon a la Roche-sur-Yon (1804) o a Napoléonville, de l’arquitecte Guy 
de Gisors (Pontivy, 1805), han de repartir-se per la ciutat i quedar-ne adscrits 
a parts específiques.19 

Difusió i implantació: quatre generacions de mercats
Amb el creixement dels intercanvis i de les comunicacions durant el segle xix, 
els mercats van passar progressivament a integrar-se en xarxes més grans de 
distribució i es van situar de ple en el camp de l’economia (una economia que 
en aquells temps estava adquirint el caràcter d’una disciplina amb lleis pròpies 
i autònomes). Les «exigències de rendiment, d’eficàcia, de satisfacció de les 
necessitats, teixien una xarxa de pràctiques, de regles i de lleis que van influir 
en la forma mateixa dels edificis». La lògica ja comentada d’aïllar el mercat 
del carrer es va anar imposant i van aparèixer els primers grans artefactes 
totalment coberts i exempts respecte a l’espai urbà circumdant. A més, aquests 
mercats van anar adoptant una lògica funcional que es desenvolupava en la 
seva organització interna: «la cèl·lula de venda, geomètricament idèntica per a 
tots […], l’espai de circulació, que ha de servir amb la màxima homogeneïtat  

xarxa urbana considerant igualment els projectes examinats al Conseil des Bâtiments civils; Bruno 
Fortier, «Logiques de l´équipement», Architecture-Mouvement- Continuité, 45, (1978), pàg. 79-94.
19. Paolo Morcahiello, Georges Teyssot, «Città di stato. La colonizzazione del territorio nel 
primo impero», Lotus International, III, 24, (1979), pàg. 24-39; François Laisney, «Quartier des 
Halles: décadence et reconstruction dans les villes françaises: le cas de la Roche-sur-Yon», dins Gilles 
Bienvenu , Géraldine Texier-Rideau, Autour de la ville de Napoléon, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2006, pàg. 277-287.
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i rendiment la zona de venda i la disposició de conjunt, que respon a la volun-
tat de classificar i controlar».20 Es tractava també d’imposar a l’espai públic,  
i en particular als mercats, més exigències higièniques i una dosi més gran de 
respectabilitat: el mercat es convertia així en equipament i en escola d’urbani-
tat, un ideal que impregnaria tot el segle i tots els països europeus.21 

Però la difusió no fou homogènia ni a tots els països ni a totes les 
ciutats d’aquests països. Fins i tot als països on es van estendre més, com la 
Gran Bretanya, va haver-hi moltes ciutats, en especial les més petites, que van 
quedar-se sense mercat. El segle xix fou el segle daurat dels mercats britànics. 
Entre 1801 i 1900, Schmiechen i Carls han documentat 480 mercats nous 
construïts, un 81,2% del total dels mercats examinats. Comparativament, 
els cinquanta anys anteriors (1751-1800) van significar solament l’11% de 
la totalitat (quasi tots, d’altra banda, en les fórmules tradicionals de market 
houses d’ús mixt) i els cinquanta anys posteriors (1901-1950), encara menys 
(un 7,8%). Els mercats britànics foren per tant un fenomen quasi exclusiu 
del segle xix, i especialment d’un període de construcció intensíssima entre 
1821 i 1890, dominat ja pel nou tipus de mercat totalment cobert i exempt: 
quasi dues terceres parts del total van erigir-se durant aquests setanta anys  
i alguns d’aquests foren els més innovadors des del punt de vista constructiu. 
És evident que cap a 1850 la Gran Bretanya constituïa el país de referència 
on més aviat i amb més força s’havia estès el nou tipus d’estructura. Tot  
i que Londres no va construir mercats coberts d’aliments al detall, es va dotar 
d’un imponent sistema de mercats majoristes, molts dels quals van constituir 
autèntiques innovacions des del punt de vista arquitectònic, com els que va 
construir Charles Fowler al voltant de 1830.

França va ocupar el segon lloc com a referent europeu. A la primera 
meitat del segle xix (1801-1851) es van revisar al Conseil des Bâtiments civils 
253 projectes de mercats nous, d’ampliacions i de reparacions dels mercats ja 
existents (277, si incloem els escorxadors). Aquests projectes van afectar 122 

20. Bertrand Lemoine, Les Halles de Paris. L’ histoire d’un lieu, les péripéties d’une reconstruction, la 
succession des projets, l’architecture des monuments, l’enjeu d’une «cité», París, L’Equerre, 1980, pàg. 32.
21. Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 21, 47. «The emerging ‘enlightened’ view of 
urban life held that the street and the open marketplace, which had long been the turf of the lower 
classes […], should be reshaped according to ‘rational’ and ‘educated’ middle-class models of res-
pectability, social order, and civic virtue. [The new public market halls were planned as features] of 
everyday-life which went beyond commerce into the realm of human behaviour and social values. If 
buying and selling were to be conducted in a respectable orderly fashion, then people needed to be 
educated in the appropriate virtues; it was believed that the proper spatial arrangement and visual 
language of the market environment would serve as instructors in such moral lessons»; Victoria E. 
Thompson, «Urban Renovation, Moral Regeneration: Domesticating the Halles in Second Empire 
Paris», French Historical Studies, 20, (hivern 1997), pàg. 87-109.
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ciutats entre les 309 que va estudiar Bernard Lepetit.22 En l’àmbit nacional 
un 40% de les ciutats franceses es va dotar d’un primer sistema de mercats co-
berts. Però no tots es van construir ni foren tan imponents i innovadors com 
els mercats britànics de la primera meitat de segle. Tanmateix, sembla que 
França va recuperar folgadament tot el terreny perdut en relació amb la Gran 
Bretanya durant la segona meitat de la centúria. A diferència de Londres, 
el París del segle xix no fou únicament el centre de referència dels mercats 
majoristes francesos i de molts europeus sinó també dels mercats al detall. 
Ja des de mitjan segle xviii s’havien construït vuit mercats coberts a la ciu-
tat, encara que la voluntat de dotar París d’un sistema coherent i homogeni 
de mercats va néixer amb l’Imperi l’any 1808: «Cal que mercats públics de 

22. Teyssot, «Il sistema dei “bâtiments…»; Lepetit, Les villes dans…
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Gràfica de la construcció de mercats a la Gran Bretanya segons Schmiechen i Carls, 1751-1950
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forma regular, més nombrosos, més estesos, més salubres, reuneixin a partir 
d’ara sota recers sòlids els venedors i els compradors i els aprovisionaments 
[…] i siguin portats el més lluny possible de la massa dels habitatges», deia 
Frochot, prefecte del Sena.23 El veritable impuls dels mercats de París, aquells 
Louvres du peuple, va arribar l’any 1811, al final de l’imperi de Napoleó: es van 
construir quatre mercats coberts i aïllats de grans dimensions: els de Saint-
Martin, Saint-Germain, Saint-Jean i Les Carmes, que van afegir-se al mercat 
de Saint-Honoré, construït l’any 1810 sota el mandat del mateix Frochot, i a 
la meravellosa cúpula de ferro colat de La Halle au Blé, de 1802-1811, i es van 
rea litzar nombrosos projectes per als mercats centrals de Les Halles que no 
van arribar a dur-se a terme.24 La compilació de Bruyère de 1813 mostra com 
tot el conjunt de mercats de la ciutat es concebia com un autèntic sistema, pre-
sidit pel seu projecte de mercats centrals de Les Halles, molt semblant pel que 
fa a l’organització al que s’acabarà construint finalment a la dècada de 1850. 

Fora de França, les experiències de mercats coberts durant la primera 
meitat del segle xix foren més aviat puntuals. Només s’observa una política 
de mercats regionals deliberada a la Savoia d’influència francesa, on es van 
construir un bon nombre d’aquests (ali) sota la influència de les halles neoclàs-
siques franceses (alguns dels quals eren grans mercats, com el de Novara, o els 
d’Alessandria i Asti). Com subratlla De Pieri en el seu assaig sobre els mercats 
italians, Torí, capital del regne dels Savoia, ja es va dotar d’un gran sistema de 
mercats i d’escorxadors coberts a la primera meitat de segle. En altres regions 
italianes també hi va haver ali i realitzacions de peixateries i llotges en aquesta 
tradició neoclàssica.25 A Alemanya, a l’època de dominació francesa de la 
Lorena s’havien construït dos mercats a la ciutat de Metz (1831, 1834). En 
alguns països també es va deixar sentir la influència dels mercats neoclàssics 
parisencs, com va passar amb els mercats espanyols de l’Encarnación a Sevilla, 
de San Ildefonso a Madrid o de Santa Caterina a Barcelona, tots ells projectats 
a la dècada de 1830 en iniciar-se el règim lliberal. Però habitualment es va 
continuar construint mercats a la manera tradicional. En general es pot dir 
que, durant la primera meitat del segle xix, pocs països europeus poden seguir 
la dinàmica del model britànic o del francès. Bèlgica en fou possiblement 

23. «Il faut que des marchés publics de forme régulière, plus nombreux, plus étendus, plus salubres, 
réunissent désormais sous des abris solides et les vendeurs et les acheteurs et les approvisionnements 
[…] soient reportés le plus loin possible de la masse des habitations»
24. Lemoine, Les Halles de…, cap. 4, pàg. 42.
25. Diversos autors, Le «ali» del mercato in provincia di Cuneo, Bra, Città di Bra, 1992; Maria-
cristina Gori. «Ĺ architettura dei mercati in Romagna fra Settecento e primo Novecento», Romagna 
arte e storia, 60, (2000), pàg. 131-154. A Pàdua, Japelli va construir l’any 1821 un magnífic mercat 
de carn en llenguatge neogrec.
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l’excepció. A Brussel·les es va inaugurar un gran mercat d’estructura mixta 
l’any 1848, el mercat de Sainte-Madeleine, que més tard seria comentat a la 
publicística sobre els mercats de la segona meitat de segle, a més del mercat 
de fruita i de verdura de la Rue de la Caille, i de la Poissonerie. A Ambers es 
va construir una altra peixateria similar a la de Brussel·les, amb estructura 
metàl·lica, igual que a Gant, i a Malines també se’n va aixecar una altra als vol-
tants de 1850.26 A Alemanya, Hamburg i Munic van construir alguns mercats  
i alfòndecs fent un ús parcial de les estructures de ferro.

El gran cicle de difusió dels mercats coberts metàl·lics, en canvi, va abraçar 
la quasi totalitat de països europeus i es va acompanyar, a més, de publicacions 
diverses que fomentaren el coneixement detallat de les experiències britànica i 
francesa.27 L’epicentre fou sens dubte París i les seves modernes Halles  Centrales 
de la dècada de 1850 (sense oblidar els molts nombrosos mercats de barri que els 
succeïren). Es pot parlar per tant d’una segona generació de mercats, dominada 
per la construcció amb ferro que va començar a França a la dècada de 1850 però 
que no tingué realment continuadors ferms en altres grans ciutats del continent 
fins a la dècada de 1860. La construcció de mercats va continuar a la Gran Bre-
tanya (tot i que va disminuir sobretot a partir de 1880), però el que va constituir 
realment una novetat fou la seva difusió a tots els països llatins i a tota l’Europa 
occidental. A Àustria, no hi va haver grans mercats coberts fins 1865. La ciutat 
que va marcar la pauta fou Viena. La discussió sobre els seus mercats començà 
a la dècada de 1850. A Itàlia, els primers mercats de ferro importants es van 
construir aproximadament en el mateix període, com els tres mercats de Torí i 
els dos primers mercats de Milà. La inauguració del sistema primitiu de mercats 
florentí va tenir lloc poc després entre 1869 i 1876. Pràcticament en les mateixes 
dates, Bucarest va celebrar la capitalitat recentment adquirida del nou estat amb 
el projecte precoç dels seus primers mercats, els Halele Centrale, realitzat per 
una empresa francesa. El mateix any es va inaugurar el Fleischmarkethalle de 
Zurich. A Espanya, Madrid va discutir sobre els seus primers mercats metàl·lics 
al final d’aquesta dècada, també amb projectes francesos implicats. Durant la 
dècada de 1870 altres grans ciutats, com Barcelona, van iniciar també els seus 
mercats. Esteban  Castañer ha documentat uns noranta mercats a Espanya entre 
1870 i 1920, tot i que en realitat se’n van construir alguns més. 

26. Entre les primeres referències sobre els mercats belgues vegeu H. Tellkampf, “Reisenotizen 
über Markthallen in England”, Romberǵ s Zeitschrift für Praktische Baukunst, 1857, pàgs. 214-226; 
vegeu també «Le marché aux légumes dit Baille de fer à Malines», Revue génerale de l´architecture, 
sèrie I, (1856).
27. La compilació més completa, que inclou a més una àmplia bibliografia és: Georg Osthoff, Eduard 
Schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. Gebäude für die Zwecke der Land-
wirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Leipzig, Alfred Kröner, IV, 1909, (3a ed.), pág. 295-429.
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A Alemanya després de les experiències dels primers mercats metàl·lics 
d’Hamburg i Munic, el següent es va inaugurar bastant més tard a Stuttgart, 
l’any 1865, i fou seguit el 1867 per un mercat privat a Berlín de vida molt 
breu. Frankfurt no va construir el seu fins a l’any 1879, i les altres grans ciutats 
alemanyes es van dotar també de mercats, però ja entre 1885 i 1908. Fins a 
vint-i-una ciutats alemanyes van construir mercats coberts en aquella època,  
i Schmitt en citava quaranta al seu manual de 1908. Tot i que algunes ciutats 
com Estrasburg , Colònia i Dresde es van dotar de dos o més mercats, en ge-
neral, fins i tot a les grans ciutats, només se’n construïa un. El cas del sistema 
complet de mercats de Berlín fou en realitat absolutament excepcional i només 
va actuar de model per a alguna gran ciutat centreeuropea com Budapest. 

A diferència del que va succeir a Bèlgica, les ciutats importants holandeses, 
com ara Amsterdam i Rotterdam, van desenvolupar gairebé la totalitat del seus 
sistemes de mercats a l’aire lliure. Els únics mercats coberts eren el mercat d’ous 
a la capital i el mercat de bestiar i de peix a Rotterdam.28 Els països escandinaus 
van iniciar els seus mercats amb el mercat del port de Bergen i el Fiskehallen 
de Gottenburg a mitjan la dècada de 1870, però la major part de mercats, 
com el d’Östermalm a Estocolm, o el mercat del Moll d’Hèlsinki no es van 
inaugurar fins al final de la dècada següent, per la qual cosa es podrien incloure 
a la següent generació. Es pot dir el mateix sobre els mercats de Praga (el pri-
mer, de 1893) i els mercats de la resta de països de l’Europa central i oriental.  
A l’Imperi rus i a l’Europa balcànica es va produir en realitat un procés paral·lel: 
de manteniment i renovació de les estructures comercials de tradició oriental 
i d’introducció de les noves estructures de mercats coberts metàl·lics, nascuts a 
l’Europa central. Sant Petersburg, per exemple, que sempre va mirar cap a l’oest, 
va començar a erigir els seus primers mercats metàl·lics en una data molt prime-
renca, l’any 1863, i Moscou va inaugurar el mercat Nikiforov l’any 1877. Però 
els grans torgovie riadi, construïts massivament durant tot el segle xix, foren en 
realitat els dominants en aquesta última ciutat i en altres grans ciutats russes 
com Odessa. Es pot dir que, en general, fora de les illes Britàniques i de l’Europa 
llatina, en tota aquesta generació de mercats coberts de 1850 a 1900, només les 
capitals, les grans ciutats comercials i algunes capitals regionals van inaugurar 
mercats gairebé sempre metàl·lics. La creació d’un sistema de mercats coberts 
urbans, és a dir, l’existència d’un mercat central amb mercats de districte més o 
menys repartits va quedar limitada a les grans ciutats de França, Itàlia, Espanya  
i a casos molt concrets de la resta de l’Europa urbana, com Viena, Berlín , Dresde , 
Sant Petersburg, Bucarest i Budapest. Entre totes aquestes ciutats, d’altra banda, 

28. Department of Commerce and Labor, Municipal Markets and Slaughterhouses in Europe, Was-
hington, Government Printing Office, 1910, pàg. 49-53.
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caldria matisar: poques tenien cap a 1900 un sistema complet i acabat com 
el de París i Berlín, sinó que es limitaven a tenir sistemes de mercats coberts 
inacabats, amb diversos edificis situats a llocs relativament centrals i que fins 
aleshores havien estat l’escenari de mercats a l’aire lliure. 

Quan la construcció de mercats va decaure ostensiblement als països 
pioners, especialment a la Gran Bretanya, altres ciutats de la perifèria europea 
van prendre el relleu. Es pot parlar, en efecte, d’una tercera generació euro-
pea de mercats, la iniciada cap a 1900 i que, si es vol, podríem fer començar a 
partir de la finalització del primer sistema de mercats de Budapest l’any 1897. 
En el menys de mig segle que queda fins a la Segona Guerra Mundial es va 
produir la difusió de mercats coberts en molts països fins aleshores ignorats 
pel fenomen, principalment en nombroses ciutats grans de l’Europa central 
i oriental i de l’Europa bàlticoescandinava. Durant aquesta època, també 
va tenir lloc l’expansió dels mercats metàl·lics a nombroses ciutats mitjanes,  
i fins i tot petites, dels països llatins; i la creació (o la continuació) d’alguns 
mercats que van completar els sistemes primitius de les ciutats citades an-
teriorment. Tota aquesta generació, especialment per als mercats edificats 
als anys d’entreguerres, vindrà marcada en bona part per la introducció del 
formigó armat a la construcció, en particular als mercats centrals. Molts 
d’aquests nous projectes es van localitzar a Alemanya i a països llatins. 

Les dades d’Omilanowska en aquest llibre per als països de l’antic bloc 
comunista mostren la vitalitat de la fundació de mercats coberts a les grans ciu-
tats de la segona perifèria europea, a l’Europa oriental i centreoriental fins a la 
Segona Guerra Mundial. Budapest va completar el seu tardívol pla de mercats 
de districte amb un mercat central i cinc de districte l’any 1897, però moltes 
altres ciutats de l’Europa central i oriental i d’Escandinàvia van seguir cons-
truint mercats quan ja n’havien iniciat un a final del segle xix. Praga tenia ja 
tres mercats construïts l’any 1908 i Hèlsinki tenia quatre mercats poc abans de 
començar la Primera Guerra Mundial. Varsòvia va completar un sistema pri-
mitiu de tres mercats i un mercat central en les mateixes dates, i Gdansk també 
se’n va dotar d’alguns. Diverses ciutats poloneses sota l’òrbita alemanya, com 
Breslau, van construir un parell de mercats coberts. Moltes altres ciutats es van 
incorporar a la llista inaugurant els seus últims mercats coberts durant aquest 
període. Vilna (que va seguir el model varsovià), Riga (que va construir un 
enorme mercat central en la tercera dècada del segle xx), Katowice, Chorzow, 
Kiev, Odessa, Sofia, Ploesti, Ljubljana o Turku, Tampere i Oulu a l’Europa 
escandinava.29 Com a resultat d’aquest procés de difusió a països fins aleshores 

29. Vegeu el text de Małgorzata Omilanowska dins Allan Siegel, Gabriella Uhl (ed.), Vásárcsarnok-
 Market Hall, Budapest, Ernst Múzeum, 2005.
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aliens al fenomen, així com de la continuació del procés d’edificació de mercats 
de barri que ja s’havia iniciat a la segona meitat del segle xix als països de l’Eu-
ropa occidental, en començar la Segona Guerra Mundial una vintena de ciutats 
de l’Europa continental com a mínim tenien sistemes de mercats relativament 
conformats. Nombroses ciutats de l’Europa llatina, en aquest cas tant ciutats 
grans com ciutats de segon ordre, van seguir construint mercats o els van inau-
gurar per primera vegada durant la primera meitat del segle xx.

Finalment, es podria parlar d’una quarta generació, que coincidiria amb 
l’abandonament definitiu de molts mercats als països clau de la difusió, com la 
Gran Bretanya, França i Alemanya, però també dels països escandinaus eco-
nòmicament puixants. Aquesta generació va presenciar el desenvolupament 
de mercats molt nombrosos als països on s’havia retardat la introducció de 
les cadenes modernes d’alimentació i del supermercat. Aquests països de la 
perifèria europea, sobretot els països de l’Est i alguns països mediterranis, 
van poder completar els sistemes de mercats iniciats i desenvolupar a més 
nous mercats —abandonant definitivament la construcció amb ferro i amb 
vidre— a les noves àrees de desenvolupament urbà. Nombroses ciutats sota 
l’òrbita comunista van erigir petites estructures cobertes als nous polígons 
d’habitatge oficials, com és el cas de les ciutats hongareses. A Espanya van 
construir també mercats nous tant les grans ciutats com les petites ciutats 
provincials. 

L’impacte territorial
La lògica territorial de difusió dels mercats ha estat estudiada en alguns països , 
tot i que cal conèixer més casos per extreure conclusions sòlides. A la Gran 
Bretanya les ciutats on es van implantar els mercats dibuixen un mapa on 
s’excloïen Escòcia i l’est d’Anglaterra. Les ciutats més influenciades pel feno-
men van ser sens dubte les més industrials, del nord i de l’oest, àrees de gran 
creixement urbà i industrial que van crear una gran demanda d’aliments per 
a la classe obrera i amb una producció agropecuària molt intensiva basada en 
la carn, els productes lactis i la verdura. Lepetit ha fet una anàlisi detallada 
del cas francès de la primera meitat del segle xix on mostra una lògica que 
valora els chef-lieu de l’estructura administrativa territorial que es va imposar 
després de la Revolució, ja fossin seus departamentals o de districte. En el 
cas espanyol torna a repetir-se el mapa britànic de les regions i ciutats més 
industrialitzades com Catalunya, el País Basc i Astúries i, en segon lloc, de les 
regions amb una agricultura intensiva, com Valèncià i Múrcia. La construcció 
de la xarxa ferroviària va tenir també un efecte impulsor, ja que va permetre 
obrir-se a nous horitzons a les petites ciutats-mercat fins aleshores cenyides a 
una àrea d’abastament local o regional. En aquest àmbit regional sembla que 
el ferrocarril va exercir un paper molt selectiu a la Gran Bretanya, perquè va 
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reduir considerablement el nombre de petits mercats amb radi d’influència 
escàs procedents de l’era preindustrial i va impulsar en canvi uns quants que 
havien esdevingut estacions d’escala de les línies i havien potenciat extraordi-
nàriament la seva conca d’abastament alimentari.30 

La compilació de casos d’estudi recollits en aquest llibre permet també 
confirmar el factor de la capitalitat d’estat a l’hora d’iniciar la construcció de 
mercats coberts o d’implantar estructures innovadores. Si s’exceptua el sempre 
atípic cas britànic, a quasi tots els països europeus la construcció de mercats 
coberts va començar per les seves capitals. Així fou a Espanya, a les primeres 
capitals de la Itàlia unificada després de 1861, a Bèlgica, Àustria, Romania, 
Hongria, Txecoslovàquia, Polònia, Finlàndia, Suècia, Rússia i Holanda. Pel 
que fa als països continentals dels quals s’ha tingut informació en aquest llibre, 
només Noruega i la Suïssa federal, juntament amb el cas d’Alemanya, han 
constituït una excepció tot i que relativa en el cas alemany: després d’una 
experiència fallida de xarxa de mercats a càrrec d’una empresa privada, l’ad-
ministració de la nova capital berlinesa va decidir emprendre ella mateixa la 
construcció de mercats coberts i va desenvolupar un sistema sense parangó 
amb qualsevol altra ciutat alemanya. Com mostra Filippo De Pieri, molts dels 
impulsos o frenades del cas italià van relacionar-se amb els canvis de capitalitat 
successius a la Unificació, a les ciutats de Torí, Florència i Roma. I no s’entén 
l’important pes de Bucarest o de Budapest en la història dels mercats dels seus 
països respectius si no es té present la seva funció de nova capitalitat. Una 
altra impressió que s’obté de la consulta de les fonts documentals d’època i dels 
estudis aquí recollits és que, fora dels països pioners com França i la Gran Bre-
tanya i d’alguns països del sud europeu, particularment Espanya, els mercats 
coberts es van construir a ciutats de mida urbana apreciable, ciutats grans o 
d’una mínima massa crítica. Com apunta Omilanowska, és cert que existeixen 
nombrosos exemples de ciutats de província mitjanes o petites que van cons-
truir mercats a l’Europa central, oriental, escandinava i balcànica, però gairebé 
sempre van ser més l’excepció que la regla.

No tenim dades exhaustives per calibrar el repartiment interurbà dels 
diversos mercats de l’època metàl·lica, però no sembla aventurat pensar en dos 
models ben distints a través dels quals es van implantar els mercats a les ciutats 
europees. A les ciutats britàniques, malgrat que els mercats foren absolutament  
innovadors per la seva precocitat i per la seva dimensió, no es van concebre 
com un equipament de barri o de districte, és a dir, un equipament repartit 
homogèniament per la ciutat. Després d’una primera època a les dècades a 
cavall de 1800, durant la qual hi va haver un intent de descentralització i es 

30. Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 158-159, 163-166.
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van construir mercats en àrees noves de creixement de les grans ciutats, es va 
reforçar la centralitat del mercat principal i les noves estructures edificades 
es van erigir a llocs també cèntrics, en general molt a prop del mercat an-
terior. L’única excepció d’aquest model britànic monocèntric va ser, segons 
Schmiechen i Carls, la ciutat de Hull.31 En canvi, unes quantes grans ciutats 
continentals van seguir el model de la ciutat-equipament, és a dir, el model 
parisenc de mercat central i mercats de barri o districte. Aquesta distinció ja 
es pot observar entre la Gran Bretanya i França l’any 1850 (1,76 mercats per 
ciutat britànica i 2,07 mercats per ciutat francesa) però després es va accentuar 
encara més quan el model parisenc es va difondre a altres ciutats grans que el 
van prendre com a referència implícita per localitzar i per construir nous mer-
cats metàl·lics més petits a fi de proveir les noves àrees de creixement. Moltes 
grans capitals regionals franceses van construir més d’un mercat metàl·lic, 
com va succeir a les grans ciutats espanyoles, com Barcelona o Madrid, o més 
modestament, València, Oviedo, San Sebastián o Valladolid. A l’antic Imperi 
austrohongarès, els casos de Viena i Budapest, tot i que força excepcionals en 
els seus contextos nacionals, són molt il·lustratius d’aquest model polinuclear 
d’implantació. És el cas, igualment, de Bucarest, que va construir sis mer-
cats repartits a la ciutat basant-se en l’estructura policèntrica de poblament 
i de mercats a l’aire lliure de la ciutat preindustrial,32 el de Sant Petersburg i, 
més tard i de manera més elemental, el de Varsòvia, Hèlsinki, Dresde, Praga 
o Gdansk. El millor exemple d’aplicació d’aquest «model continental» (un 
model de cap manera generalitzable a tots els contextos continentals però 
sí a unes quantes ciutats sobretot en l’àmbit llatí) fou sens dubte Berlín, un 
sistema de mercats tardívol entre les capitals europees però molt potent en la 
seva conformació com a conjunt coordinat de mercats de districte dirigits per 
un mercat central, i en la seva implantació isòtropa a la ciutat (els mercats es 
van numerar segons el número de districte que servien). 

La lògica de distribució homogènia dels mercats de moltes grans ciu-
tats continentals en l’àmbit llatí i algunes ciutats d’Europa central quedava 
ja implícita en els seus projectes d’extensió urbanística a partir de 1850. La 
veiem a Barcelona en les bases de la comissió per al concurs de l’Eixample 
de 1859 (mercats «proporcionats a la població que ocuparà cada una de les 
zones en què naturalment es dividirà la ciutat») i és ben prominent al projecte 
d’Ildefons Cerdà, que distribuïa homogèniament fins a onze mercats al seu 
eixample, presidits pel mercat central del Born. Ho veiem també en el projecte 

31. Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 22, 28, 92.
32. Expressem el nostre agraïment a Andrei Russo, autor de l’estudi acadèmic «La evolución del 
sistema de mercados en la ciudad de Bucarest», que ens ha estat de gran utilitat.
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d’eixample d’Antonelli per a Torí l’any 1852,33 així com al Piano Poggi de 
Florència de 1865. Aquest model de distribució homogènia dels mercats s’ha-
via fet patent molt abans també a les ciutats dels Estats Units. A la dècada 
de 1830, Nova York, amb poc més de 200.000 habitants, comptava amb 13 
mercats coberts repartits per la ciutat.34

Els tipus arquitectònics: dels mercats neoclàssics al model Baltard
El període de transició dels primers mercats separats del carrer fou d’una gran 
diversitat tipològica. Els mercats sorgits a partir de 1750 van repetir esquemes 
formals ja experimentats antigament, com el tipus claustral, el d’ús mixt, o els 
sheds, però també van experimentar alguns tipus nous com el tipus en forma 
de passatge o el circular. A la Gran Bretanya, fins a principi del segle xix van 
dominar les market houses d’ús mixt tradicionals. Sense abandonar aquest 
tipus, a partir de l’any 1800 els innovadors enclosed markets van dominar l’es-
cena. Amb l’excepció d’alguns mercats exempts circulars, hereus dels butter 
cross markets, poc comuns i utilitzats sobretot com a mercats especialitzats 
de petita dimensió (peixateria o mercats de mantega), el tipus de mercat més 
amplament adoptat va prendre la forma de loggia claustral, un esquema molt 
poc comú fins aleshores al món anglosaxó (mercats de Plymouth, Ipswich, 
Chichester i Stamford) o de «passatges» (mercats de Bristol i Cheltenham), 
situats a l’interior de les illes de cases. La influència dels mercats britànics als 
Estats Units fou indiscutible entre 1750 i 1820: a causa dels condicionants de 
la seva localització (implantació a l’espai públic, al si de carrers amples, rectes 
i allargats), des de la segona meitat del segle xviii hi van abundar els sheds 
llargs quasi sempre oberts i d’amplària creixent (el més conegut, el High Street 
Market de Filadèlfia, de 1785). Els mercats d’ús mixt llargs amb dependències 
municipals en planta foren en canvi més rars, però van transcendir quant a 
dimensió i presència urbana tot allò que s’havia construït fins aleshores a les 
excolònies britàniques (mercat de Faneuil, Boston, 1823-1826).35

Tot i que, com va succeir a la Gran Bretanya, no van ser rars els exem-
ples de halles i mercats de planta circular, els grans mercats neoclàssics fran-
cesos construïts entre 1800 i 1850 solien recórrer més al tipus claustral de 
loggia semioberta circumdant un gran pati central quadrat o rectangular, amb 
els costats més o menys tancats. París va establir el model amb el mercat de 

33. Manuel Guàrdia, José Luis Oyón, «La formació del modern sistema de mercats de Barcelona», 
 Quaderns del Seminari d´Història de Barcelona, (Barcelona), 20, (2008), pàg. 9-10; Luciano Re, «Il Louvre 
del Popolo», dins Barosso, Cametti, Lucat, Mantovani, Re, Mercati coperti a Torino…, pàg. 15-39.
34. Tangires, Public Markets and…, pàg. 93. 
35. Reproduït per Helen Tangires dins Public Markets, Nova York, Norton/Library of Congress, 
2008, pàg. 20.
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Saint-Germain, de Blondel (120 x 148 metres), amb una sola nau circumdant 
i coberta sobreelevada amb claristori per augmentar la ventilació. Aquesta 
senzilla disposició es va estendre a moltes ciutats franceses durant la primera 
meitat de segle. Aquest tipus també fou reproduït, amb variants, als pocs 
mercats italians o espanyols construïts en aquesta època, com el de Novara o 
el de Santa Caterina de Barcelona. Bruyère, enginyer encarregat de les obres 
públiques de París, ja havia presentat l’any 1813 al ministre de l’interior el pla 
conjunt dels mercats de la ciutat, ja mencionat, amb 127 dibuixos de mercats 
que incloïen també el seu projecte de Grande Halle (Collection des marchés de 
Paris avec projects). L’any 1823, dedicarà el quart volum del seu Recueil publi-
cat a París al tema específic dels mercats.

L’època dels grans mercats i la difusió de les estructures metàl·liques, 
primer parcial, només als pilars, i després als pilars i a l’estructura de la cober-
ta, significarà la fixació d’un nou tipus arquitectònic, que es va desenvolupar 
inicialment a la Gran Bretanya. A partir de 1820, els edificis de mercat es van 
concebre totalment coberts i tancats i van adoptar la forma de naus allargades 

Manuel Guàrdia i José Luís Oyón
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adossades lateralment, o la forma més senzilla d’una única nau als mercats 
més petits. Aquesta forma tipològica de gran paral·lelogram —habitualment 
un gran rectangle de planta basilical de diverses naus i il·luminació amb cla-
ristori—, no era nova en si al context europeu, però l’enorme dimensió dels 
edificis, el seu caràcter totalment tancat a l’exterior, el gran desenvolupament 
en alçada i la lleugeresa i transparència que s’assoliran amb el ferro i el vidre 
suposaran una autèntica reinvenció tipològica del mercat. El mercat de Saint 
John a Liverpool , de 1822, un rectangle allargat de 167 x 40 metres i cinc 
naus, 116 pilars de ferro colat i encavallades de fusta a la coberta, fou el primer 
exemple monumental. La introducció del ferro als pilars va precedir l’ús que va 
fer d’aquest material Charles Fowler al mercat majorista de Covent Garden de 
Londres (1828-1830). L’estructura totalment metàl·lica ideada per ell al famós 
mercat de Hungerford l’any 183536 no s’imposarà als mercats al detall de les 
altres ciutats britàniques fins deu anys després amb al mercat de Birkenhead, 
dels enginyers Fox i Henderson, en aquell moment l’edifici d’estructura metàl-
lica més gran del món. Un tret important que va caracteritzar els mercats 
britànics (i molts mercats nord-americans de la segona meitat del segle xix) 
és la completa dissociació entre l’estructura metàl·lica de l’interior de l’edifici  
i la forma de la façana. A diferència dels mercats francesos, l’estructura metàl-
lica era rarament visible als alçats exteriors (més enllà dels casos del Shudehill 

36. Gavin Stamp, «The Hungerford Market», AA files, 11, (1986), pàg. 58-70.
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a Manchester, del Kirkgate a Leeds o dels dos de Bradford, els més semblants 
als mercats francesos que van seguir la línia de Les Halles de París). Per ocultar 
l’estructura, la façana adquireix un aspecte massís i monumental, com una 
enorme carcassa amb forma i llenguatge propis, un llenguatge primer neoclàssic 
i després cada vegada més eclèctic. S’inclouran moltes vegades una gran torre 
o cossos sortints en alçat, com cúpules, torrasses, pilastres, arcades i frontons 
que actuen amb total independència del llenguatge arquitectònic de l’interior. 
A partir dels anys setanta, la inclusió al programa de més botigues de venda a 
l’exterior donarà encara més rellevància a la façana, i la multiplicació de pisos 
i l’altura més gran aproximaran progressivament la imatge dels nous mercats 
a la monumentalitat dels department stores. Aquest caràcter tan marcadament 
urbà, aquesta imatge d’un edifici que expressa la seva individualitat a la ciutat, 
la seva irrepetibilitat d’edifici públic que en la seva aparença externa podia 
semblar també un gran ajuntament o un gran museu, establirà una diferència 
substancial en relació amb la imatge de «nau industrial» reproduïble, de fàbrica 
seriada, de molts mercats del continent. 

La construcció de Les Halles parisenques de Baltard i Callet a l’inici 
del Segon Imperi suposarà un gir copernicà en l’arquitectura dels mercats 
europeus, i es convertirà en un altre referent indiscutible. Baltard, nome-
nat arquitecte de les noves Halles l’any 1843, havia presentat el 1845 un 
primer projecte amb nou pavellons. La idea «britànica» d’una potent carcas-
sa exterior en llenguatge clàssic que ocultava una estructura interior audaç  
i totalment de ferro i vidre va quedar ben patent al primer pavelló inaugurat 
l’any 1853. L’enorme debat suscitat sobre el caràcter pesat i massís de l’edifici 
(anomenat le fort de la Halle) va decantar totalment l’opinió cap a solucions 
arquitectòniques que privilegiaran la lleugeresa i la transparència, en defini-
tiva cap a les arqui tectures molt més aèries del Crystal Palace inaugurat dos 
anys abans i cap a les estacions de ferrocarril de ferro i de vidre que s’havien 
obert recentment a París.37 Un cop enderrocat el primer pavelló, el nou pro-
jecte definitivament reformat segons aquestes noves pautes l’any 1854 fou 
un èxit immediat. Cada un dels deu pavellons cúbics d’estructura metàl·lica 
i vidre disposava d’un gran espai central com a organitzador tipològic. A les 
façanes, el parament de vidre i el lleuger tancament ceràmic deixaven ben 
visible el ritme dels pilars metàl·lics de l’estructura, la qual cosa el convertia 
en un model de simplicitat i d’elegància constructives. El model, pel seu 

37. És ben sabut que, segons Haussmann, l’opinió de Napoleó III fou decisiva: «Ĺ Empereur, enchanté  
de la gare de l´Est […] concevait les halles centrales construites d áprès ce type de hall couvert, qui 
abrite le départ et l’arrivée des trains. “Ce sont de vastes parapluies qu´il me faut; rien de plus!”, me 
dit-il un jour»); citat per Bertrand Lemoine, Ĺ architecture du fer. France XIXe siecle, Seyssel, Champ 
Vallon, 1986, pàg. 166.
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caràcter industrialitzat, es prestava a més a més a una difusió massiva. Només 
a París ja es van construir 32 mercats metàl·lics i a les principals ciutats 
franceses de províncies, uns quants centenars. El model fou també exportat,  
i diverses empreses de construcció metàl·lica i tècnics francesos van construir 
mercats a Bucarest, Madrid, Recife, el Callao o São Paulo. La Monographie 
des Halles Centrales editada l’any 1863, completada deu anys més tard, es va 
convertir en un element de propagació del model indiscutible.38 La repetició 
indiscriminada d’aquests elements de ferro i vidre va patir la crítica feroç de 
molts arquitectes francesos. Per a Viollet-le-Duc, que apostava per projectes 
més audaços, la innovació en l’arquitectura dels mercats havia de buscar-se 
fora de França, en projectes com els d’Héctor Horeau per al mercat de La 
Cebada a Madrid: «A França estem condemnats a veure sempre el mateix 
mercat».39 Per a Guadet, la imitació de l’arquitectura de Baltard no era més 
que una repetició insistent del mateix tipus: «Malauradament, qui n’ha vist 
un, els ha vist tots! […] Com si un mercat pogués ser idèntic a les latituds de 
Lille i de Marsella».40 Tanmateix, no tots els mercats de províncies responien 
al mateix tipus d’edificació. El tipus més repetit a França, segons Lemoine, 
fou el que estava inspirat en la forma cúbica dels pavellons de Baltard o el 
que estava compost per diversos pavellons d’aquest mateix tipus connectats 
per carrers coberts (Troyes). També n’hi va haver de planta central (Sens) 
o seguint la forma de paral·lelogram amb testers mostrant la secció de les 
naus (Belfort).41 

La difusió del tipus de mercat de Les Halles basat en els pavellons de 
Baltard fou immediata a tot el continent. Des de mitjan la dècada de 1850, 
calia sumar per tant als models britànics, ja sense discussió, els nous tipus 
d’edificació implantats amb tant èxit a Les Halles. La consulta de l’excel·lent 
bibliografia recollida a la monografia d’Osthoff i Schmitt de 1891, que abraça 
tot el segle, denota la importància creixent del model francès a partir d’aquesta  
meitat de segle. Si consultem els articles publicats a revistes tècniques, els 
mercats de les ciutats franceses destaquen pel nombre més gran de referències,  

38. Victor Baltard, Félix Callet, Monographie des Halles de Paris, París, A. Morel, 1863; Victor 
Baltard, Complement à la monographie des Halles centrales de Paris, comprenant un parallèle entre 
divers édifices du même ordre, París, Ducher, in folio, 3 pl, 1873.
39. «En France nous sommes condamnés à voir toujours le même marché», E.V., «Projet de marché. 
Place Cebada, à Madrid», Gazette des architectes et du bâtiment, 15, (1868-1869), (possiblement es 
tracta d’Eugène Viollet-le Duc, un dels dos directors de la revista). Horeau ja havia participat amb 
projectes molt innovadors en el debat de Les Halles. 
40. «Hélas, qui en a vu un les a tous vu»! […] Comme si un marché pouvait étre identique sous les 
latitudes de Lille et Marseille», Julien Guadet, Éléments et théorie de l´architecture, París, Librairie de 
la Construction moderne, 1894, III, pàg. 29. 
41. Lemoine, Ĺ architecture du fer…, pàg. 168.
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i el cas del mercat de Les Halles sobresurt amb claredat com autènticament 
central. Els mercats britànics se situen a poca distància. 

Malgrat el fet d’arribar una mica tard, l’èxit del model francès va res-
sonar als països llatins. A la dècada de 1860 ja era evident la transcendència 
que havien de tenir els mercats parisencs a Espanya. Com recorda Castañer, 
la consulta de la Monographie des Halles i els múltiples viatges d’arquitectes  
i tècnics municipals a París van consolidar a partir de la revolució de 1868 la 
predilecció espanyola pels mercats metàl·lics amb estructura vista. Madrid, 
que va trigar a formar una xarxa coherent de mercats nous, fou en canvi el lloc 
on es van construir els primers grans mercats metàl·lics espanyols. Aquests 
mercats van repetir fidelment el model de Baltard, adossant longitudinalment 
tres pavellons i separant-los amb carrers coberts transversals. Molts altres mer-
cats van adoptar la planta basilical més senzilla de tres naus, amb una nau 
central de volum major, que veiem en molts mercats de barri de Barcelona, als 
mercats de Badajoz i Palència (1889) o als dos grans mercats de València de 
principis de segle xx. 

A Itàlia  —exceptuant la singularitat torinesa— la difusió dels mer-
cats del tipus Baltard ja havia començat abans, impulsada per la Unificació 
l’any 1861. Els primers mercats de ferro importants foren construïts a Torí, 
a  Piazza Bodoni entre els anys 1864 i 1866, pels enginyers Pecco i Velasco, 
seguint el model de pavelló de Les Halles. Els dos primers mercats de Milà 
foren projectats per l’arquitecte Terzaghi a Piazza della Vetra el 1862 i el 1866 
i segueixen el model del shed britànic: o bé com una simple coberta, sense 

Les Halles Centrales, París, 1863
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tancar l’edifici, o bé composat per diversos coberts articulats de 12,5 metres 
de llum, però en aquest cas no amb estructura metàl·lica sinó amb murs de 
tancament. El mercat de Sant’Ambrogio de 1869 i el central de San Lorenzo 
de Florència de 1876, ambdós de Mengoni, segueixen amb més fidelitat el 
model de pavelló de Les Halles de París. A Bèlgica, a més del mercat de 
Sainte Madeleine, es va construir seguint models francesos el mercat cen-
tral de Brussel·les (1875), el mercat de Saint-Géry l’any 1874, de Léon Suys  
i Edmond Le Graive, i el mercat circular de peix d’Ostende, de 1870, que 
fou divulgat per la publicística alemanya i italiana. La capital comptava amb 
quatre mercats metàl·lics a començament del segle xix i Ostende, amb dos. A 
Bucarest, l’agrupació d’edificis metàl·lics que formaven els Halele Centrale, 
que seguia l’esquema dels pavellons de Les Halles de París, fou realitzada per 
una companyia francesa entre 1872 i 1899. Entre 1872 i 1896 van ser cons-
truïts cinc mercats nous, també metàl·lics, més petits i repartits per diverses 
parts de la ciutat. Només l’últim, el Hala Traian, ocultava l’estructura metàl-
lica amb tancaments massissos de maçoneria.

A Viena es va inaugurar l’any 1865 un Gross-Markthalle, tot i que la 
discussió s’havia iniciat ben abans, l’any 1857, quan la construcció del Ring 
era imminent. Tipològicament, aquest mercat en forma de u i amb façanes 
massisses neoromàniques s’assembla més aviat als mercats majoristes londi-
nencs de Billinsgate o Columbia. A partir de 1866 hi va haver un contracte 
amb l’estat per construir petits mercats de barri. El primer d’aquests Kleine 
Markthallen, el Stuben Baster, es va erigir l’any 1871 amb una planta basili-
cal de nau central amb claristori, igual que altres mercats més petits que es 
van construir després. L’alçat sembla deixar aparent l’estructura metàl·lica  
i adopta l’organització arquitectònica de Les Halles de París; però als altres 
mercats la façana sempre consisteix en una carcassa de tancament d’obra 
que oculta la lleugera estructura metàl·lica interior. L’any 1890 ja hi havia sis 
mercats de barri, més dinou mercats de carrer. Alguns presenten plantes en 
forma de rectangles allargats, de tres naus, amb la nau central amb claristori 
sempre més elevada.42

En l’àmbit prussià, dóna la impressió que els tipus arquitectònics dels 
mercats britànics van tenir un pes encara més important, tant en el cas dels mer-
cats majoristes com en el dels mercats al detall. En el cas dels primers, s’obser-
va per exemple el desig de connectar el mercat a l’estructura ferroviària, cosa 
que Les Halles parisenques mai no arribaran a concretar malgrat que la con-
nexió subterrània estava prevista. La inauguració dels grans mercats centrals 

42. Emil Winkler, «Markthallen in Wien», Technischer Fürher durch Wien, 2, (1874), pàg. 208-212; 
Osthoff, Schmitt, «Markthallen und Marktplätze…», pàg. 249-251.
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de Smithfield a Londres a finals de la dècada de 1860 tindrà repercussió en els 
nous edificis que, a més d’exhibir grans façanes que oculten estructures metàl-
liques, com solia ser la norma als mercats britànics, també afirmen el desig 
d’assegurar una connexió ferroviària subterrània amb els diferents pavellons. 
Des dels anys cinquanta d’aquell mateix segle, a les revistes d’arquitectura i 
construcció alemanyes es ressenyaven, al costat de Les Halles de París, alguns 
dels grans mercats anglesos. I, en els primers viatges de tècnics i adminis-
tradors berlinesos als mercats britànics, com el del regidor Theodor Risch, 
ocupaven també un apartat important, si no el principal. La presència dels 
mercats majoristes de Londres i dels mercats al detall de les principals ciutats 
britàniques es farà també patent a les compilacions de Hennicke, de 1881,  
i d’Oshtoff i Schmitt poc després.43

Amb l’excepció dels mercats d’Hamburg i del de Munic, Alemanya 
no va construir gaires mercats coberts fins a la dècada de 1860. A Stuttgart i 
Berlín, entre 1865 i 1867 es van inaugurar dos mercats d’influència parisenca 
(estructura acusada a la façana). Frankfurt en va construir un metàl·lic (que 
incloïa soterrani) que destacava per una gran nau central coberta per una 
volta i per dues naus laterals estretes amb pis en galeria, un tractament que 
era present en alguns grans mercats britànics de la primera meitat del segle 
xix, com els d’Aberdeen, Glasgow i Derby. Durant la dècada següent, les 
principals ciutats, com Leipzig, Colònia, Munic, Dresde (1891) i altres ciutats 
més petites com Barmen, Asschaffenburg, Oldenburg, Resmsscheid, Gera o 
Eissenach tenien també nous mercats. Alguns d’aquests mercats rectangulars 
de tres naus, com els projectats per Osthoff, destaquen per la seva poderosa 
nau central i per uns murs de tancament que oculten a la façana l’estructura 
metàl·lica de l’interior. En general, la preferència progressiva per les grans 
naus centrals a mesura que ens aproximem al segle xx està relacionada amb 
l’ús més freqüent de l’arc a l’estructura metàl·lica, la qual cosa va perme-
tre salvar llums més grans. El mercat de Hannover de 1892, dissenyat per 
Bokenberg i Rowald, va seguir explícitament el model de la Galeria de les 
Màquines de l’Exposició Universal de París de 1889. Berlín es va incorporar 
tard al grup de grans ciutats amb mercats coberts, però ho va fer tanmateix 

43. Tellkampf, «Reisenotizen über Markthallen…»; A. Lent, «Die neue Marktahlle zu Berlin», 
Zeitschrift für Bauwesen , (1869), pàg. 230-232, 447-448; Theodor Risch, Bericht über Markthallen in 
Deutschland, Belgien, Frankreich, England und Italien, Berlín, Wolf Peiser, 1867; J. Hennicke, Mitte-
heilungen über Markthallen in Deutchsland, England, Frankreich, Belgien und Italien, Berlín, Ernst & 
Korn, 1881; Osthoff, Schmitt, «Markthallen und Marktplätze…», pàg. 194-273, 249-251. Sobre 
el proveïment de Londres i París poc abans de la construcció dels seus grans mercats centrals vegeu: 
Jules Robert de Massy, Des halles et marchés et du commerce des objects de consommation à Londres et 
à París, París, Imprimerie Impériale, 1861-1862; Ernest Thomas, Manuel des halles et marché en gros, 
París, Guillaumin et Cie. Librairies, 1867; Schmiechen, Carls, The British Market…, cap. 3.
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amb una força insòlita. La nova capital del Reich va construir entre 1886  
i 1893 un sistema potent de catorze mercats de districte presidits per un gran 
mercat central, el primer que es va erigir.44 El gran complex, que va prendre 
probablement com a model el mercat central de Smithfield, estava lligat a 
l’estació d’Alexanderplatz, amb apartadors ferroviaris de càrrega i descàrrega 
subterranis. Els mercats de barri responien essencialment a dos tipus: un de 
rectangular allargat amb nau central molt destacada i claristori, i un altre 
amb una nau central igualment prominent i nombroses naus laterals per-
pendiculars més baixes. En tots aquests, el tancament era d’obra i ocultava 
sempre l’estructura metàl·lica. 

A Budapest, com recorda Allan Siegel, la xarxa de mercats original 
després d’un llarg procés de discussió va acabar seguint el model berlinès i 
projectant-se per tant com un autèntic sistema. Els sis mercats originals i un 
central es van obrir quasi tots a la vegada en els últims anys de la dècada de 
1890. El mercat central, el primer que es va inaugurar, té unes dimensions  
impressionants amb, una gran nau central de 60 metres de llum i 150 metres 
de longitud. Els exteriors de tots els mercats oculten les estructures metàl-
liques i emfatitzen les façanes i les cobertes amb materials de ceràmica vidri-
ada. La coberta metàl·lica sol ocultar-se darrere façanes sofisticades de maó, 
com al mercat Nikiforov de Moscou. Succeeix el mateix a Escandinàvia i als 
països bàltics, on s’adopten models basilicals molt allargats a quasi tots els 
mercats construïts, tal com ho descriu el capítol d’Omilanowska. L’adopció 
de la planta basilical de tres naus amb claristori (menys sovint de cinc naus) i 
l’estructura metàl·lica amagada per façanes elaborades i massisses també fou 
recurrent a la resta de països del centre i de l’est d’Europa. 

Hi ha una dimensió tipològica capital dels mercats que està relacio-
nada amb el seu caràcter d’arquitectura pensada des de la circulació, amb la 
seva condició intrínsecament funcional per a un objectiu: el de l’exposició i 
la compra de productes, que només podia complir-se si es facilitava un trànsit 
absolutament fluid. A les seves notes del Libro de los Pasajes, Walter Benjamin 
ja assenyalava com les primeres construccions de ferro, els mercats coberts, les 
estacions ferroviàries i les exposicions, «servien per a fins transitoris […], per a 

44. Andrew Lohmeier, «Bürgerliche Gesellschaft and Consumer Interests: The Berlin Public Mar-
ket Hall Reform, 1867-1891», Business History Review, 73, (primavera 1999), pàg. 91-113; «Berlin 
in seiner gegenwärtigen Bautätigkeit», Wochenblatt herausgegeben von Mitgliedern des Architekten-
Vereins zu Berlin, (abril 1867); «Das Projekt der Berliner Markthallen», Deutsche Bauzeitung, (1873), 
pàg. 152-153, 162-163, 265, 288; Andreas Lindemann, Die Markthallen Berlins, Berlín, Springer, 
1899; E. Lange, Die Versorgung der Grosstädtischen Bevölkerung mit frischen Nahrungsmittel unter 
besonderer Berücksichtigung des Markwesens der Stadt Berlin, Leipzig, Dunker und Humblot, 1911, 
cap. 27. 
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moments funcionals de la vida econòmica».45 La preocupació per assolir una 
circulació fluïda de les persones ja s’observa als dibuixos que representaven la 
distribució de parades i passadissos en molts mercats descoberts de l’era an-
terior, on els funcionaris municipals desitjaven controlar el desenvolupament 
correcte de les compres, la classificació dels diferents productes alimentaris  
i el cobrament de les taxes als venedors. Ja des dels primers mercats napole-
ònics, «la trama de les circulacions i de les parades es converteix en la planta 
mateixa del mercat».46 Després, sota la transparència del vidre i de la coberta 
metàl·lica, la circulació va esdevenir en el tema principal: el mercat ha de ser 
i «representar» abans que res la fluïdesa circulatòria. Aquesta preocupació per 
la circulació, consubstancial als mercats, comença per la mateixa estructu-
ra metàl·lica de suport. Els pilars metàl·lics, amb la seva secció diminuta, a 
penes obstaculitzen l’acompliment de les activitats del mercat que tenen lloc 
a la planta baixa, alliberats ara de les velles traves del sistema de murs o de les 
grans estructures de carreuat o d’obra.47 Com en un edifici actual d’aparca-
ment, els pilars de ferro que suportaven la coberta definien —especial ment 
en els mercats de planta de tres naus— una distribució interior fraccionada 
en corredors o seccions que establien la lògica circulatòria del conjunt, una 
lògica pensada per aconseguir un espai ample per al trànsit de compradors 
i l’eventual càrrega i descàrrega de les carretes dels venedors. La llum trans-
versal entre pilars de la nau era particularment determinant a l’hora de fixar 
la col·locació de les parades i l’amplària dels passadissos que constituïen cada 
secció, i que havien de ser suficientment amples com per permetre el pas de la 
multitud de compradors (menys de tres metres era una dimensió impensable 
per als passadissos dels grans mercats). La línia de pilars en la seva direc-
ció longitudinal era al mateix temps la referència per situar les fileres de les 

45. Traducció pròpia. Walter Benjamin , Libro de los pasajes, Rolf Tiedemann ed., Madrid, Akal, 
2005, pàg. 177. (Das Passagen-werk, Frankfurt, Suhrkamp, 1982); Georges Teyssot, «Habits/Habi-
tus/Habitat», <http://www.cccb.org> Urban Library, 1996, (maig 2010), comenta sobre això: «Two 
contrasting modes of subjectivity began to insinuate themselves into the world of things: on the one 
hand, the ‘transitoriness’ that determines a sort of man, mobile and nomadic; and on the other, the 
old individualism of the inhabitant par excellence who defends his traditional ‘permanence’ or ‘al-
location’[…] It is certainly true that recent studies, for example, on the Victorian country house in 
Great Britain, or on the apartment building during the Haussmann era, tend to qualify Benjamin’s 
assertion that ‘iron, then, combines itself immediately with functional moments of economic life’». 
46. Lemoine, Ĺ architecture du fer…, pàg. 34.
47. Els manuals del primer terç del segle xx, quan ja s’havia introduït el formigó armat, encara 
comentaven aquestes qualitats dels pilars de ferro prims: «Per cobrir un gran espai, com sol caldre 
en un mercat de importància mitjana, reduint al mínim en nombre i en dimensió els recolzaments 
necessaris per a la coberta, les estructures més adequades són les metàl·liques i les de ciment armat, 
la primera de les quals permet pilars de dimensions reduïdíssimes» Daniele Donghi, «I mercati co-
perti», dins Manual dell´architetto, Torí, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1923, pàg. 256-257. 
(Traducció pròpia).
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parades, ja que fixava la línia directriu des de la qual es repartien les parades 
a una banda i a l’altra. La distància entre els dos pilars longitudinals era la 
base per fraccionar la filera de les parades en porcions iguals que n’establien 
l’amplada. Totes les fileres de parades havien de presentar finalment inter-
rupcions per facilitar el moviment transversal i el consegüent trànsit d’una 
secció a les altres; així es multiplicaven les possibilitats d’accés a qualsevol 
punt de venda i es convertia, de fet, la circulació i el funcionament «en línia» 
en un funcionament «en malla». D’altra banda, els passadissos de circulació 
interior no feien sinó canalitzar la circulació provinent de l’exterior, de la qual 
eren la prolongació. El mur de tancament, per tant, malgrat el seu caràcter 
massís, presentava nombroses portes que, a més, estaven clarament marcades 
a la façana amb reculades de la planta, o amb frontons i inflexions a la línia 
de la cornisa de l’alçat.48 La multiplicació d’accessos i de recorreguts no úni-
cament longitudinals sinó també transversals s’explica al mateix temps pel 
desig de no jerarquitzar en absolut les parades amb una accessibilitat dife-
renciada. En certa manera, la seriació de les parades era la culminació d’una 
lògica de l’arquitectura del ferro feta al seu torn de peces seriades i repetides 
(naus, pilars, encavallades i cobertes), fins al punt de poder desmuntar-se  
i reconstruir-se en un altre lloc, poder «transitar» i viatjar d’un lloc a un altre 
per allotjar programes arquitectònics similars, com va succeir realment amb 
algunes arquitectures de ferro i de vidre. L’afinitat d’aquests programes diver-
sos d’edificis que trobem als manuals de l’arquitectura de ferro o a la mateixa 
historiografia de l’arquitectura quan es parla del segle xix reflecteix aquesta 
identitat de fons, la de ser en el seu conjunt arquitectures per al trànsit, com 
interpretava Benjamin.49

Finalment, hi ha una qüestió funcional clau dels mercats que està 
relacionada amb la ventilació, la il·luminació i l’equipament higiènic, qües-
tions que van ser progressivament posades al dia durant el segle xix. La 
ventilació, que ja des del principi dels mercats napoleònics tingué molta im-
portància, va tendir a consolidar-se amb l’avançament del segle en la ventila-
ció creuada i superior, perquè, apart d’eliminar olors fètides i purificar l’aire, 
no incomodés els venedors i els consumidors. En un segle on l’eliminació 

48. Vegeu diverses notes interessants sobre la circulació interior i la distribució de parades, present 
ja a l’època preindustrial en molts mercats oberts, dins Politecnico di Torino, Dipartimento di In-
gegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali, Il disegno di luoghi e mercati di Torino, Torí, Celid, 2006, 
pàg. 31, 66-67 i 92-97. Vegeu també Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 105-111. Per 
a una discussió sobre els mercats actuals on es conserven les lògiques de circulació i d’homogeneïtat 
vegeu S. Di Maco, Ĺ architettura dei mercati. Techniche dell´edilizia annonaria, Roma, Kappa, 
1986, cap. 3.
49. Antoni Rovira i Rabassa, El hierro. Sus cortes y enlaces, Barcelona, Ribó y Marín, 2 vol, s.f.  
(ca. 1900), pàg. 171; Pevsner, Historia de las tipologías…
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de miasmes va esdevenir obsessiva dins del paradigma mèdic dominant, les 
halles de ferro i vidre tan altes amb el seu gran cubicatge permetien airejar 
els espais del mercat i allunyar el fantasma del contagi. Els mercats de ferro  
i vidre segons el model de Baltard eren també espais inundats de llum, pen-
sats per posar fi a la foscor dels mercats atestats i ombrívols d’abans. Les 
grans obertures envidrades al sostre, els murs de tancament cada vegada més 
consistents i opacs, els soterranis que permetessin emmagatzemar a una bona 
temperatura els productes, i les cambres frigorífiques que s’hi van situar, es 
van anar imposant a poc a poc. El servei d’aigua va esdevenir igualment un 
assumpte de primer ordre, amb desguàs a un bon sistema de clavegueram, 
amb cabals cada vegada més grans i amb paviments i revestiments ceràmics 
polits o vidrats que facilitessin la neteja de les parades i que impedissin la 
degradació dels aliments.

Una gestió pública majoritària
Fins el segle xix, la majoria dels mercats britànics era propietat senyorial. 
Durant aquest segle, a Anglaterra i a Gal·les es va produir la gran transició 
de l’aristocràcia al municipi, que va afectar majoritàriament les grans ciutats, 
on a finals de segle quasi un 90% dels mercats pertanyien als municipis, en 
quedaven a penes uns quants en poder senyorial i només un grapat pertanyia a 
empreses privades. Entre aquests dos períodes, fou corrent un tipus especial de 
gestió de la propietat, les public commissions o market commissions, mitjançant 
les quals les ciutats van poder sostreure el mercat als seus antics propietaris 
senyorials. Aquestes comissions van gestionar els mercats en un nombre molt 
important de ciutats fins que una sèrie de canvis legislatius van permetre el 
pas definitiu de la propietat senyorial a la municipal. A Londres, en canvi, 
bona part dels mercats majoristes estaven en mans privades. A Escòcia, en 
algunes ciutats com Glasgow o Edimburg, els mercats públics foren aviat 
abandonats en benefici de les botigues de comestibles. 

Als països llatins, el pes dels municipis sembla més gran des d’un 
principi. La majoria d’ajuntaments van heretar bona part de les seves prer-
rogatives en el control dels aliments venuts al mercat. Però això no sempre 
els va facilitar les vies per construir-ne de nous. A França sembla que, des de 
la revolució de 1789, els ajuntaments aniran disposant de recursos i d’asses-
soria tècnica des de l’administració central per construir els nous mercats. 
En el cas espanyol, en canvi, la caiguda més tardana de l’Antic Règim di-
ficultarà molt més aquest camí. La superació jurídica no va iniciar-se fins a 
l’any 1834, quan l’activitat mercantil es liberalitzà i fou permès comerciar 
amb «tots els objectes de menjar, beure i cremar», excepte el pa. Les lleis 
de desamortització, a partir de 1836, van oferir a les ciutats possibilitats de 
reordenar i modernitzar l’espai urbà, incorporant equipaments moderns, 
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entre els quals hi havia mercats. La permanent precarietat econòmica des les 
arques públiques no va permetre tanmateix fer realitat programes equipara-
bles als de França.

En termes generals, al continent la intervenció municipal als mercats 
va ser més gran que a les illes Britàniques, especialment quan els països de 
la segona gran onada de construcció de mercats coberts es van incorporar 
a la llista. A l’informe que Risch va realitzar a mitjan la dècada de 1860 
sobre uns seixanta mercats europeus de la Gran Bretanya, França, Bèlgica, 
Holanda, Alemanya, Àustria i Itàlia, en un 40% dels casos la gestió requeia 
en empreses o propietaris privats (alguns d’ells en règim de concessió). Fins i 
tot a París, n’hi havia quatre de propietat privada i cinc més s’explotaven sota 
el règim de concessió amb reversió, encara que eren certament menys im-
portants. En aquest període, altres ciutats es van plantejar la disjuntiva entre 
les dues opcions . A Madrid, per exemple, va triomfar l’elecció privada en la 
gestió dels dos primers grans mercats metàl·lics espanyols, però en canvi, a 
Barcelona, malgrat que no van mancar ofertes de particulars per explotar 
mercats majoristes i al detall, es va obrir pas l’alternativa municipal. A l’in-
forme de Risch, que intenta il·luminar el consistori berlinès sobre el tipus 
de gestió convenient per als futurs mercats, i on apareixia damunt la taula 
l’oferta de construcció de diversos mercats per part d’una empresa, s’exposa 
que la majoria de mercats públics a Europa són ja municipals, i que a Viena 
ja es pensa a construir un sistema públic de mercats on un mercat central  
i diversos mercats de districte formaran un potent sistema municipal de ges-
tió. Per a Risch, la conclusió era clara: «Només s’aconseguiran els nostres 
objectius si és l’Estat, i no pas empreses particulars, qui pren les regnes de 
la situació».50 La implantació d’un sistema potent de mercats a Berlín i a les 
ciutats alemanyes a partir de la dècada de 1880 i en altres ciutats de l’Europa  
central, de l’est i d’Escandinàvia, i la difusió dels mercats municipals als 
països del sud suposarà l’empenta definitiva per a un sistema de mercats 
europeus amb un caràcter públic pràcticament generalitzat a finals de segle. 
Era just el camí invers al que van seguir els Estats Units, on després d’una 
brillant fase de mercats públics es va produir, en un ambient generalitzat 
de desregularització, la insòlita empenta dels mercats privats i de les grocery 
stores, que van generar la ruïna del pròsper sistema de mercats municipals de 
la primera meitat del vuit-cents. 

A principis del segle xx, amb la construcció dels nous mercats a Viena, 
Budapest i altres ciutats del centre i l’est d’Europa, es va crear dins de l’ad-
ministració municipal d’unes quantes grans ciutats del continent un «sistema  

50. Risch, Bericht über Markthallen…, pàg. 450.
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coordinat de mercats» presidit per un mercat central. Algunes ciutats centre-
europees que havien començat els seus mercats tard, a l’últim terç del segle 
xix, es convertien així en els estendards d’un sistema municipal coor dinat. 
Si aquests mercats incloïen l’emmagatzematge de determinats productes, po-
dien contribuir a més a regular els preus en els anys d’escassetat i evitar els 
conflictes socials derivats dels preus elevats de les subsistències, una qüestió 
que arribarà al seu punt àlgid durant la inflació de la Primera Guerra Mun-
dial. La coordinació de tots els mercats en un sistema general d’aprovisiona-
ment de la ciutat, és a dir, el «model berlinès» de mercat central connectat 
al ferrocarril i en alguns casos als molls fluvials, serà imitat per altres ciutats 
alemanyes, com ara Dresde. A la resta, fins i tot si només tenien un mercat 
i malgrat que els mercats al detall decaiguessin en activitat fins a la Primera 
Guerra Mundial, el tema del mercat modern central on es proveïen tots els 
detallistes de la ciutat va anar ocupant un paper cada vegada més rellevant. 
En vigílies del conflicte, el mercat central municipal de Munic (una ciutat 
que no havia construït gairebé cap mercat cobert) que era un mercat amb 
emmagatzematge i refrigeració dels aliments composat per quatre grans blocs 
paral·lels d’estructura metàl·lica interior i especialitzats en diferents productes 
alimentaris i connectats amb el ferrocarril, estava considerat a Amèrica del 
Nord com el mercat més modern del món.51

L’organització d’un sistema de mercats va suposar a més per als ajun-
taments la creació d’una autèntica administració municipal especialitzada 
en la matèria, dotada d’un personal específic. Les taxes i els drets de venda 
cobrats durant l’Antic Règim es van transformar en els nous mercats coberts 
en lloguers de parades fixes, regulats per l’Ajuntament. Tot plegat va crear la 
necessitat de dotar-se de reglaments de funcionament intern, establerts primer 
per a cada mercat i després per al conjunt, amb normatives especials per als 
diferents mercats majoristes. La quantia dels lloguers (normalment segons la 
superfície), les subhastes de les parades o els traspassos a parents dels venedors 
concessionaris foren també regulats pels ajuntaments. Les hores d’obertura  
i tancament, el control dels pesos i de les mesures, la inspecció dels aliments 
en els casos sospitosos, les sancions i els decomisos per aliments en mal estat, 
la policia interior de neteja i ordre general van convertir el control dels mer-
cats en una prerrogativa municipal que va portar l’administració local a re-
viure èpoques passades, anteriors a la liberalització del comerç dels aliments.  
A moltes ciutats europees de finals del segle xix, com Barcelona, els mercats 
municipals constituïen de fet un dels pocs serveis públics oferts als ciutadans 

51. Vegeu la contribució de Helen Tangires en aquest llibre. Richard Schachner, Markthallen und 
Märkte für Lebensmittel, Leipzig, Goeschen, 1914.
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en un període de domini inqüestionable del laissez faire i de debilitat o absèn-
cia d’equipaments de gestió pública.

La gestió interna dels mercats públics i la seva bona salut financera fou 
per a molts ajuntaments un motiu important d’orgull municipal i va contri-
buir al manteniment i a la renovació dels mateixos mercats. Molts ajuntaments 
europeus van poder resistir així els envits de la iniciativa privada i contribu-
ir notablement a la regulació del proveïment urbà i del preu dels aliments.  
A ciutats com Manchester, en canvi, la mala gestió dels ingressos provinents 
del lloguer de les parades no va permetre la renovació de les infraestructures, 
i els mercats van acabar perdent la partida a la iniciativa privada.52 En altres 
ciutats que patien greus dèficits econòmics, com moltes de les ciutats espa-
nyoles, la salut dels mercats públics era suficientment bona com per pensar 
fins i tot que els ajuntaments invertirien en els mercats com un servei rentable 
per si mateix, tan rentable que permetia el seu automanteniment i a més la 
provisió de fons a les anèmiques arques municipals. Com deia un arquitecte 
municipal: «[…] tot mercat porta en si mateix uns ingressos […] les ciutats 

52. Roger Scola, Feeding the Victorian City: The Food Supply of Manchester 1770-1870, Manchester, 
Manchester University Press, 1992.

Introducció: Els mercats europeus…

Personal del mercat de Saint John, Liverpool, 1885



48

que no en tenen, no és pas per l’estat de la seva hisenda municipal, ni perquè 
els regidors no se n’hagin preocupat, sinó perquè els mercats tenen arreu un 
enemic formidable: els interessos creats!».53

L’impacte urbà
Una qüestió preliminar per avaluar l’impacte dels nous mercats d’alimentació 
coberts a les ciutats europees consisteix a dilucidar el seu pes real davant altres 
formes comercials dins de l’estructura del consum urbà. La més important 
entre aquestes va ser la de les botigues d’alimentació, una forma de distribu-
ció comercial que es va estendre amb força durant el segle xix i que va estar 
a més inexorablement lligada al consum obrer.54 El problema historiogràfic 
és el de conèixer amb quin ritme es van desenvolupar, i fins a quin punt van 
contribuir a competir amb avantatge o fins i tot a arruïnar el funcionament 
dels nous mercats. En general, s’ha passat d’una visió segons la qual les bo-
tigues de comestibles —l’impuls de les quals ja es constata des de finals de 
segle xviii— haurien estat les autèntiques vencedores de la guerra del consum 
en tots els sectors socials (inclosos naturalment els sectors obrers majoritaris), 
a una lectura molt més cauta segons la qual els nous mercats, quasi oblidats 
en la primera concepció, tindrien en canvi un paper més destacat del que 
se’ls havia atribuït en un primer temps. La qüestió és saber en quina mesura  
i amb quines dinàmiques es pot xifrar aquest paper en el consum ciutadà 
real al llarg del segle xix. Pels estudis existents fins ara, la impressió és la 
d’una gran diversitat segons els països, però també segons la regió i la ciutat. 
A la Gran Bretanya, com ja havia succeït abans als Estats Units o al Canadà, 
nombrosos estudis mostren la puixança de les botigues de comestibles i de 
les carnisseries i peixateries fora dels mercats. A Alemanya sembla que es va 
donar el mateix procés de creixement, però potser una mica més tard.55Amb 
tot, el pes d’aquesta forma de distribució en relació amb els mercats sembla, 
tant en un lloc com en l’altre, extremament variat. Mentre que en ciutats an-
gleses com Manchester, on la importància dels mercats públics fins a mitjan 
segle fou notable, havien disminuït espectacularment cap a 1870, en ciutats 

53. Ricard Giralt Casadesús, «Serveis tècnics municipals, mercats», Revista de la Vida Municipal, 
4, (1923), pàg. 100; vegeu la valoració de la gestió dels mercats municipals de Manchester al segle xix 
dins Scola, Feeding the Victorian… Vegeu també l’assaig sobre Barcelona inclòs en aquest llibre.
54. John Benson, Gareth Shaw (ed.) The Evolution of Retail Systems, c. 1800-1914, Leicester, Leices-
ter University Press, 1992, pàg. 200.
55. Martin Phillips, «The Evolution of Markets and Shops in Britain», D. Denecke, G. Shaw, 
«Traditional Retail Systems in Germany», John Benson, «Small-scale Retailing in Canada», tots 
tres articles dins Benson, Shaw (ed.) The Evolution of Retail…; Tangires, Public Markets and…, 
pàg. 201-205. 
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també industrials com Sheffield sembla que l’any 1888 la meitat de la po-
blació comprava als mercats.56 Això explica que, davant d’autors que han 
defensat l’empenta i el balanç positiu de les botigues d’alimentació en relació 
amb la ineficàcia dels mercats, com Scola en el cas de Manchester, n’hi hagi 
altres, com Schmiechen i Carls, que basen la seva opinió en exemples de 
ciutats on el balanç és més favorable als mercats municipals. Per tant, ni tan 
sols en aquests països, on fa anys que s’estudia la història del comerç al detall, 
pot establir-se un balanç definitiu per falta d’estudis concloents.

De totes maneres, cal observar que, pel que sabem d’algunes ciutats del 
sud europeu, se situaven molt lluny de l’impacte del comerç alimentari dels 
països  anglosaxons. Els mercats municipals tenien en ciutats com Barcelona una 
hegemonia quasi absoluta. En el cas de Manchester, una ciutat de dimensions 
similars a la de Barcelona, el balanç favorable als mercats és eloqüent (fins i tot 
ho és en relació amb altres ciutats britàniques on la influència dels mercats era 
gran) i resulta encara més significatiu si es considera que els mercats britànics 
van perdre pes des de les primeres dècades del segle xx. A més, cal considerar 
que altres formes comercials com les de les cooperatives de consum van tenir 
des de finals del segle xix un paper considerable a la Gran Bretanya.57 

No tota la discussió es redueix d’altra banda a comparar les vendes 
dels mercats i les del comerç al detall fora dels mercats. Nombroses formes de 
mercat preindustrial, més inestables i molt difícils de ponderar, van resistir-se 
igualment a desaparèixer. És el cas de la venda ambulant. Fins i tot en grans 
ciutats nord-americanes com Nova York, el mercat ambulant mai va deixar 
de ser rellevant; percentatges relativament apreciables de l’oferta alimentària, 
en especial entre immigrants, foren canalitzats a través del mercat de carrer. 
A Londres, sembla que els mercats al detall a l’aire lliure no van evitar la 
proliferació de venedors ambulants als seus voltants, i, durant les dècades cen-
trals del segle xix, nombrosos enclavaments de la ciutat eren focus de venda 
ambulant. Aquesta mena d’oferta era habitual a Alemanya, almenys fins a 
la Primera Guerra Mundial. Fins i tot en ciutats amb sistemes potents de 
mercats com Berlín, la venda als vells mercats de plaça i de carrer a l’aire lliure 
no va desaparèixer del tot, com ho mostren les belles fotografies de Heinrich 
Zille. Budapest, recorda Allan Siegel, quan va inaugurar els seus sis mercats 

56. Roger Scola, «Food Markets and Shops in Manchester 1770-1870», Journal of Historical Geog-
raphy, 1, 2, (1975), pàg. 153-168; Scola, Feeding the Victorian…; Schmiechen, Carls, The British 
Market…, pàg. 128; Deborah Hodson, «‘The Municipal Store’: Adaptation and Development in 
the Retail Markets of Nineteenth-Century Urban Lancashire», dins Nicholas Alexander, Gary 
Akehurst, The Emergence of Modern Retailing, 1750-1950, Londres, Frank Cass, 1999. 
57. Martin Purvis, «Co-operative Retailing in Britain», dins Benson, Shaw (ed.) The Evolution 
of Retail…
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del canvi de segle tenia 44 mercats a cel obert, on comerciaven entre 4.500  
i 8.000 venedors.58 A grans ciutats del sud com Barcelona i Madrid, el mercat 
ambulant, que rodejava a vegades el perímetre dels nous mercats coberts, va 
sobreviure tot el segle xix i va rebrotar amb força en conjuntura de crisi, com 
els anys trenta del segle xx.59 

Si és difícil conèixer la rellevància dels mercats dins del consum global 
urbà, encara ho és més esbrinar el seu impacte real sobre l’augment de l’oferta 
d’aliments comercialitzats a la ciutat, sobre els seus preus de venda, sobre la 
seva contribució a l’increment de la varietat dels productes alimentaris venuts 
o sobre la qualitat d’aquests. Schmiechen i Carls han argumentat persuasi-
vament sobre la qüestió constatant l’enorme varietat de productes oferts a 
les diverses parades de venda dels mercats britànics, molts dels quals, com 
el peix, la fruita i la verdura o la volateria, no s’han contemplat a les anàlisis 
del cistell de la compra i de la dieta alimentària de l’obrer. Malgrat que es 
basen en proves no concloents, aquests autors suggereixen que la revolució 
en la dieta obrera britànica a partir de la dècada de 1860 —provocada per 
l’augment dels sous reals i que va suposar un increment generalitzat del con-
sum dels aliments cada vegada més barats— podia estar relacionada amb un 
increment de l’oferta d’aquests productes en obrir-se els mercats municipals, 
amb els preus més barats a les ciutats que disposaven de mercat i amb una 
major varietat de productes oferts.60 Aquest impacte caldria relacionar-lo a 
més tant amb l’ampliació de les àrees de procedència geogràfica dels productes 

58. Vegeu el capítol d’Allan Siegel en aquest volum.
59. Daniel M. Bluestone, «´The Pushcart Evil .́ Peddlers, Merchants, and New York City Streets, 
1890-1940», Journal of Urban History, XVIII, 1, (1991), pàg. 68-92. Les estimacions d’alguns dis-
tribuïdors atribuïen al comerç ambulant entre el 25 i el 40% durant la dècada de 1920 (pàg. 86); D.R. 
Green, «Street Trading in London: a Case Study of Casual Labour, 1830-1860», dins J.H. Johnson, 
C. G. Pooley (eds), The Structure of Nineteenth-Century Cities, Londres-Canberra-Nova York, Croom 
Helm-St. Martin Press, 1982, pàg. 129-151; Denecke, Shaw, «Traditional Retail Systems…»; Karen 
F. Beall, Kaufrufe und Strassenhändler. Eine Bibliographie, Hamburg, E. Hauswedell, 1975; Chris 
Ealham, «La lluita pel carrer: els venedors ambulants durant la II República », L’Avenç, 230, (nov. 
1998), pàg. 21-26; Chris Ealham, La lucha por Barcelona: clase, cultura y conflicto, 1898-1937, Alianza, 
Madrid, 2005 (Class, Culture and Conflict in Barcelona, 1898-1937, Oxon-New York, Routledge/
Cañada-Blanch, 2005); José Antonio Nieto Sánchez, Historia del Rastro, II, Madrid, Visión Net, 
2007, pàg. 46-51, 171-193; Winfried Ranke, Heinrich Zille Photographien Berlin, 1890-1910, Munic, 
Schirmer/Dosel, 1975, pàg. 121-127. Per comparar amb altres contextos vegeu Ray Bromley, «Work-
ing in the Streets: Survival Strategy, Necessity, or Unavoidable Evil?» dins Alan Gilbert, Jorge E. 
Hardoy, Ronaldo Ramírez (eds.), Urbanization in Contemporary Latin America, Chichester, J. Wiley, 
1982; John Benson, «Hawking and Peddling in Canada, 1867-1914», Social History, 18, XXXV, (maig 
1985), pàg. 75-83; Andrew Brown-May, «A Charitable Indulgence: Street Stalls and the Transfor-
mation of Public Space in Melbourne», Urban History, 23, part 1, (maig 1996), pàg. 48-71; Susie S. 
Porter, «́ And That It Is Custom Makes It Law .́ Class Conflict and Gender Ideology in the Public 
Sphere Mexico City, 1880-1910», Social Science History, XXIV, 1, (primavera 2000), pàg. 111-148. 
60. Schmiechen, Carls, The British Market…, cap. 7.
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oferts als mercats —fomentada pel ferrocarril i pel comerç internacional que 
va contribuir a la baixada dels preus—, com amb la intensificació dels cultius 
en les àrees immediates de l’abastament alimentari de la ciutat. En acabar el 
segle xix, Kropotkin, per exemple, explicava els progressos extraordinaris de 
l’agricultura intensiva i els nous mètodes de producció hortofrutícola als vol-
tants de moltes ciutats europees, que permetien no solament proveir els seus 
mercats sinó també enviar els excedents a altres ciutats.61

Tanmateix, són més sòlides les pistes que ens parlen de l’impacte urba-
nístic dels mercats, un fenomen molt diferenciat entre ciutats sense mercat, 
ciutats amb un gran mercat al centre urbà i ciutats amb un autèntic sistema 
de mercats repartits de manera homogènia per tots els seus districtes. A quasi 
totes les ciutats russes on l’experiència del basar o dels torgovie riadi es va 
mantenir vigent, a moltes ciutats balcàniques i a les ciutats de segon rang de 
l’antic Imperi austrohongarès o en ciutats industrials alemanyes com Bochum 
o Düsseldorf i a moltes capitals provincials de tota Europa, l’experiència del 
mercat va continuar sent la del mercat a l’aire lliure o sota el recer dels porxos 
de la plaça o dels pavellons porticats d’ascendència preindustrial.62

A la Gran Bretanya, l’experiència dels nous mercats, un cop oberts els 
mercats de posició central, va resultar fallida. Exeter, que va construir dos mer-
cats de districte a cada punta de la ciutat, els va haver de tancar al poc temps, 
com va passar a Manchester o a Liverpool. La majoria aclaparadora dels nous 
mercats es va situar pràcticament al mateix espai en el qual s’havia situat el 
mercat central tradicional. A més, els nous creixements urbans foren cada 
vegada més dispersos i difícils de ser assistits amb un mercat. En aquestes 
zones suburbanes de cases unifamiliars, les distàncies per comprar al mercat 
es multiplicaven i l’àrea servida per desplaçaments a peu era absolutament 
insuficient per fer-lo rentable. Aquestes extensions urbanes de baixa densitat 
eren en canvi molt més aptes per a les populars groceries o els petits grups de 
shopping parades, un procés idèntic al que ja s’havia produït en moltes ciutats 
nord-americanes des de la meitat del segle xix.63 Moltes ciutats centreeuro-
pees d’Alemanya, Àustria, Hongria, l’antiga Txecoslovàquia i altres del món 
escandinau a penes van apostar per sistemes de mercats de barri, amb la qual 
cosa l’esquema britànic de ciutat amb un únic mercat es va repetir. Excepte en 
el cas d’algunes grans ciutats on es va acabar consolidant un sistema madur de 

61. Piotr Kropotkin, Campos, fábricas y talleres, Barcelona, B. Bauzá, s.f., (1898), pàg. 78, 84-91.
62. Denecke, Shaw, «Traditional Retail Systems…», pàg. 79. 
63. Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 95, 101, 185-187. Els autors parlen del pas pro-
gressiu durant la part final del segle xix i principi del segle xx, i especialment després de 1914, d’un 
creixement urbà «intensiu» a un «d’extensiu» com a factor explicatiu de la decadència dels mercats 
britànics a partir del segle xx; Tangires, Public Markets…
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mercats, els nous creixements urbans del període d’entreguerres no van tenir 
mercats públics on recolzar-se.

Malgrat que la implantació d’aquests sistemes madurs de mercats co-
berts fos una experiència de només algunes grans ciutats, la seva difusió va 
significar una alternativa al model de mercats coberts en posició central als 
indrets tradicionals on el mercat es realitzava a l’aire lliure des de l’època 
me dieval. Davant un model com el britànic, on la instal·lació dels mercats 
coberts en àrees no centrals va ser molt excepcional i on per tant les compres 
suposaven un desplaçament cada vegada més llarg al centre, el model pari-
senc, més descentralitzat, va aportar una experiència del mercat urbà molt més 
basada en la «proximitat». Al fracàs del model britànic a l’hora d’acompanyar 
amb mercats el creixement urbà cap a l’exterior caldria afrontar l’èxit inici-
al del model de mercat-equipament parisenc, el model adoptat després per 
Berlín o Budapest de manera programada, o per Barcelona, Torí o Madrid  
i altres ciutats de l’est d’Europa d’una forma més miscel·lània en acabar el 
segle xix. Tret del cas berlinès, al centre i a l’est d’Europa dona la impressió 
que la idea d’un sistema de mercats potent repartits per la ciutat fou després 
molt redimensionada, tal com assenyala Haiko en el cas de Viena.

La clau de l’èxit inicial del model parisenc de mercat-equipament no 
va ser solament crear mercats de districte, sinó construir aquests mercats en 
àrees de densitat mitjana i alta que feien pivotar al seu voltant una població 
prou elevada com per fer del mercat un edifici no només rendible en ter-
mes econòmics, sinó extraordinàriament bulliciós des del punt de vista de 
la sociabilitat. Cap a 1914, per exemple, quasi tots els grans barris populars 
barcelonesos, tant els dels centre com els dels suburbis industrials, posseïen 
un mercat metàl·lic, i alguns grans suburbis, fins i tot més d’un. Equipament 
i model de ciutat compacta es van unir així per actuar en tàndem i fer de les 
noves extensions urbanes a l’entorn dels mercats àrees plenes de vida. Com 
explicava un manual de construcció, en el cas de la ciutat de Barcelona: «Cada 
uno de estos mercados sirve de núcleo á las varias agrupaciones urbanas de la 
populosa ciudad, facilitando así a el servicio, y haciéndolo más cómodo para 
los habitantes más próximos…». No és casualitat que la literatura de divul-
gació més general d’aquests països de ciutats denses, ja acostumats al servei 
de nous mercats de barri, recordés: «Para cada veinte o trenta mil habitantes 
se requiere un mercado, de modo que el aumento de población de una urbe 
cuando rebasa cierto límite trae aparejada la necesidad de nuevos mercados». 
No hi ha millor expressió de la lògica del mercat com a equipament.64

64. A. Rovira y Rabassa, El hierro…, pàg. 172; Veu «Mercado», Enciclopedia Espasa, Madrid-Barce-
lona, Espasa-Calpe, XXXIV, s.f. (ca. 1920-1930). Els manuals italians dels anys d’entreguerres també 
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A principi del segle xx els mercats coberts eren pols funcionals impor-
tants per estructurar els barris, per «fer ciutat». La concentració de parades 
d’alimentació a molts mercats del centre, sobretot als britànics, no es limi-
tava només a tota mena de productes alimentaris sinó que incloïa produc-
tes domèstics de tipus molt variat, com articles de confecció barats, vaixella  
i coberteria o joguines.65 La capacitat d’atracció quotidiana de compradors 
no era gens negligible si estudiem també les botigues que generaven al seu 
voltant. En nombroses ciutats del continent, com Barcelona, aquesta influ-
ència es va fer notar també en els mercats de barri. L’interior estava més es-
trictament destinat als aliments frescos, però en el seu perímetre immediat 
s’assentaven establiments de productes frescos i no frescos (pesca salada, fruits 
secs o pasta), tavernes i cafès econòmics i botigues de consum domèstic en 
el sentit ampli.66 Com suggereix Miller per al cas del mercat de la Revolució 
de Barcelona, molts dels venedors d’aquestes botigues establien relacions de 
complementarietat i no de competència i adquirien parades del mercat «com a 
manera d’estendre horitzontalment els negocis comercials de la família». Això 
feia del mercat un autèntic centre d’interrelacions econòmiques, reproduint a 
petita escala al seu entorn la barreja d’activitats que havien tingut en el seu dia 
els vells mercats a l’aire lliure. Aquesta capacitat d’atracció del comerç al detall 
—a vegades en contra de les ordenances de prohibició de vendre productes 
de la competència en un radi pròxim que carnissers i peixaters van conquerir 
als municipis— fou indiscutible i, encara que minvant, és perceptible encara 
avui.67 Els voltants dels mercats eren a més un lloc de residència privilegiat 
per als venedors. Com explica la mateixa historiadora, més de la meitat dels 
adjudicataris de parada del mercat intramurs de Santa Caterina a Barcelona 
vivien al Casc Antic, i quasi una tercera part vivia dins el radi d’una illa de 
distància del mercat; més dels dos terços dels venedors i venedores del mercat 
de la Llibertat vivien al barri de Gràcia, amb un 25% dins del radi de les illes 
adjacents. En el cas dels mercats majoristes, l’atracció fou encara més clara. Al 
mercat central del Born, on els horaris intempestius d’obertura condiciona-
ven enormement els desplaçaments, hem pogut comprovar que la meitat dels 

repeteixen aquests criteris: «En les grans ciutats no n’hi ha prou amb només un mercat cobert, sinó 
que cal tenir-ne un nombre suficient perqué els habitants d’una zona no hagin de caminar més de 
600 o 800 metres de carrer per anar de casa seva al mercat. La dimensió d’aquest es determinarà a raó 
d’1 mercat per cada 20-30 habitants», (traducció pròpia). Donghi, «I mercati coperti…», pàg. 262. 
Vegeu també F. Basile, I mercati, Messina, La Sicilia, 1940. 
65. Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 166-175; Andrew Davies, «Saturday Night Mar-
kets in Manchester and Salford, 1840-1939», Manchester Historical Review, 1, 2, (tardor-hivern, 1987).
66. Vegeu Manuel Guàrdia i José Luis Oyón en aquest volum. 
67. PECAB; Carles Carreras (ed), Atlas comercial de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barce-
lona, 2003.
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 venedors majoristes residien a les illes més properes i només un 8% ho feien 
en domicilis que permetien sospitar que es desplaçaven utilitzant algun mitjà 
de transport mecanitzat.

A les ciutats que van desenvolupar sistemes de mercats de barri, aquests 
es van convertir en autèntics centres de sociabilitat. Així per exemple, la 
majoria dels obrers i obreres de la Barcelona d’entreguerres tenien una vi-
vència molt propera del mercat: «Sempre hem estat gent de barri —deia una 
compradora habitual del mercat de Sants, un suburbi popular barcelonès — 
[…], de barri inquiet, on tothom et saluda quan camines, on tothom sap 
de tothom, on la gent fa vida social al mercat i conversa a les botigues de 
comestibles».68 El mercat com a lloc específic de gènere mereix una menció 
especial. En pocs llocs com en els mercats fou més incontestable la presència 
dominant de les dones. Existeix una remarcable literatura sobre les dones 
en l’esfera pública del consum de les puixants classes mitjanes i burgeses, 

68. José Luis Oyón, La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la 
Barcelona de entreguerras, 1914-1936, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2007, pàg. 329. 

Plànol de residència dels majoristes del mercat del Born, Barcelona, 1945-1948
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en particular als grans magatzems,69 però no sabem gairebé res sobre el seu 
paper en un dels espais públics populars on la seva visibilitat és inqüesti-
onable. Als mercats confluïen dones de totes les condicions socials: de les 
serventes que feien la compra per encàrrec, a les venedores o les modestes 
mestresses de casa que compraven cada dia després de ponderar molt els 
preus o que esperaven l’última hora per obtenir menjar a preus de ganga. 
Montserrat Miller recorda en aquest volum el paper transcendental de les 
dones barceloneses com a venedores i propietàries de parades (els homes eren 
en canvi absolutament hegemònics en el comerç a l’engròs). Elles tendien a 
establir relacions privilegiades amb una clientela majoritàriament femenina. 
Sobre la base del veïnatge i del parentesc es van teixir al voltant dels mer-
cats poderoses xarxes de sociabilitat primària basades en la territorialitat. 
Nombroses manifestacions festives generades des de l’associacionisme dels 
mateixos venedors i venedores culminaven en les celebracions; aquest paper 
social estructurador de la dona en la vida interna del mercat la va projectar 
simbòlicament a l’esfera pública com a «reina del mercat».70

El primer ocàs dels mercats
Des del principi del segle xx es van observar símptomes innegables d’un 
primer estancament dels mercats europeus. La seva progressiva erosió es farà 
notar sobretot als països que havien marcat els models d’innovació, seguits 
per altres països europeus. Aquesta erosió, anticipada ja durant la segona 
meitat dels segle xix als Estats Units,71 es va prolongar més de mig segle fins 
a la pràctica liquidació dels sistemes de mercats tal com s’havien concebut al 
segle xix. 

El primer ocàs dels mercats, i sens dubte el més important, va tenir 
lloc a la Gran Bretanya. La construcció dels mercats es va estancar a partir 
de 1890, i especialment després de la Primera Guerra Mundial, fins al punt 

69. Per a un resum interessant dels estudis anglosaxons sobre el tema, vegeu Richard Dennis, 
Cities  in Modernity. Representations and Productions of Metropolitan Space, 1840-1930, Cambridge, 
Cambridge  University Press, 2008, pàg. 351-362.
70. Vegeu el capítol de Montserrat Miller en aquest volum.
71. A Nova York, davant la formació de nous barris uptown, una publicació de 1885 es preguntava 
si els mercats estaven definitivament condemnats per la creixent competència dels centres privats  
i de les botigues. En aquestes últimes els preus eren sens dubte més elevats, però, a més d’estar a 
prop de les residències, oferien un servei molt més bo; el tracte als clients era millor, coneixien mi-
llor els seus gustos, i es podia adquirir a compte, la qual cosa permetia enviar el personal de servei a 
comprar. En canvi, els mercats municipals eren objecte de crítiques pel seu manteniment deficient, 
el seu grau de neteja i higiene i la vulgaritat dels venedors. A Filadèlfia, el clerk of the markets no 
creia, l’any 1913, que en aquells dies de telèfon i de botigues de barri es pogués tornar a la vella 
costum d’anar al mercat. De fet, Filadèlfia havia perdut ja bona part del seu sistema modèlic de 
mercats cap el final del segle xix. Vegeu Tangires, Public Markets…
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que entre 1910 i 1920 no es va construir cap mercat nou i van ser escassos  
els que es van realitzar fins a l’any 1950. La raó principal d’aquesta decadència 
va raure en la revolució que va suposar la dominació de la cadena de distribu-
ció per grans majoristes que van trencar l’antiga relació directa i de caràcter 
local entre productor i venedor que regia en el model de producció agrícola 
i de distribució d’aliments dels mercats del segle xix. Nombrosos productes, 
com la fruita o la verdura, les patates, els ous, els productes lactis i, sobretot, 
els aliments curats industrialment o envasats, com per exemple la carn i el 
peix importats, van ser dominats per intermediaris majoristes relacionats di-
rectament o indirectament amb les grans cooperatives o les puixants cadenes 
d’alimentació. La rebaixa substancial de preus que es va produir va portar la 
quota de les cooperatives i de les cadenes l’any 1914 a una quinta part del total 
de les vendes de comestibles. En acabar la Segona Guerra Mundial, les grans 
cadenes de distribució d’aliments i les cooperatives suposaven ja una tercera 
part del total.72 A més, la resta de les compres es feia cada vegada menys als 
mercats i més a les botigues dels nous barris perifèrics, en particular quan la 
gran onada expansiva de la construcció urbana d’entreguerres va fer esclatar 
les perifèries de les principals ciutats. De manera molt significativa, les grans 
actuacions d’habitatge municipal d’aquests anys, construïdes en àrees d’ex-
pansió urbana, es van realitzar totalment orfes de mercats coberts. 

Els autors que estudien el cas francès també constaten els últims anys 
del segle xix una certa debilitació dels mercats, pertorbats pels nous modes 
de comercialització dels productes agrícoles (majoristes, cooperatives…) i per 
la decadència de l’agricultura tradicional. Una decadència que va accelerar la 
guerra de 1914-1918, i a la qual es van afegir les destruccions, i la falta de man-
teniment i la demolició posterior de molts d’aquests mercats. En qualsevol cas, 
no es tracta ni molt menys del període de declivi definitiu dels mercats fran-
cesos. A la majoria de les ciutats franceses els mercats eren institucions encara 
plenes de vida. El principal problema era que, a mesura que avançava el segle, 
els pressupostos públics eren menys capaços de cobrir les necessitats de reno-
vació de les instal·lacions. Els mercats a cel obert, que no necessitaven grans 
inversions ni instal·lacions, s’adaptaven amb més facilitat a la nova situació. En 
realitat, els mercats celebrats en espais públics mai no van desaparèixer. Així, 
Guadet comentava que cap a 1890, a la mateixa ciutat de París, mentre que 
alguns antics mercats celebrats sota velles lones tiraven endavant sense pro-
blemes, els nous construïts amb grans costos anaven tancant un rere l’altre.73 

72. Schmiechen, Carls, The British Market…, cap. 10; Purvis, «Co-operative Retailing in…»
73. Guadet, Elements et théories…: «[…] à Paris même tandis que quelques vieux marchés tenus 
sous les anciens parapluies de toile goudronnée réussissent à merveille, les marchés neufs, construits 
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La pervivència i el ressorgiment dels mercats a l’aire lliure és un fenomen que 
es repeteix.74 

Els països que s’havien incorporat més tard a la construcció de mercats 
coberts es convertiran a principis del segle xx en els autèntics protagonis-
tes de les innovacions en l’arquitectura i l’urbanisme d’aquestes edificacions. 
Malgrat la decadència d’alguns mercats al detall en diverses ciutats durant 
el període de la Primera Guerra Mundial, Alemanya fou sens dubte el nou 
país pioner de l’arquitectura dels mercats coberts i, en concret, d’una nova 
generació de mercats centrals de formigó. La tendència a establir-los en llocs 
aïllats i específics on els productes agrícoles eren processats ràpidament des 
del ferrocarril i el transport fluvial fins als camions i els molls dels majoristes 
ja havia fet la seva aparició al gran mercat central de Munic, projectat per 
Schachner poc abans de la guerra. Els mercats centrals de formigó alemanys 
de després de la guerra van consolidar aquesta tendència cap a l’especialitza-
ció funcional introduint amb més força el camió com a vehicle principal del 
procés de distribució dels aliments, una tendència que culminà en els mercats 
de les grans ciutats nord-americanes dels anys trenta. D’altra banda, van portar 
les possibilitats espacials i funcionals de la construcció de formigó armat al 
seu desenvolupament màxim. La recerca de grans llums en l’arquitectura dels 
mercats i l’aspiració a convertir-los en espais coberts cada vegada més unitaris 
i diàfans ja havia apuntat clarament en els mercats alemanys des de finals del 
segle xix, i es veia també a molts mercats europeus de principi de segle xx. 
Aquesta lògica anava lligada a la utilització de ferro amb grans arcs en lloc de 
les tradicionals encavallades, uns arcs cada vegada més audaços com els que 
veiem per exemple al mercat de bestiar i escorxador de La Mouche, construït 
per Tony Garnier entre 1907 i 191475 o el mercat de Colón i al mercat central 
de València, de la segona dècada del segle. Però el material que estava destinat 
a aconseguir aquella diafanitat més gran era el formigó. La substitució dels 
arcs de ferro pels arcs parabòlics de formigó ja la veiem al mercat de Breslau 
de Heinrich Küster de 1906-1908,76 però les possibilitats del material portat a 
la seva màxima potencialitat constructiva o expressiva s’observen a dos grans 

à grands frais, amenagés avec luxe, ferment les unes aprés les autres», citat per Gilles-Henri Bailly, 
Philippe Laurent, La France des halles & marchés, Tolosa del Llenguadoc, Editions Privat, 1998, 
pàg. 45.
74. Bailly, Laurent, La France des halles…, pàg. 45-48.
75. «Les bergeries du marché aux bestiaux», Architecture (Societé centrale des architectes), 52, (1925), 
pàg. 187-188; H. Robertson, F.R. Yerbury, «The Lyons Market: Tony Garnier, architect», Architect 
& Building News, 119, pàg. 467-472. «Marché aux bestiaux et abattoirs de La Mouche à Lyon», 
Cahiers de l´Art, 3, (1928), pàg. 343-351. 
76. Osthoff, Schmitt, «Markthallen und Marktplätze…», pàg. 403-407.
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mercats centrals: el de Frankfurt de Martin Elsässer inaugurat l’any 1928 i,  
sobretot, el de Leipzig, de Dischinger, l’enginyer Ulrich  Finsterwalcher i l’ar-
quitecte Hubert Ritter, inaugurat un any després. Al primer van disposar 
un gran pavelló longitudinal de més de dos-cents metres de llarg i de gran 
alçada paral·lelament a les vies ferroviàries. La secció lliure de pilars quedava 
definida per grans arcs de formigó armat que constituïen l’esquelet d’un gran 
contenidor d’uns quaranta metres de llum. Entre els arcs es desenvolupaven 
voltes cilíndriques.77 El mercat de Leipzig el formaven tres grans cúpules 
adossades de formigó armat i planta quadrada que cobrien una enorme su-
perfície de més de 200 metres de llarg per 76 d’ample. Les cúpules de formi-
gó armat —de les que només se’n construirien dues— constituïen un sistema 
autoportant que feia possible conservar grans distàncies entre els punts de 
recolzament —si la comparem amb la cúpula de Sant Pere a Roma, per 
exemple, es quadruplicava l’espai lliure de pilastres— i una llum uniforme. 
El somni de l’arquitectura dels mercats de ferro, d’una màxima diafanitat, 
d’una planta lliure de tot obstacle per al trànsit, trobava en les cúpules lleu-
geres de formigó armat la seva culminació més completa.78

A través dels mercats de formigó armat i de la suggestiva plasticitat 
de les seves cobertes curvilínies, els arquitectes i els enginyers del moviment 
modern van contemplar les arquitectures dels mercats com a formes on era 
possible aconseguir nivells d’expressió impensables fins aleshores. Gran part 
de l’arquitectura més innovadora de formigó es va realitzar durant el període 
d’entreguerres en programes de mercats centrals i d’escorxadors, començant 
pel mercat de Reims projectat l’any 1923 per Emile Maigrot i continuant, ja 
a la dècada dels trenta i principis dels quaranta, pel mercat de Gennevilliers 

77. «Frankfurt Central Markets», Architectural Review, 71, (1932), pàg. 60-61; Martin Elsässer, 
Martin Elsässer. Bauten und Entwürfe aus der Jahren 1924-1932, Ullsteinhaus, Berlín, Baulwelt Ver-
lag, 1933; Roberto Secchi, Ĺarchitettura degli spazi commerciali, Roma, Officina Edizioni, 1981, 
pàg. 134, 136-139; «Markthallen in Reims und Leipzig», Wasmuths Monatshefte für Baukunst, 14, 
(1930), pàg. 105-119; «Leipzig Market Hall: Architect, Hubert Ritter», Architect & Building News, 
136, (1933), pàg. 138-139. Sobre els mercats alemanys fins a la Primera Guerra Mundial vegeu Ost-
hoff, Schmitt, «Markthallen und Marktplätze»… i Schachner, Märkte und Marktallen…; Colònia 
inaugurarà l’any 1941 un altre gran mercat central dissenyat per l’arquitecte Teichen: «Die neue Gross-
markthalle der Stadt Köln», Moderne Bauformen, 40, (1941), pàg. 97-108; «Large Market Hall in Co-
logne», Deutsche Bauzeitung, 1, (1941), pàg.1; «Central Market Hall, Cologne», Arkitekt, 5-6, (1942). 
78. El mateix Dischinger proposarà poc després un enorme sala d’espectacles circular de 140 metres 
de diàmetre i 44 d’altura on es quadruplicava la superfície lliure de punts de recolzament en relació 
amb l’edifici de Leipzig. Sobre les possibilitats dels grans contenidors de formigó i sobre el paper del 
mercat de Leipzig en l’evolució de l’arquitectura del moviment modern cap a la diafanitat dels grans 
espais coberts amb cúpules de formigó armat vegeu Ludwig Hilberseimer, Hallenbauten; edifici ad 
aula, Nàpols, Clean Edizioni, 1998 (1929), pàg. 22-25; Ludwig Hilberseimer, Julius H. Vischer, 
Beton als Gestalter, Stuttgart, Verlag Julius Hoffmann, 1928. L’any 1935 es va inaugurar a Karlsruhe 
un mercat mixt (majorista i al detall).
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de Grossard; les naus Obor de Creanga i Georgescu a Bucarest; el mercat de 
Vevey, una gran volta cilíndrica de 50 metres de llum, construït l’any 1935 per 
Taverny, Schobinger i Getaz; el construït a Hèlsinki per Hytonen i Luukko-
nen; la Maison du Peuple a Clichy, de Beaudouin i Lods; el mercat d’Algeciras 
de Torroja; els de Madrid projectats per Ferrero; el central de Florència projec-
tat per Michelucci; el de fruita, verdura i flors de Pescia (Gori, Ricci, Savioli  
i Brizzi); i els mercats de peix de Nàpols (Cosenza) i d’Ancona, de Minucci.79

79. «Markethallen in Reims und Leipzig» i «Covered Market and Festival Hall, Gennevilliers», 
Construction Moderne, (1/11/1936), pàg. 70; «Covered Market and Festival Hall, Gennevilliers», Part-
henon, (1939), pàg. 180; «A Covered Market at Vevey, Switzerland», Construction Moderne, 51, 
(1936), pàg. 341-348; «Market und Stadt Halle für Vevey», Moderne Bauformen, 36, (1937), pàg. 
169-172; «A Covered Market at Vevey», Architectural Record, 79, (1936), pàg. 374-379; «Cove-
red Market, Helsinki», Architect and Building News, (1936), pàg. 312; Javier Ferrero, «Nuevos 
mercados madrileños», Arquitectura, 17, (juny 1935), pàg. 115-124; «El Mercado de pescados», 
Arquitectura, 18, (1936), pàg. 2-11; «Competition Designs for the Central Market at Bratislava», 
Slovensky Staviltel, 11-12, pàg. 225 i seg; G. Braive, «Maison du peuple de Clichy», Construction 
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La major part d’aquestes mercats nous, quasi sempre centrals, es 
van situar a ciutats o països perifèrics de la segona i tercera generació de 
mercats, els que no havien estat els protagonistes inicials de l’arquitectura 
del mercat cobert.80 Es pot dir que aquests països havien pres el relleu 
en l’àmbit europeu. El cas de les ciutats espanyoles és ben significatiu en 
aquest sentit. Malgrat el desfasament històric en la modernització de la 
xarxa comercial, entre 1910 i 1936 es va construir un nombre molt consi-
derable de mercats a les principals capitals espanyoles i també a ciutats de 
segon ordre. A Madrid, els anys 1930 es va posar en funcionament una 
renovació important del sistema de mercats de la capital, en la qual també 
va destacar l’ús del formigó armat. Barcelona i l’àrea catalana van seguir 
una tònica especialment activa.81 Petites ciutats de província espanyoles que 
no havien construït al segle xix el seu mercat metàl·lic van edificar el seu 
primer i únic mercat de formigó en aquests anys, el qual va esdevenir en 
alguns casos, com a Logronyo, l’edifici més emblemàtic i de millor qualitat 
arquitectònica de la ciutat fins a una data recent.82 A Itàlia durant els anys 

Moderne, 54,(1939), pàg. 486-491; «A Public Market, Clichy», Architect and Building News, 159, 
(1939), pàg. 164-166; «A Market Hall at Clichy», Builder, 158, (1940), pàg. 273-275; «Clichy 
Public Hall», RIBA Journal, (agost 1946), pàg. 448-455; «Clichy Public Hall», Werk, (feb. 1947), 
pàg. 60-62; «Clichy Public Hall», Progressive Architecture, (gener 1948), pàg. 57-61; «Proyecto 
para un mercado de fruta, flores y verduras en Pescia», Revista de Arquitectura, Buenos Aires, 
(set. 1949), pàg. 238-242; G. Minucci, «Mercato del pesce in Ancona«, Spazio, 2, (1951), pàg. 
48-53; «Marché aux poissons, Ancone», Architecture d´Aujourd´hui, 24, (1953), pàg. 14-16. Es van 
construir altres mercats de formigó a Vichy, l’any 1934, o a Basilea, que va prendre com a model 
la cúpula del mercat de Leipzig. Els mercats de Gennevilliers i Vevey van adoptar el concepte 
constructiu del de Reims. Una visió excel·lent de tots aquests mercats dels anys d’entreguerres, 
molts d’ells mercats centrals, pot veure’s dins Basile, I mercati…, pàg. 9-13, 63-76, 89-112. Altres 
mercats, ja als anys cinquanta, com els de Royan a França o el central d’Hamburg, van ser també 
molt comentats en la publicística d’arquitectura i de mercats. Vegeu una visió general de tots 
aquests projectes des d’un punt de vista arquitectònic en Secchi, Ĺ architettura degli spazi…, pàg. 
131-135 i Roberto Aloi, Mercati e negozi, Milà, Hoepli, 1959, pàg. 1-59.
80. Diversos autors, El Matadero Municipal de Madrid. La recuperación de la memoria, Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid, 2006. Sobre nous mercats centrals italians a Roma i Bolònia vegeu 
 Giuseppe Stemperini, «La questione de un unico mercato alimentare all´ingrosso nella Roma pos-
tunitaria. La scelle dell´Ostiense», Roma moderna e contemporánea, XII, (2004), 1-2, pàg. 49, 50, 
57-58; David Sicari, Il mercato piú antico d´Italia, Architettura e commercio a Bologna, Bolonya, 
Editrice Compositori, 2004, pàg. 57-64.
81. Esteban Castañer Muñoz, La arquitectura del hierro en España: los mercados del siglo XIX,  
Madrid, Real Academia de Ingeniería, 2006. (L’architecture métallique en Espagne: les halles au XIXème 
siècle, Perpinyà, Presses Universitaires de Perpignan, 2004). En aquest context, cal destacar l’activitat 
del cos d’arquitectes municipals d’Espanya, acabat de formar, i de la seva revista CAME que, entre 
1929 i 1936, va publicar nombrosos articles dedicats a mercats. L’arquitecte Giralt Casadesús, impul-
sor de la revista, publicà a més l’any 1937 una monografia sobre mercats: Mercados. Teoría y práctica de 
su construcción y funcionamiento, Barcelona, Cuerpo de Arquitectos Municipales de España, 1937.
82. «Equipamiento comercial en edificios de interés arquitectónico», Cuadernos de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1989, pàg. 25-34. 
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d’entreguerres es van construir, també amb formigó, nombrosos mercats 
centrals de carn, peix, fruita, verdura i volateria a les ciutats més grans 
(Roma, Milà, Gènova, Venècia i Nàpols; i a Torí, Cuzzi, de 1934), i a ciu-
tats mitjanes com Pàdua.83

Les dades que aporta Omilanowska en aquest llibre per els països de 
l’antic bloc comunista demostren també la vitalitat a les grans ciutats de la 
segona perifèria europea, a l’Europa oriental, centreoriental i nòrdica fins a 
la Segona Guerra Mundial. Es pot parlar fins i tot d’una tercera generació 
europea de mercats, la començada cap a 1900 i encara no desapareguda. Bu-
dapest va completar el seu pla tardà de mercats de districte en començar el 
segle xx, i va construir un mercat central durant els anys d’entreguerres, però 
moltes altres ciutats de l’Europa central, oriental i escandinava van conti-
nuar construint mercats quan ja n’havien iniciat un al final del segle xix, 
com Praga, Varsòvia, Bucarest, Hèlsinki o ciutats sota l’òrbita alemanya com 
Gdansk, la ja citada Breslau i Chorzów. Moltes altres ciutats es van incorporar 
a la llista inaugurant els seus primers mercats, com fou el cas de Riga —que 
va construir una gran estructura central a la tercera dècada del segle xx—, 
Vilna, Katowice, Ploesti (dissenyat l’any 1935 per l’arquitecte Socolesco, cen-
trat al voltant d’una bella cúpula octogonal de formigó de 50 metres de llum), 
Ljubljana  (un esplèndid mercat de Josef Plecnik), Sofia, Kiev, Odessa, així 
com Turku, Tampere i Oulu a l’Europa escandinava.

De totes maneres, la tercera generació de mercats europeus no pot in-
terpretar-se com a un període de difusió de la mateixa intensitat que les dues 
generacions anteriors. Bona part de les noves construccions van ser exclusi-
vament de mercats centrals, oblidant gairebé la fundació de nous mercats de 
districte de venda al detall i, en conseqüència, la consolidació d’un sistema 
de mercats repartits que acompanyés l’intens creixement urbà que es va pro-
duir a la primera meitat del segle xx. Així fou en gran mesura a Alemanya, 
França i Itàlia. El cas espanyol o el d’alguns països de l’Est, que van seguir 
inaugurant mercats durant els anys d’entreguerres és més aviat l’excepció que 
no pas la regla. 

El segon ocàs dels mercats i la nova disjuntiva
La crisi definitiva dels mercats es va precipitar a la segona postguerra. El 
llarg període transcorregut sense inversions, en alguns casos les mateixes 
destruc cions de la guerra, les renovacions dels centres històrics i, sobretot, 
la progressiva motorització i dispersió de la població van perjudicar el llegat 

83. Basile, I mercati…, pàg. 63-76.
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heretat. D’altra banda, la revolució del supermercat i de l’autoservei va con-
duir a la seriació i a l’envasament dels productes a una escala mai vista fins 
aleshores i va contribuir a fer del mercat tradicional una opció considerada 
definitivament anacrònica. La qualitat es vinculava cada vegada més a la 
marca, en lloc de l’establiment on el producte era venut. Els anys cinquanta 
i seixanta del segle xx, els nous formats comercials van tenir un ràpid desen-
volupament. Tot i que van ser combatuts pels representants del comerç tra-
dicional, van tenir un suport polític decisiu dels equips econòmics preocu-
pats per la contenció de la inflació. El panorama va començar a evolucionar 
molt ràpidament a partir de la dècada de 1960 i, a la Gran Bretanya, França 
i Alemanya, es van construir les bases del sistema actual. No és sorprenent 
que als principals països de l’Europa occidental el període més destructiu per 
els mercats coincidís amb aquests anys de la segona postguerra. Sovint foren 
l’objecte de modernitzacions en les quals es va perdre el seu caràcter original 
o foren substituïts per altres fórmules comercials. Es van presentar moltes 
circumstàncies en què va semblar raonable substituir-los, donada la seva lo-
calització en espais urbans cèntrics i generalment congestionats. La demoli-
ció final de Les Halles, l’any 1971, (així com el debat sobre Covent Garden) 

Els mercats coberts de Barcelona, abans i després de 1939
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fou el moment més dramàtic i més visible d’aquest procés de destruccions  
i abandonament, l’episodi que va tenir més repercussió internacional i que 
va despertar la consciència sobre la necessitat de conservar les estructures del 
segle xix.84

Aquesta serà la tònica als països europeus de més desenvolupament eco-
nòmic. Però durant els anys cinquanta i seixanta, quan en aquests països s’es-
taven substituint els vells mercats pels nous formats comercials, es va edificar 
una nova generació de mercats, la quarta, en països de la perifèria europea 
com Espanya i en els països de l’antiga òrbita soviètica, molt actius ja durant 
la primera meitat del segle xx. Com explica Allan Siegel, a l’estructura inicial 
de mercats metàl·lics de Budapest acabada a principis de segle es va sumar des 
de l’any 1949 una altra generació de mercats a les noves àrees d’expansió de la 
ciutat. Es van inaugurar vuit mercats nous a set districtes diferents de la ciu-
tat. Bucarest va inaugurar també durant el règim comunista mercats de barri 
sense tancaments que proveïen els nous blocs d’habitatge perifèrics; durant la 
dècada dels vuitanta es van iniciar nombrosos mercats de formigó amb grans 
cúpules als anomenats complexes agroalimentaris, tot i que només dos d’aquests 
circs de la fam, (com se’ls anomenava popularment), van arribar a inaugurar-se. 
L’interès pels mercats es va renovar també a les ciutats espanyoles. A Madrid ja 
era evident des del principi de la postguerra, i és significativa en aquest sentit la 
publicació de l’Ajuntament que resumeix la tasca realitzada entre 1939 i 1943. 
Durant aquest breu període es van construir quatre mercats (amb la qual cosa 
es va passar de deu a catorze), inscrits dins un pla que preveia un total de 
vint-i-sis mercats municipals. Els nous mercats es concebien com a equipa-
ments de districte i com a autèntics pols urbanístics que havien de potenciar 
els nous desenvolupaments urbans.85 En aquest sentit, el cas de Barcelona és 
exemplar. Entre 1939 i 1977 es van edificar vint-i-sis mercats. Alguns van 
substituir els mercats a l’aire lliure, però la majoria van ser pensats com a únic 
equipament de les noves expansions perifèriques. D’altra banda, si a Madrid 
la renovació dels mercats des dels anys trenta va significar la desaparició dels 
mercats metàl·lics més destacats, a Barcelona es van conservar pràcticament 
en la seva totalitat. Així s’explica la paradoxa que una latecomer city hagi man-
tingut un llegat molt més dens que les ciutats que li van servir de model. No 
únicament en termes de patrimoni arquitectònic, sinó també en termes de 
permanència del seu funcionament comercial. L’activitat dels mercats de les 

84. Les revistes d’arquitectura d’aquests anys són un excel·lent instrument per a un seguiment ex-
haustiu dels projectes de substitució, adequació o rehabilitació dels vells mercats en relació amb les 
noves demandes comercials.
85. Mercados de Madrid, labor realizada por el excelentísimo Ayuntamiento. Comisión Especial de Mercados, 
Madrid, 1944, Publicaciones Sección Cultura e Información.
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Plànol del Pla de mercats de Madrid, amb les seves àrees d’influència, 1944
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ciutats espanyoles és avui dia, malgrat el tancament de parades en els últims 
anys, incomparablement més gran que la de les ciutats franceses, per no parlar 
de les ciutats britàniques.86

Fins a la crisis energètica de mitjan anys setanta, molts dels mercats 
de les ciutats europees —que s’havien incorporat a la segona i a la tercera 
generació, tant a l’Europa mediterrània com a l’Europa centreoriental—, 
van poder aguantar amb dignitat les escomeses de les noves formes de co-
mercialització, aleshores encara embrionàries o simplement inexistents. Però 
la crisis econòmica d’aquests anys i la caiguda dels règims comunistes al 
final de la dècada següent va situar les ciutats en una autèntica disjuntiva. 
Ningú no dubta actualment que l’apogeu de les grans superfícies situades 
a les perifèries de les grans ciutats de la Unió Europea ha debilitat el co-
merç tradicional que donava vida als centres urbans. Tot i que actualment 
a França , que era el país europeu amb més mercats coberts a l’inici de la 
Primera Guerra europea, encara hi ha un 43% de les ciutats de més de 
10.000 habitants que tenen un o més mercats, els mercats descoberts són ja 
tres vegades més nombrosos que els mercats coberts. Dels actuals setanta-
vuit mercats parisencs només n’hi ha tretze de coberts.87 Fins i tot a la ciutat 
europea amb un sistema de mercats coberts més complet i uniformement 
repartit per la ciutat, que és Barcelona, la decadència és innegable. La taxa 
de participació en el consum urbà ha baixat també considerablement en 
relació amb els temps d’esplendor.88 

La disjuntiva fonamental a la qual s’enfronten avui dia els mercats 
encara existents és de com salvar tot aquest capital construït o, encara més 

86. Aquestes divergències existeixen també dins d’un mateix país, com en el cas de la Gran Bretanya: 
Hodson , «The Municipal Store…». Una ràpida exploració de la informació sobre els sistemes de 
mercats, en diferents ciutats, ens mostra com París, el sistema de mercats de la qual va servir de model 
a les principals ciutats espanyoles, disposa avui únicament d’11 mercats coberts, d’un total de 78. La 
resta, a cel obert, se celebren, en gran part, només dos dies a la setmana, i un d’aquests dies acostuma 
a ser un dissabte o un diumenge. A París, els mercats coberts estan oberts sis dies a la setmana, al 
voltant de 45 hores en total. Si es fa la mitjana del total de mercats, aquests estan oberts 2,72 dies 
a la setmana i una mitjana per mercat de 20 hores a la setmana. A Lió, d’un total de 35 mercats 
només quatre estan oberts 40 hores a la setmana i set, vora unes 20 hores. La mitjana és de 2,37 dies 
(d’obertura) a la setmana i 16,7 hores a la setmana per mercat. A Marsella es distingeixen clarament 
els mercats ordinaris (23) i els marchés forains (12). Dos mercats estan oberts 66 hores a la setmana, 
14, vora de 30 hores a la setmana i la resta queden per sota. La mitjana per als mercats ordinaris és 
de 4,43 dies per setmana i 26 hores per setmana, mentre que per els marchés forains és de 2 dies per 
setmana. En canvi, Madrid té 51 mercats (per a un terme municipal de 607 km2), i Barcelona en té 
40 (per a un terme de 92 km2), tots coberts i oberts unes 47 hores a la setmana (sis dies a la setmana), 
i tancats només el diumenge. A Madrid la mitjana és de 47 hores a la setmana i a Barcelona de 47,5 
hores. A València hi ha 18 mercats i la mitjana de mercats ordinaris i extraordinaris queda per sobre 
de 48 hores per setmana.
87. Carol Maillard, 25 halles de marché, París, AMC-Le Moniteur, 2004, pàg. 10.
88. Vegeu la contribució de Guàrdia i Oyón en aquest volum.
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important, com reutilitzar tot aquest actiu urbanístic que suposa disposar 
d’un comerç concentrat de proximitat com a pol estructurador de la ciutat. 
Les possibilitats d’actuació sobre els mercats i la viabilitat de continuar fent 
ciutat amb ells com a simple patrimoni construït o com a potencials focus 
d’estructuració urbana a les ciutats europees presenten avui dia diferencies 
extraordinàries com a conseqüència precisament de les diverses dinàmiques 
històriques que hem exposat en aquesta introducció. El desenvolupament 
històric d’una Europa urbana dels mercats a diverses velocitats, és a dir, amb 
diferents cicles cronològics d’expansió, apogeu, manteniment i decadència, 
planteja de manera molt diferenciada el paper que poden tenir els mercats: 
des de ciutats on ja no hi ha ni un sol mercat cobert o només mercats a l’aire 
lliure ocasionals fins a les ciutats on, malgrat el debilitament indubtable, 
encara es manté dempeus un sistema de mercats de funcionament quotidià 
relativament ben repartit per tota la ciutat (o almenys a les parts més denses) , 
un sistema heretat del model continental de repartiment homogeni dels mer-
cats procedents de la seva època de difusió. 

Als països pioners, especialment en el món anglosaxó, parlar avui de 
mercats, quan en gairebé totes les ciutats han desaparegut o s’han destinat a 
un altre tipus d’ús, esdevé extraordinàriament problemàtic. L’abandonament 
cap a 1970 del Covent Garden londinenc, semblava la part més visible d’un 
procés generalitzat de desaparició dels vells mercats coberts. La preocupació 
pel deteriorament del centre urbà i per la pèrdua d’aquesta mena d’arquitec-
tures va propiciar que a Londres s’impulsessin reconversions que respectaven 
el llegat arquitectònic.89 Des d’un punt de vista funcional, en qualsevol cas, 
els vells mercats semblaven definitivament condemnats. Les úniques espe-
rances rauen en un renaixement nou i encara llunyà d’estructures comercials 
més senzilles, on molt sovint no hi ha cap coberta que les protegeixi. Ja 
en aquestes mateixes dates, a principi dels anys setanta, es van alçar veus 
que defensaven els farmers markets com a «anacronismes» plenament funci-
onals.90 Resultaven més cars que els supermercats, però havien estat capaços 
de respondre al desig dels consumidors de productes frescos i de qualitat, 
generats en les àrees rurals més immediates a les ciutats; d’aquesta manera 
revivia el vell contacte entre productor i comprador present en els primers 
mercats. Contra els que hi veien una fórmula insuficient i anacrònica, la 
crisis energètica dels anys setanta i la creixent consciència mediambiental 

89. Robert Thorne, Covent Garden, Its History and Restauration, Londres, The Architectural 
Press, 1980.
90. Jane Pyle, «Farmers´ Markets in the United States: Functional Anachronisms», Geographical 
Review, LXI, 2, (abril 1971), pàg. 167-197.



67

van aportar arguments decisius al seu favor. De tal manera que, en aquestes 
últimes dècades, han tingut un suport cada vegada més gran i han crescut 
de forma molt significativa.91 En canvi, rarament es menciona el seu impacte 
sobre l’espai urbà o la seva capacitat d’estructurar el teixit comercial, quan 
aquest és un aspecte tan clau avui com ho ha estat al llarg de la història.92 
Com recorda Michael Sorkin, en els últims anys hem assistit a la progres-
siva dissolució de les lleis històriques de la proximitat, «que són l’autèntic 
fonament de la ciutat». La conseqüència lògica d’aquesta constatació és que 
no n’hi ha prou amb la conservació de les restes històriques, sinó que cal 
conservar també les «ecologies urbanes que les produeixen i les habiten». 
Els farmers markets o els marchés forains de moltes ciutats franceses reviuen, 
cada dia de mercat, aquestes velles lleis de la proximitat entre productor i 
venedor, entre el territori de l’hort periurbà i la mateixa ciutat, entre mercat 
i àrea immediata d’influència; replantegen de nou les pràctiques de la produc-
ció local amb límits geogràfics precisos i acotats i productes de temporada;  
i reactiven el seu entorn urbà amb nombroses activitats comercials i de so-
ciabilitat.93 Potenciar aquests mercats, quasi sempre a l’aire lliure, formaria 
part de l’esforç per recuperar la ciutat que Sorkin identifica amb la lluita 
per la democràcia mateixa.94 El paper estructurador de la proximitat encara 
el conserven nombroses ciutats on, després dels mercats metàl·lics del segle 
xix, els mercats oberts durant el segle xx no van ser ja mercats coberts sinó 
simples mercats ambulants a l’aire lliure, però celebrats quotidianament en 

91. L’any 1994, el Departament nord-americà d’Agricultura començà a publicar el National 
Directory of Farmers’ Markets (en línia) que relaciona tots els farmers markets que funcionen als 
 Estats Units. Entre 1994 i 2006 havien duplicat el seu nombre i havien passat de 1.755 a 4.300.  
<http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/> (maig 2010). El programa de Mercats Verds i Projecte de 
Desenvolupament de la Nova Agricultura del Council on the Environment of New York City 
(CENYC), <http://www.cenyc.org/site/> (maig 2010), organitza i gestiona farmers markets a l’aire 
lliure des de 1976. Promou l’agricultura regional i assegura el subministrament continu de produc-
tes locals frescos, i al mateix temps dóna suport els agricultors oferint-los oportunitats per vendre 
els seus productes. Vegeu també Public Markets and Community Revitalization, Washington DC, 
Urban Land Institute, 1995.
92. Tanmateix hi ha algunes iniciatives interessants com la del Project for Public Spaces (en línia). 
Es proposa, entre altres iniciatives, utilitzar els mercats com a elements de revitalització comunitària 
i urbana, <http://www.pps.org/> (maig 2010). Una altra iniciativa interessant és l’Openair-market 
net: The World Wide Guide to Farmers’ Markets, Street Markets, Flea Markets and Street Vendor, 
(en línia) <http://www.openair.org/> (maig 2010).
93. Aquesta reivindicació d’allò local en tant que signe d’identitat ha estat comentada a diverses obres 
com per exemple a la de Michèle de la Pradelle, Market Day in Provence, Chicago, University 
of Chicago Press, 2006; Roza Tchoukaleyska, «The Markets of Montpellier, Food, Identity, and 
Everyday City Spaces», IX European Association Urban History Congress, Lió, agost 2008.
94. Michael Sorkin. Variaciones sobre un parque temático. La nueva ciudad americana y el fin del 
espacio público, Barcelona, Gustavo Gili, 2004 (1992). 
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un lloc fix. La ciutat de Torí conserva avui, a banda dels seus vells mercats 
coberts, com el de Porta Palazzo, un sistema format al llarg del segle xx com-
post per 42 mercats, la majoria a cel obert, a les diverses escales d’influència 
urbanística: metropolitana, urbana i barrial.95

Als països amb sistemes de mercats coberts en funcionament, aquests 
ofereixen actius urbanístics gens menyspreables. A alguns països del sud eu-
ropeu, com França, es van implantar lleis, com la llei Royer de 1973, que, 
tot i que no es plantegessin en termes urbanístics, intentaven evitar l’enfon-
sament de la petita empresa i el malbaratament d’equipaments comercials.96 
A partir d’aleshores l’actitud fou cada vegada més restrictiva envers les grans 
superfícies. A Espanya l’impacte de les grans superfícies arribà més tard i, 
entre 1984 i 1996, van coincidir l’expansió dels grans formats i l’adopció 
administrativa del model de l’urbanisme comercial francès.97 Com es va fer 
amb el sistema de mercats a l’aire lliure de Torí, una ciutat amb un siste-
ma de mercats coberts encara destacable com Barcelona, ha intentat des de 
1986 utilitzar-los com a eines de reequilibrament urbà, subratllant la seva 
transcendència urbanística i fent de la renovació de la xarxa ja existent, una 
polaritat fonamental del comerç de proximitat. Aquestes intervencions han 
millorat la infraestructura i la imatge de molts mercats, però a costa de la 
disminució generalitzada de parades de venda i del plantejament cada vegada 
més tematitzat de les pràctiques del mercat. Segurament podem relacionar 
aquestes actuacions, com en altres àmbits de la civilització post-industrial, 
amb el desenvolupament d’una esfera del consum que es va omplint «d’oci» 
i «d’experiències» dins d’una societat d’hiperconsum de la qual l’alimentació 
és un component essencial.98 Insistir només en aquesta visió aburgesada del 
mercat pot ser limitador i, a la llarga, pot redundar en una reducció impara-
ble del consum alimentari canalitzat a través dels mercats en benefici de l’as-

95. Valter Cavallaro, «Il ruolo economico dei mercati ambulanti e il piano della città di Torino», 
dins Dino Coppo, Anna Osello, Il disegno di luoghi e mercati di Torino, Torí, Celid, 2006, pàg. 
49-59; Maillard, 25 halles de…, pàg. 11.
96. Luis E. Arribas, J. Van de Ven, «Políticas sectoriales adaptadas e insuficiencia analítica: la 
regulación del comercio minorista», Quaderns de Política Econòmica. Revista electrònica, (en línia), 
2ª època, 5, (set-des. 2003). <http://www.uv.es/~qpe/revista/num5/arribasven5.pdf> (maig 2010). 
97. Raúl H. Green, Silvia Gatti, Manuel Rodríguez Zúñiga, «Contraintes réglementaires et 
logique commerciale: Le cas de la France, de l’Italie et de l’Espagne», Agrolimentaria, 6, (juny 1998), 
pàg. 83-93. 
98. Gilles Lipovetsky, La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad del hiperconsumo. Barcelona, 
Anagrama, 2007 (Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d’ hyperconsommation, París, Gallimard, 
2006). Pel que fa al tema del consum, és de gran interès l’obra de García Canclini, que fa una revisió 
de la visió binària consum-anti consum des de la qual s’acostuma a plantejar aquest debat. Per a 
una visió ecològica del consum i les necessitats vegeu també, Joaquim Sempere, Mejor con menos. 
Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica, Barcelona, Crítica, 2009.

Manuel Guàrdia i José Luís Oyón



69

cens indeturable d’altres formes de distribució que ofereixen essencialment 
preus més barats.99 

La veritable disjuntiva en què es troben les ciutats amb sistemes de mer-
cats, coberts o descoberts, és la de no caure excessivament en una «gentrifica-
ció» exclusiva, o en una «turistització» a ultrança. La renovació tematitzada 
que comporta la rehabilitació de molts mercats recupera en la pràctica la idea 
original dels primers mercats britànics, la recerca de la idea de «respectabili-
tat» burgesa; insisteix únicament en un aspecte limitat de l’experiència del 
mercat, el de la franja alta de la demanda. Però l’experiència històrica dels 

99. És una equivocació veure les grans superfícies com a formes de distribució comercial amb un 
creixement infinit. En la fase actual, alguns experts vaticinen una notable contracció dels grans 
centres comercials que actualment dominen el comerç al detall (vegeu per exemple Harvard Design 
School, Guide to Shopping, Colònia, Taschen, 2001, pàg. 72-92, on es documenten nombrosos centres 
comercials abandonats). Als Estats Units ha baixat notablement el temps empleat en els malls. Es 
considera que las noves formes de comerç on-line, que poden ser la garantia de millors preus, provo-
caran una caiguda del comerç tradicional i la concentració de la distribució en uns quants gegants. 
Per a una visió crítica de les grans formes de distribució comercial dels aliments és útil la consulta de 
Xavier  Montagut, Esther Vivas (coord.), Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: 
impactos y alternativas, Barcelona, Icaria, 2007. 
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mercats ha estat, abans i durant l’època dels mercats coberts, una experiència 
interclassista i essencialment popular. Al voltant del mercat es generava tota 
mena d’oferta i de demanda d’aliments i tot tipus de públic podia trobar-hi 
el seu lloc, des de la sofisticada parada de xarcuteria fins a la venda ambulant 
d’alls i cebes, des de la senyora acompanyada per la criada fins a la dona obrera 
a la recerca de gangues a última hora del dissabte. Si als mercats renovats 
arquitectònicament no es poden oferir productes barats, tan barats i populars 
com els de les grans cadenes o els de les franquícies de fruita i verdura de 
barri, el nou mercat, com a lloc bell i patrimonialitzat, seu de productes que 
cobreixen només un sector de la demanda, o la curiositat del turista, té els dies 
comptats. Encara que el mercat sigui freqüentat pels turistes i per compradors 
de productes d’alimentació sofisticats, el que el mercat necessita sobretot és no 
perdre el caràcter interclassista que va tenir a la seva època daurada. El que 
és urgent sobretot és una política que combini la renovació amb una «nova 
popularització»: poder comprar productes frescos barats (si són propers i de 
temporada millor) i formar grups de venedors que s’associïn per aconseguir-
ho; i poder competir amb la gran distribució; es tracta de potenciar també les 
franges mitges i baixes de la demanda, com en el cas de les parades regides 
per immigrants. El comerç cara a cara dels mercats pot oferir experiències 
més variades, més riques i més autèntiques que altres formes de comerç més 
genèriques, sempre que no es perdi aquest component capital sobre el qual, 
en el fons, s’ha assentat el mercat: la vida intensa i popular que hi bull. En 
ells es pot combinar cada vegada més el vincle amb el passat, els nous hàbits  
i les noves formes de multiculturalitat urbana, però perquè els mercats (coberts 
o descoberts) segueixin sent aquesta «fita per entendre les relacions humanes 
dins de les pràctiques del barri» de la qual parlava Michel de Certeau,100 no 
han de perdre mai la seva capacitat de constituir-se com a focus privilegiats 
de sociabilitat i, no han de deixar mai de costat la seva inesgotable qualitat de 
ser autèntiques «fonts de proximitat», la qualitat essencial i la matèria mateixa 
de la que està feta la ciutat. I això no serà possible si les parades continuen 
tancant les unes darrere les altres.

L’experiència històrica dels mercats coberts europeus ensenya, entre al-
tres coses, que aquelles ciutats que van optar per la dispersió residencial (i que 
no van saber oferir preus competitius amb altres formes modernes de distribu-
ció i venda) van acabar enderrocant els seus mercats. Les ciutats amb sistemes 
vius i repartits (ciutats on les formes modernes de distribució van tardar més 
a implantar-se), més denses, han mantingut més temps aquests sistemes. En 

100. Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano, Mèxic, Universidad Iberoamericana, 1999, II, 
pàg. 107. (L’ invention du quotidien, París, Éditions Gallimard, 1990).
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aquestes ciutats els mercats constitueixen encara actius sobre els quals es pot 
articular el reequilibrament urbà, institucions sobre les quals es pot seguir fent 
ciutat. És l’hora de no repetir els errors de la ciutat europea quan va abando-
nar, per exemple, sistemes de transport públic eficaços i democràtics com els 
tramvies elèctrics únicament per haver-los de reintroduir després a un cost 
molt alt. Encara som a temps que els sistemes de mercats supervivents a la ciutat 
europea puguin contribuir a evitar el debilitament del caràcter urbà, la pèrdua 
del sentit de la solidaritat, de pertinença i d’apropiació de l’espai públic que 
està significant la dispersió urbana indiscriminada. Tot depèn de les estratè-
gies i de les pràctiques que adoptem en els nostres mercats.
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Londres i el mercat públic britànic.
Alimentació urbana, forma arquitectònica  
i llenguatge cultural
James Schmiechen

Quan el poderós rosbif era l’aliment dels anglesos,
ennoblia el nostre cervell i enriquia la nostra sang.
Els nostres soldats eren valents i els nostres cortesans bons.
Oh! El rosbif de la vella Anglaterra,
i el vell rosbif anglès!1

Henry Fielding

Pocs capítols de la narrativa patriòtica del poble britànic al segle xviii han 
estat tan vívids i reals com la balada The Roast Beef of Old England, que es 
va convertir en una mena d’himne nacional populista. L’artista William Ho-
garth fins i tot li va donar un caire antifrancès en un dels seus quadres més 
coneguts. Era un missatge clar que, per als britànics, el bon menjar era una 
qüestió prioritària. Durant el segle següent, la idea de la superioritat del men-
jar va continuar sent una part essencial de la identitat britànica, però, per a 
molts, sobretot a les àrees urbanes, la manera d’expressar aquesta noció havia 
adquirit una forma espacial i, en molts casos, arquitectònicament enlluerna-
dora: el mercat cobert. Dit en poques paraules, la consciència alimentària de 
la nació havia evolucionat d’un producte particular a un nou tipus d’edifici 
particular, una manera moderna de subministrar allò que la principal revista 
d’arquitectura de la nació va denominar «menjar per a les masses».2

Mitjançant una comparació del mercat de Londres amb els mercats 
de les ciutats provincials de la Gran Bretanya, aquest assaig proposa dos ar-
guments: en primer lloc, que, tot i que el Londres de la fi del segle xix podia 
vanagloriar-se de tenir alguns dels mercats de venda a l’engròs més impressio-
nants d’Europa, en realitat, el mercat cobert britànic es va inventar a ciutats 
provincials com Liverpool i Birmingham, com l’eix central d’una reorganit-
zació a gran escala de l’espai urbà: una manera d’ensenyar a la gent de totes 
les classes un nou món de comerç al detall. L’objectiu aquí era mantenir viva 

1. «When mighty Roast Beef was the Englishman’s food, / It ennobled our brains and enriched our 
blood. /Our soldiers were brave and our courtiers were good / Oh! The Roast Beef of old England,  
/ And old English Roast Beef!». 
2. The Builder, (19/5/1883), pàg. 664.
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la pràctica tradicional del mercat públic de vendre directament al consumidor. 
El nou enorme mercat cobert de Liverpool de 1820 pot haver estat el primer 
gran avenç, però, per aquesta època, dotzenes de ciutats britàniques més petites 
havien iniciat ja el mateix camí cap a la modernització del mercat i la creació 
d’una nova mena de societat de consum.

En segon lloc, aquest capítol suggereix que el mercat va representar un 
fenomen tant cultural com econòmic, la manifestació d’un nou llenguatge de 
virtut cívica i identitat de classe burgesa, que va sorgir en part de l’era de revolu-
ció i il·lustració de la fi del segle xviii i es va transmetre en forma de llenguatge 
espacial i arquitectònic.3 Més que no pas la majoria dels nous tipus d’edificis ur-
bans del segle xix, com les estacions de tren, els hotels, els museus i els banys pú-
blics, el mercat cobert públic representava la idea victoriana que els bons edificis  
(i els bons espais) contribuïen a fer bones persones i una bona societat.

Noves idees sobre l’antic mercat
Des de l’edat mitjana, el propòsit del mercat públic havia estat facilitar l’accés 
del poble als aliments provinents del camp a unes hores i en un espai concrets 

3. Una obra de referència de la història urbana europea defensa la tesi contrària: que a Europa, els mercats 
de Londres van obrir el camí del comerç al detall. Spiro Kostof, The City Assembled. The Elements of 
Urban Form Through History, Londres, Thames & Hudson, 1992, pàg. 96. Segons Kostof, la reforma de 
l’edifici del mercat no es va produir fins després de mitjan segle xix. Més recentment, Colin Smith sosté 
que l’origen de la «revolució del consumidor» rau en la modernització del comerç a l’engròs a Londres 
durant el «llarg» segle xviii, sense que es produïssin grans canvis després dels anys quaranta del segle xix. 
Aquest assaig suggereix, però, que es va exagerar força el lideratge de Londres, basat en la construcció 
de mercats de venda a l’engròs gegantins en el període posterior als anys quaranta del segle xix. També 
s’hi fa referència a la vessant del comerç al detall de la revolució del segle xix que es va consolidar a les 
ciutats provincials i no pas a Londres. Colin Smith, «The wholesale and retail markets of London, 1660-
1840», The Economic History Review, LV, 1, (2002), pàg. 31-50. Són escassos els estudis sobre la història 
dels mercats britànics. Julian Orbach, (ed.), Victorian Architecture in Britain, Londres, A.C. Black (the 
Blue Guide), 1987, és útil. A part dels meus propis treballs (James Schmiechen, Kenneth  Carls, The 
British Market Hall. A Social and Architectural History, New Haven i Londres, Yale University Press, 
1999, amb un índex geogràfic d’edificis de mercat coneguts de 1750, aproximadament, a 1910), no hi 
ha cap història general del mercat públic o dels edificis de mercat. El tema es tracta breument en obres 
de referència sobre el govern de Londres (p. ex. David Owen, The Government of Victorian London, 
1855-1889, Londres, Belknap Press of Harvard University Press, 1982) i en general els edificis de mercat 
han estat deixats de banda per considerar-los arquitectònicament poc importants (p. ex., vegeu Peter 
Farriday, ed., Victorian Architecture, Filadèlfia, Lippincott, 1964). Es pot trobar una bona, tot i que 
breu, informació sobre el mercat públic com a espai socioarquitectònic en Thomas Markus, Buildings 
and Power: Freedom and Control in the Origin of the Modern Building Types, Londres, Routledge, 1993.  
A History of Building Types, de Nikolaus Pevsner, 1976, analitza poca cosa més que un nou tipus d’edifici. 
Són millors un conjunt d’estudis locals, incloent-hi el de Maggie Colwell, West of England Market 
Towns, Londres, Batsford, 1980; el treball sobre els mercats de Manchester de Roger Scola, Feeding the 
Victorian City: The Food Supply of Manchester 1770-1870, Manchester, Manchester Univesity Press, 1992, 
i Derek Linsrum, West Yorkshire Architects and Architecture, Londres, Lund Humphries, 1978. La majoria 
de col·leccions d’història local de les biblioteques britàniques tenen força informació sobre els mercats 
locals. Algunes fonts primàries útils són les publicacions periòdiques de comerç The Market Trader (1922) 
i The Markets Yearbook (des de 1955) i les revistes d’arquitectura The Builder i The Building News.
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de la ciutat, generalment mercats a l’aire lliure, però, de vegades, parades 
cobertes o fins i tot llotges, obertes pels costats, per a determinats productes 
delicats, com la mantega i els ous. El preu i la qualitat dels productes de 
vegades estaven regulats per les autoritats municipals, com també els espais 
de mercat específics per a certs productes. La distinció entre les funcions 
del mercat de venda a l’engròs i al detall era petita o nul·la, sempre i quan el 
públic tingués un accés raonable als productes del mercat, la qual cosa signi-
ficava mantenir els especuladors i els intermediaris —coneguts amb diferents 
noms, com ara revenedors i ambulants— fora del mercat un cert període de 
temps (normalment les primeres hores), durant el qual els caps de família 
podien fer les seves compres.

Arribat el segle xviii, aquest sistema començava a ensorrar-se, en part 
com a conseqüència del creixement de l’agricultura capitalista. Els mercats pú-
blics evolucionaven ràpidament en direcció a dos models clarament diferents: 
els mercats de venda al detall tradicionals, on els consumidors tenien tractes 
directes amb els productors/proveïdors, estaven sent substituïts per mercats de 
venda a l’engròs, on comerciants intermediaris, que feien tractes amb grans i 
petits pagesos, barraven el pas al mercat a la gent del poble. A causa d’aquesta 
tendència, al mercat cada cop hi havia menys venedors al detall. En aquest 
procés de desregulació i de «lliure mercat», la majoria d’establiments comer-
cials públics de Londres es va decantar cap al comerç a l’engròs, deixant la 
venda al detall de queviures als venedors ambulants o als petits comerços. 
L’altra direcció, la que van prendre les ciutats provincials de mentalitat pro-
gressista, mantenia la idea que l’accés del consumidor al mercat era un bé 
públic, la qual cosa va suposar una reestructuració radical del mercat.

L’antic mercat havia esdevingut el centre d’una batalla sociocultural. 
Pressionats per un creixement urbà sense precedents i amb una consciència il-
lustrada de l’espai, els ciutadans «respectables» pretenien posar fi a l’anomenada 
llibertat de carrer, de la qual feia temps que gaudien les classes baixes insubordi-
nades. Cada ciutat en procés de creixement tenia els seus propis motius de quei-
xa. La plaça del mercat havia esdevingut un lloc inacceptable per l’apilonament 
de parades atrotinades, el major trànsit de vehicles i l’esfereïdora barreja de 
mercaderies venudes al costat dels llocs on s’executaven els càstigs públics i dels 
grillons per als delinqüents locals. No era tampoc tolerable el sacrifici públic 
d’animals, ni la venda de carn a l’aire lliure, costat per costat amb els combats 
entre gossos i braus i d’altres entreteniments de carrer, com tampoc els rituals 
on els marits repudiaven públicament les seves esposes. Calia separar la compra 
i la venda d’aliments de les nombroses oportunitats de criminalitat, incloent-
hi la prostitució i els robatoris. Els responsables dels mercats locals havien de 
fer front a obstacles insuperables com la insalubritat, l’adulteració d’aliments 
i el frau, i també a les molèsties comunes dels dies de mercat, incloent-hi les 
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baralles entre venedors, els renecs i les batusses de les dones dels carnissers, i els 
animals deslligats corrent incontrolats per tot el mercat. El regateig de preus 
sovint provocava disputes. El mercat era, en efecte, l’escenari d’algunes de les 
conductes més incivilitzades de la comunitat. El mercat havia esdevingut un 
dels llocs més polèmics dels segles xviii i començament del xix.4 

El mercat era també l’escenari d’una altra batalla: la de la propietat del 
mercat, generalment protagonitzada per una municipalitat i un senyor feudal, 
sovint egoista i negligent, que encara posseïa els drets sobre el mercat (i sobre 
els guanys que s’hi feien), o, en altres casos, un govern local «no reformat». 
Un traspàs de propietat sovint era car per a la ciutat i de vegades calia l’aval 
d’un nou grup públic de ciutadans anomenat comissionat de millores. Aquestes 
transaccions van ser sancionades durant algunes dècades per una singular 
legislació nacional iniciada durant els anys trenta del segle xix, coneguda 
com la revolució municipal de la Gran Bretanya. Durant aquest període, les 
ciutats de fàbriques tèxtils i altres ciutats industrials en ràpid creixement van 
experimentar un canvi de lideratge polític municipal, passant d’una antiga 
elit autoescollida a una classe de fabricants/comerciants reformista. Un bon 
exemple és el que va passar a la gran ciutat industrial de Bolton. Ja en els 
anys quaranta del segle xix, la legislació del govern central (la Public Health 
Act o Llei de la salut pública) permetia les antigues ciutats de Little Bolton 
i Great Bolton portar els seus respectius mercats públics a un mateix indret, 
bàsicament fusionant les dues ciutats en una de sola. D’això en va resultar un 
dels mercats coberts més grans de la Gran Bretanya, que encara funciona com 
a important centre comercial.5

A l’igual de Bolton, més de tres-centes ciutats britàniques al segle xix 
van seguir un patró similar de reforma de la plaça del mercat, sent sovint 
el primer pas un mercat envoltat d’una tanca i ordenat espacialment i des-
prés, més endavant, un edifici construït expressament. Això moltes vegades 
s’acompanyava d’una reordenació dels carrers d’accés o, en alguns casos, de 
la construcció de carrers totalment nous, com també de canvis topogràfics, 

4. Un crític del mercat obert d’Oldham deia: «No està bé que el mercat es converteixi en el pati d’un 
bar (per culpa) d’homes i dones joves […] a centenars [que fan servir] un llenguatge groller […] i […]
que fan corredisses i es donen empentes els uns als altres». Per a més exemples del mateix estil, vegeu 
Schmiechen, Carls, The British Market…, cap. 1, 2.
5. La reforma de Bolton va néixer arran de les lleis de salut pública de 1847 i 1848. Vegeu Derek Fra-
ser, Power and Authority in the Victorian City, Nova York, St. Martin’s Press, 1979. Va ser el Projecte 
de Llei de reforma de 1832 que va obrir el camí de la concessió del dret al vot de la classe mitjana, 
seguit després per la Llei de corporacions municipals (1835), les Lleis de salut pública de 1847-1848  
i la Llei del Govern local de 1858. Un estudi de 1887 sobre més de dues-centes de les ciutats més 
grans de la nació va demostrar que només vint dels seus mercats encara eren propietats senyorials. 
Royal Commission on Market and Tolls, 1888, XIV, apèndix B.
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i fins i tot de la construcció d’un servei de tramvia o ferrocarril, estant tot el 
conjunt presidit sovint per una torre de rellotge per significar la importància 
del lloc i confirmar la idea del mercat públic com un bé públic. Aquesta refor-
ma garantia que un bon nombre de ciutats grans, com Barnsley, Blackburn  
i Accrington, que s’anaven erigint en centres comercials regionals, serien enva-
ïdes per compradors i venedors de les zones rurals i pobles dels voltants.6

Per tal de mantenir viu el compromís municipal d’un mercat públic 
de venda al detall, el nou edifici gairebé sempre es construïa amb un mer-
cat de venda a l’engròs annexat o pròxim. També era essencial que el nou 
edifici fos prou gran i funcional com per atreure un nombre suficient de 
productors que, al seu torn, podrien atreure una important clientela. Això 
volia dir que el mercat de venda al detall havia de ser espectacular. L’arqui-
tecte havia de crear espais nets i protegits, preferentment amb calefacció  
i parades uniformades, cambres frigorífiques i il·luminació, i dedicar espe-
cial atenció als elements estètics com les fonts interiors. La gestió del trànsit 
intern suposava prendre decisions tant de màrqueting com de seguretat (per 
exemple, les galeries en un pis addicional que inicialment es van construir 
no van funcionar i sovint es van reconvertir en botigues d’animals domèstics 
o llibreries). A mesura que es van introduir pràctiques comercials moder-
nes, com fixar els preus i marcar-los als productes, i la publicitat gràfica, es 
van declarar il·legals pràctiques antiquades com «cridar les mercaderies». 
Els mercats tenien reglaments interns molt exhaustius i, els més grans, po-
licia pròpia uniformada. Tot això creava ordre a partir del caos. El mercat 
cobert va esdevenir l’espai públic més important de la ciutat, un espai nou 
incomparable de la vida urbana i en moltes maneres el precursor dels grans 
magatzems del segle xix.

Aquesta nova marca de «funcionalisme comercial», patrocinada per i per  
al públic, era només un dels motors que impulsava la reforma del mercat. Els 
mateixos ulls de la classe mitjana que veien l’antic mercat públic com un lloc 
on es podia ensenyar als pobres insubordinats a apreciar la bona alimenta-
ció, també consideraven aquest espai públic com una manera d’inculcar bons 
costums, educació, virtut cívica i una mica de deferència de classe. El fet de 
disposar d’aliments bons i abundants contribuïa a tenir estabilitat social i uns 
treballadors sans i satisfets. Reformadors, enginyers i arquitectes municipals, 
com també l’elit politicoeconòmica urbana, promovien amb força unanimitat 
un nou codi civil, allò que Charles Knight va anomenar l’estil nacional. Com 
la catedral i els palaus de temps passats, la forma arquitectònica victoriana del 
mercat cobert, profusament decorat, proclamava lliçons burgeses de virtut 

6. Vegeu Schmiechen, Carls, The British Market…, cap. 6 i Gazetteer, pàg. 247-299.
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cívica i moral. Els bons edificis feien bones persones i els edificis utilitaris no 
s’havien de tolerar. Aquesta és una de les raons, per exemple, per les quals la 
revista d’arquitectura The Builder s’oposava a la continuació del controvertit 
mercat de carn a l’aire lliure de Smithfield: una munió d’escenaris perillosos 
i desagradables a la vista que contaminaven la ment i escampaven una «pesti-
lència diabòlica» per tota la societat i la vida quotidiana. D’una manera simi-
lar, com un advertiment dels perills del caos del disseny, el periodista Henry 
Mayhew es referia a un carro per repartir begudes d’un mercat de carrer de 
Londres, elaboradament decorat i de colors vistosos, com la típica cosa que 
atreu aquells que no saben distingir «entre vulgaritat i bellesa». Els edificis  
i espais públics «victorians» havien de servir de text públic.7

Els mercats provincials obren el camí
El concepte del nou mercat cobert com a una revolució econòmica i cultural 
va ser adoptat a tota la nació, però va tenir una especial acollida a les prin-
cipals àrees industrials de la Gran Bretanya: la regió central d’Anglaterra, el 
nord, el nord-oest, i els cinturons urbanitzats de Gal·les i Escòcia. Certament 
s’estava produint un canvi notable en la dieta urbana associat al fet que esta-
ven arribant més aliments al consumidors i s’havien introduït noves opcions 
nutri cionals. Les variacions eren nombroses, però alguns exemples demostren 
que el format era similar. Quan l’arquitecte municipal de Liverpool va pre-
sentar el seu projecte d’un nou mercat cobert de grans dimensions (el futur 
St.John’s Market) l’any 1820, va proposar l’edifici més gran de la seva època a 
la Gran Bretanya: un mercat totalment tancat i amb coberta, d’uns 8.000 m2 

de superfície, construït de maó i pedra, amb finestres arquejades clàssiques 
i un espai interior suportat per pilars de ferro colat. El mercat estava dividit 
en cinc avingudes comercials, amb una nau central de 6,5 metres d’amplària 
i una exterior flanquejada per 62 botigues curosament organitzades en de-
partaments que donaven al mercat en lloc del carrer. Abans de la construcció 
d’un nou mercat cobert l’any 1852 a Durham, amb una façana gòtica, un 
interior de tres plantes i una coberta de ferro colat, el mercat a l’aire lliure 
tradicional tenia fama de ser el pitjor del país, un mercat en decadència  
i «que feia pena de veure», amb preus excessius i on compradors i venedors 
estaven exposats a «brutícia, immundícia i llot».8 Una generació després, el 

7. Charles Knight, «The Old Spring-Time in London», London, Londres, Charles Knight & Co, 1841, 
Cap. 10, The Builder, (25/8/1849), pàg. 397-398; Henry Mayhew, «Street Sellers of Second-Hand 
Articles», London Labour and the London Poor, II, Londres, Griffin, Bohn & Co, 1861. Per a una anàlisi 
de les bases ideològiques de la reforma de l’arquitectura urbana victoriana vegeu James Schmiechen, 
«The Victorians, the Historians, and the Idea of Modernism», The American Historical Review, XCIII, 2.
8. W. Fordyce, History and Antiquities of the County Palatine of Durham, Durham, 1857, I, pàg. 359-369.
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nou mercat de la ciutat era considerat més beneficiós per als habitants de la 
ciutat que qualsevol altre cosa.

Durant els anys trenta i quaranta del segle xix es van construir varia cions 
del mercat gegantí de Liverpool per tota la Gran Bretanya i se’n va fer molt de 
bombo a cada ciutat: Brighton (1830), Bridgwater (1830), Birmingham (1835), 

Arcada dels carnissers al mercat de Grainger, Newcastle, 1835. Arquitecte: John Dobson
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Newcastle (1835), Aberdeen (1842), Birkenhead (1845), Blackburn (1848) i 
Doncaster (1849). El mercat central de venda al detall de Manchester, conegut 
com a mercat de Shudehill, de 1854 (amb més de nou mil metres quadrats), 
subministrava aliments saludables i bé de preu, i anar-hi a comprar dissabte a 
la tarda era un entreteniment respectable i popular entre la classe treballadora 
de la ciutat. Gairebé un quilòmetre i mig de botigues donaven a l’interior de 
l’enorme edifici del mercat de Swansea (començat l’any 1889) i, a l’igual del 
mercat de Manchester, l’edifici disposava d’il·luminació per poder anar-hi a 
comprar al vespre (en aquest cas 500 llums de gas) com a reconeixement pels 
regidors municipals que la majoria de treballadors era a la feina sis dies i mig a 
la setmana i necessitava que s’ampliés l’horari comercial. Quan es va construir, 
el mercat Grainger de Newcastle, organitzat en forma de dos paral·lelograms 
adjacents, superava en dimensions al mercat de Liverpool. A través d’una sèrie 
d’impressionants arcs romans interiors es podien veure unes grans fonts, una a 
la secció de verdures i l’altra a la de carnisseries. 

El Higher Market Hall de George Dymond, a Exeter (1838), radical-
ment diferent de l’antic mercat de carrer, va ser aclamat com un magnífic 
exemple d’arquitectura de temple grec, amb acabaments d’estuc de colors 
a les parets interiors, terres de pedra, baranes ornamentals de ferro colat, 
i un mercat de peix amb rajoles vidrades, lloses de marbre blanc i aixetes. 
Però el mercat públic més innovador de començament del segle xix era el 
que hi havia a Birkenhead l’any 1845: l’estructura de ferro colat més gran 
del món rivalitzava amb les grans estacions de ferrocarril de l’època i va ser-
vir de prototip del projecte del Crystal Palace de Londres, del qual es van 

Mercat de Bull Ring, Birmingham, 1835. Arquitecte: Charles Edge
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encarregar més endavant els mateixos constructors. Per tal de donar resposta 
a la congestió urbana, els mercats coberts de Glasgow, Pontypool i Carlisle es 
van construir en forma de galeries que feien moure els clients cap a l’interior 
d’espais tancats o que servien d’enllaços entre carrers. L’edifici de mercat de 
Birmingham funcionava com una galeria comercial de 110 x 30 metres que 
connectava dues de les principals artèries de la ciutat. El mercat d’Halifax 
actualment és similar als centres comercials de la fi del segle xx, amb carrers 
per a vianants i botigues a banda i banda. 

A mesura que el segle avançava, el mercat cobert s’anava convertint 
en una construcció més elaborada. Quan entraven al mercat de Kirkgate 
(1872), a Bradford, els clients accedien a un pavelló octagonal amb una font 
grandiosa; el mercat transmetia un missatge de netedat i respectabilitat, re-
alçades amb una dosi d’esplendor. Aquí, els compradors podien accedir a sis 
passadissos de parades i botigues, amb un sostre de vidre per sobre, elements 
ornamentals de ferro pintat i interiors de botiga amb asèptiques rajoles vi-
drades blanques. El mercat Southport Eastbank (1879) es va construir amb 
un grandiós estil clàssic italià, notablement cursi, amb molta ornamentació 
i coronat amb una cúpula octagonal de vidre. El mercat públic més sofisticat 
era, potser, el de Leeds: cap al 1900, amb la competència cada cop més forta 
de la mania dels grans magatzems, el mercat es va reinventar mitjançant una 
façana de diverses plantes foradada amb uns grans aparadors de vidre per 
tot l’exterior. 

La majoria d’aquests mercats confirma l’existència d’una relació entre 
la reforma del mercat municipal i la reurbanització de la ciutat. A diferència 

Mercat de Kirkgate, Leeds, 1904. Arquitecte: Leeming and Leeming
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dels plans de desenvolupament del segle xx, la reurbanització de la ciutat al 
segle xix afavoria els interessos comercials públics per sobre dels interessos 
comercials privats. La reforma dels carrers existents i la creació de nous so-
vint es feia per facilitar al màxim l’accés al mercat. En algunes ciutats, com 
és el cas de Burnley, el nou mercat cobert de 1870 ocupava l’espai d’un antic 
barri de barraques, mentre que a Edimburg, el nou mercat, amb un jardí al 
terrat, es va situar en un terreny amb un fort pendent, al costat del principal 
carrer comercial de la ciutat. A Bolton, la reforma del mercat públic es va 
aprofitar per aturar el creixement desordenat dels barris perifèrics i va impul-
sar un ambiciós projecte municipal de reforma que va suposar la construcció 
de nous carrers i d’un nou mercat en una ubicació central i que va arrasar 
1.700 barraques.9

Per damunt de tot, el propòsit dels nous establiments comercials era 
augmentar el subministrament local d’aliments i introduir-ne de nous a la 
dieta urbana, especialment peix fresc. Tot i que el mercat de venda a l’engròs 
de peix de Londres va ser el primer a augmentar l’oferta de peix de la nació, 
van ser els mercats provincials els que van crear la demanda. Els governs 
municipals de tota la Gran Bretanya van entrar en el negoci del comerç de 
peix al detall mitjançant la construcció de mercats públics de venda de peix 
a l’engròs i a la menuda, de vegades com edificis de mercat separats, però més 
sovint establint divisions dins un mateix edifici de mercat general. Es deia 
que l’any 1868 el nombre de barques de pesca al port de Hull s’havia multi-
plicat per vint per satisfer la demanda urbana. A Salisbury es va construir un 
tram de via fèrria per a «l’Exprés Especial del Peix» que unia l’edifici del mer-
cat directament a una línia de ferrocarril perifèrica. La introducció del fish  
and chips, peix amb patates fregides, els anys vuitanta del segle xix, va su-
posar una nova empenta per a aquesta revolució dietètica, i els plànols de 
distribució dels mercats indiquen que els peixaters gaudien d’una populari-
tat semblant a la dels carnissers. L’any 1892 el mercat de Bilston tenia vuit 
peixateries i onze carnisseries. Paradoxalment, en aquesta època s’afirmava 
que, gràcies a tenir uns mercats públics millors, ciutats provincials com Bir-
mingham i Bradford estaven millor proveïdes de peix que Londres, tot i que 
gran part d’aquest peix venia per ferrocarril des del mercat de Billingsgate 
de Londres.10

9. Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 101, 102-103.
10. Schmiechen, Carls, The British Market…pàg. 128-129, 131-137, i vegeu mercats específics: 
Barnstable, Birmingham, Bristol, Chester, Hastings, Liverpool, Manchester, Newcastle, Stamford. 
Les dades sobre el consum de peix per càpita i sobre els preus de la venda de peix al detall rarament 
apareixen en les valoracions del cost de vida. Per exemple, Arthur Lyon Bowley, Wages and Income 
in the United Kingdom Since 1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1937, i Ian Gazeley, 
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Londres: competint per espai a la «Ciutat de les incomoditats»
Com encaixava Londres dins aquest panorama de reforma del mercat públic? 
Abans del gran incendi de 1666, Londres ja era atípic en l’àmbit dels mercats 
britànics, ja que no tenia una tradició de mercat central organitzat al voltant 
d’una plaça. En comptes d’això, el Londres del segle xviii tenia sis mercats 
principals (Covent Garden, Spitafields, Smithfield, Billingsgate, Borough i 
Leadenhall), tots ells situats aproximadament dins el quilòmetre i mig quadrat 
de la City de Londres i la seva perifèria immediata, formant el que es podria 
anomenar la zona de mercats de Londres. En èpoques anteriors, aquesta zona 
estava delimitada per una antiga muralla que s’estenia en totes direccions al 
nord del riu Tàmesi. Va ser des d’aquí que la City va imposar el seu antic 
monopoli de mercats públics, perquè el va estendre uns altres deu quilòmetres 
en totes direccions, i pràcticament va proscriure tots els mercats públics dins 
les dotzenes de «barris suburbans» que cap al 1888 formaven el Comtat de 
Londres. Com que els mercats de la City estaven molt centralitzats en l’àrea 
de l’antiga City, la majoria de londinencs es proveïa d’aliments en uns quants 
petits mercats coberts, en una multitud de mercats de carrer a l’aire lliure i a 
través d’un exèrcit de venedors ambulants que venien les seves mercaderies 
porta a porta o a les voreres dels carrers. Pràcticament la totalitat d’aquest sis-
tema va sorgir de manera caòtica i no planificada, i, per a més desgràcia de les 
families, la majoria de mercats, como el de Borough, a l’extrem sud del Pont de 
Londres, o el Covent Garden, estaven mal situats i molt congestionats. Quan 
es prenien mesures per millorar les condicions dels mercats, gairebé sempre es 
feia en benefici dels comerciants majoristes, més que no pas dels compradors. 
Cap a la fi del segle xix, els londinencs encara adquirien la major part dels 
aliments de venedors ambulants i de mercats de carrer no regulats.11 

El gran incendi de 1666 es va produir coincidint amb el comença-
ment d’una invasió massiva de població que posaria a prova la infraestructura 
de mercats de la ciutat molt més enllà de la seva capacitat. El Londres de 
la meitat del segle xviii creixia a un ritme sense precedents, de tal manera 
que, al començament del segle xix, era la ciutat més gran del món, amb una 
població d’un milió d’habitants que continuava augmentant. Una de cada 
deu persones del país vivia a Londres i, cap al 1900, la seva població havia 
arribat als 6,5 milions. La suburbanització en totes direccions ràpidament es 
va empassar els pobles petits i va transformar els paisatges rurals, mentre que, 

«The Cost of Living for Urban Workers in Late Victorian and Edwardian Britain», Economic History 
Review, 2, (1989), pàg. 218.
11. Ministeri d’Agricultura i Pesca, «Report on Markets and Fairs in England and Wales», part VI, 
Londres, 1927, pàg. 136-138; Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 101, 102-103.
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al mateix temps, la City s’omplia de bancs, oficines comercials i magatzems al 
servei de la creixent economia «imperial». A la base de tot això hi havia el fet 
que, en realitat, el Londres del segle xix era un laberint de comunitats riques  
i comunitats pobres (amb el temps, gairebé tres dotzenes de municipis in-
dependents o boroughs) unides per formar la gran metròpoli, però amb una 
escassa unificació d’infraestructures o governs; una aglomeració policèntrica 
de capes d’unitats governamentals sovint corruptes i irreconciliables. Fins a la 
meitat del segle xix, el govern nacional, ja fos el Parlament o la Monarquia, 
tenia poc poder sobre la manera com es governaven les àrees urbanes britàni-
ques; aquest era especialment el cas de la Corporació de la City de Londres, 
un petit regne molt particular. El caos governamental proporcionava la re-
cepta per fer el que Charles Dickens anomenava la ciutat de les incomoditats. 
Des dels grans bancs i les cases de comerç cap a l’est i cap al sud, fins al port 
i el West End, on molts d’ells seien als seus clubs i a les cases que tenien a 
ciutat, l’escena política estava dominada per comerciants capitalistes, societats 
comercials i banquers, tots ells interessats a mantenir els seus diferents mono-
polis, incloent-hi els mercats. Regnava la inèrcia. La reforma mitjançant una 
reconstrucció de la ciutat dirigida pel Govern era impossible.12 

La venda de menjar al carrer i la gent de Londres
Londres tenia un altre inconvenient. Com les anomenades shock cities de les 
províncies en ràpid procés d’industrialització, Londres tenia una creixent po-
blació de treballadors pobres. Però, a diferència de les províncies, les xifres 
absolutes eren inaudites i es concentraven en districtes socialment segregats 
d’una manera com no s’havia vist mai abans. Anteriorment a la fi del segle 
xviii i amb l’excepció d’alguns barris degradats perifèrics formats en èpoques 
anteriors, la majoria de londinencs benestants convivia estretament amb els 
pobres de la ciutat, fent servir els mateixos carrers i els mateixos mercats i les 
mateixes esglésies. Però, en menys de mig segle, la segregació de classes va 
esdevenir una part integrant de la vida de Londres, amb grans barriades de 
classe treballadora, algunes d’elles tristament conegudes pels crims que s’hi 
cometien i pels enfrontaments amb les autoritats, estenent-se per tot l’East 
End i el sud del Tàmesi, i amb continus desplaçaments deguts a la invasió del 
centre urbà per vies fèrries, carrers nous i l’expansió massiva de la zona por-
tuària londinenca. Només el ferrocarril ja es va menjar més d’un cinc per cent 
del territori del centre urbà i alhora va empènyer milers i milers de residents 
cap a noves barriades de barraques. L’investigador social de la fi del segle xix 

12. Francis Sheppard, London 1808-1870: The Infernal Wen, Berkeley, University of California 
Press, 1971, pàg. 18.
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Charles Booth advertia d’aquest fenomen en els seus famosos estudis socials: 
Londres s’havia convertit en una ciutat de grans desigualtats, on no menys 
d’un terç de la població vivia pràcticament o absolutament per sota del llindar 
de pobresa. Només a l’East End, que era ja més gran que la majoria d’altres 
ciutats britàniques, hi vivien 300.000 persones.13

No és pas estrany, doncs, que Booth veiés una relació entre els espais de 
pobresa i la pobresa de la dieta, argumentant que la proximitat de la població 
a «un mercat com cal» i la naturalesa de les botigues i els mercats de carrer 
canviava radicalment a mesura que un es movia d’un barri a un altre. Els barris 
pobres es reconeixien per les botigues en mal estat, els mercats de carrer caòti-
cament organitzats i els venedors ambulants. Certament, per a la persona que 
visitava Londres, una de les peculiaritats d’aquesta època devia ser el fet que els 
londinencs, especialment les classes obreres, no compraven el menjar al mercat 
públic, com a la majoria d’altres ciutats britàniques, on la venda al carrer havia 
estat totalment o parcialment prohibida, sinó en gran part a botigues petites, 
mercats de carrer i a venedors ambulants.14

París havia evolucionat en la línia de la millora dels mercats públics, com 
també d’altres ciutats continentals; d’aquí ve la perplexitat dels francesos quan 
l’any 1872 es preguntaven: «Com! No teniu mercats de barri a Londres?». En 
l’estudi sobre la situació als carrers urbans que Henry Mayhew va fer a meitat 
de segle, va trobar 3.801 venedors ambulants treballant als carrers de Londres 
i al sistema informal de mercats de carrer, molts dels quals eren mercats bruts 
de dissabte al vespre i diumenge per a la classe treballadora. Alguns «carnissers 
ambulants» recorrien a peu els barris venent la carn que carregaven en grans 
paneres. D’altres ho feien a cavall per barriades més allunyades. A les voreres 
dels carrers o de porta a porta es venia menjar preparat de tota mena, sobretot 
peix fregit i patates al caliu. «Aquí la confiança no existeix, no s’hi pot comp-
tar amb la veritat i l’honor.» «Qui enganya és el millor venedor, qui resisteix 
més temps sense cedir és el millor comprador.» Els grans mercats de carrer de 
Londres coneguts com New Cut, Clare, Strutton Ground i Warwick Street 

13. Charles Booth, Life and Labour of the People in London, (Poverty Series, I), Londres, 1904, pàg. 178; 
vegeu també George Rudé, Hanoverian London, Berkeley, University of California Press, 1971, pàg. 86.
14. Charles Booth, On the City. Physical Pattern and Social Structure, Chicago, Harold W. Pfautz, 
1967, pàg. 145, 167, 254. En la lluita contra la venda ambulant de deu ciutats de West Riding 
of Yorkshire a Anglaterra (Batley, Bradford, Doncaster, Halifax, Harrogate, Huddersfield, Leeds, 
Rotherham, Pontefract i Dewsbury), totes a excepció d’una van prohibir totalment els mercats 
al carrer i van prendre mesures per concentrar tota l’activitat del mercat públic en un únic edi-
fici. La majoria d’altres ciutats provincials que no van anar tan lluny exigien, però, llicències de 
venda ambulant. Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 21. Per a l’estudi de Mayhew 
vegeu «Of the Number of Costermongers and Other Street Folks» dins Mayhew, London Labour 
and…; Charles Knight va escriure sobre l’antiquíssima «perversitat» de la venda ambulant. Knight,  
«The Old Spring-Time…», pàg. 134-141.
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eren considerats mercats de mala reputació, «repugnants», plens de lladregots 
i de gent barallant-se «per menuderies».15

Els mercats coberts de Londres
Els sis principals mercats de Londres —Spitalfields, Leadenhall, Borough, 
Covent Garden, Smithfield i Billingsgate—, també il·lustren la naturalesa i 
la qualitat del subministrament urbà d’aliments, com va canviar en un segle 
i la manera d’accedir-hi que tenien els londinencs. D’aquests mercats, els tres 
primers, Spitalfields, Leadenhall i Borough, van sorgir com mercats de venda 
al detall «generals» que proporcionaven a les families accés a una gran varietat 
de queviures, productes per a la llar i roba. Amb el temps, aquests mercats es 
van especialitzar cada cop més, de manera que, cap al 1800, a l’igual dels al-
tres tres mercats, s’havien convertit en mercats d’un sol producte que proveïen 
a l’engròs a compradors intermediaris. Alguns d’aquests compradors fins i tot 
compraven a distància, mitjançant la participació a subhastes o a partir d’un 
mostrari, de manera que el producte mai no arribava de fet a les instal·lacions 
del mercat. En un segon pla, sovint hi havia alguna mena de venda directa als 
particulars, però, generalment, a través dels venedors ambulants que operaven 
pels voltants del mercat.16

La història del mercat de Spitalfields il·lustra aquesta situació paradoxal 
de la distribució dels aliments a l’East End: instal·lacions de mercat de prime-
ra categoria per als comerciants majoristes, però poc o nul accés per al públic 
general. Spitalfields, un dels primers mercats de Londres, estava situat just als 
afores de la City, prop d’explotacions agrícoles, en una zona que esdevindria el 
barri de Stepney-Spitalfields, de mala reputació per la pobresa de la seva crei-
xent població de teixidors artesans desplaçats per la producció industrial des 
d’altres parts del país; més endavant aquest barri va acollir molts immigrants 
jueus que vivien amuntegats en habitacles de «misèria i infortuni». Com a 
mercat general de propietat privada cedit pel rei Carles II a un teixidor de 
seda anomenat John Balch el 1662, Spitalfields va evolucionar fins convertir-

15. Gustave Dore, Blanchard Jerrold, London. A Pilgrimage. Londres, Grant & Co, 1872, pàg. 137-
138, 157-159. El peix i les patates eren una part important de la dieta de la classe treballadora. Vegeu 
Maud Pember Reeves, Round About a Pound a Week, Londres, 1913, (reimpressió, 1984), introducció 
de Sally Alexander; Knight, «The Old Spring-Time…», pàg. 386; Mayhew, London Labour and…, 
pàg. 157-167. Ministeri d’Agricultura i Pesca, «Informe sobre els mercats…», pàg. 154; Watts Phillips, 
The Wild Tribes of London, Londres, Ward & Lock, 1855, cap. 8, <http://www.victorianlondon.org/
districts/ratcliffhighway.htm> Dictionary Victorian London (maig 2010).
16. Alguns mercats coberts de segon ordre han estat exclosos d’aquest estudi, com el de Hungerford, 
un mercat privat que va ser enderrocat el 1862 per fer lloc per a l’hotel de l’estació de ferrocarril de 
Charing Cross, i el Fleet Market, una zona de mercat parcialment tancada que va ser arrasada quan 
es va construir el viaducte de Holborn.
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se en un mercat de vegetals especialitzat en patates, fet que reflecteix quin 
era l’aliment bàsic de la dieta dels residents de la zona. L’edifici original del 
mercat de Spitalfields va ser destruït per un incendi l’any 1730, i des d’ales-
hores el mercat havia estat integrat per un conjunt de casetes i parades de 
fusta principalment dedicades al comerç majorista, amb un mercat de venda 
al detall que s’estenia pels carrers adjacents. Als anys cinquanta del segle xix, 
Mayhew explicava que la meitat dels productes del mercat de Spitalfields eren 
comprats per venedors que després els revenien pels carrers del barri. Amb 
un nou edifici de mercat i un nou propietari particular l’any 1876, el projecte 
va renéixer en forma d’un immens mercat a l’engròs que cobria un àrea de 
més de 8.000 m2; llavors, l’any 1902, una llei del Parlament va permetre a la 
Corporació de Londres comprar el mercat de Spitalfields per treure profit del 
comerç a l’engròs, però l’accés del públic al mercat es va continuar fent a través 
dels mercats de carrer no regulats. Un exemple de mercat de carrer típic era 
el famós mercat de  Petticoat Lane, un carreró llarg, estret, brut i ple de gom 
a gom, que va establir els criteris per comprar i vendre dels residents de l’East 
End i també la seva consciència alimentària.17

Mentrestant, i sens dubte tenint present la sort de Spitalfields i dels 
casos semblants al de Petticoat Lane, es va desenvolupar un projecte de mercat 
públic modern per tractar de redreçar la situació de la dieta malsana i inade-
quada de la classe treballadora. Lady Angela Burdett-Coutts, una rica hereva 
d’una família de banquers, que participava activament en diferents projectes 
per pal·liar les dificultats de les persones a l’extrem oposat de l’escala econòmi-
ca, va fer una donació de 20.000 lliures per a la construcció d’un mercat a la 
zona de Spitalfields anomenada Bethnal Green, en un terreny ocupat per un 
conegut barri d’infrahabitatge «en el cor mateix de la misèria de Londres».18 
La població d’aquesta part de Spitalfields pràcticament s’havia multiplicat per 
deu des que Balch hi havia establert el seu mercat.

Burdett-Coutts formava part d’un grup de reformadors socials que 
eren conscients de fins a quin grau s’havia escanyat l’accés del públic als 
bons mercats. De fet, el seu nou mercat de Columbia representava la cer-
tesa victo riana que l’edifici de mercat públic milloraria la dieta de la classe 
treballadora, i també aprofitaria el llenguatge visual de l’arquitectura neo-
gòtica per ensenyar els valors cristians burgesos. Amb voltes gòtiques i els 
manaments de la llei de Déu a les parets interiors, l’edifici del mercat de 
Columbia, obra del conegut arquitecte Henry Darbishire, va ser erigit el 

17. Knight, «The Old spring-time…», pàg. 386; Mayhew, London Labour and…, pàg. 157-167; Minis-
teri d’Agricultura i Pesca, «Informe sobre els mercats…», pàg. 154; Phillips, The Wild Tribes…, cap. 8.
18. Dore, Jerrold, London. A Pilgrame…, pàg. 158.
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1869 per proporcionar bons aliments, incloent-hi peix a un preu raonable, 
en un format arquitectònic que ensenyaria bona conducta de mercat i alhora 
defensaria els pobres contra els comerciants deshonestos. Tot i ser impressi-
onant, per alguna causa desconeguda, el mercat no atreia ni compradors ni 
venedors. Un observador de l’escena urbana ho va relacionar amb els hàbits 
dels pobres: «amb uns costums tan arrelats, tan mancats d’empenta a causa 
d’haver patit tant, que no entenen cap comerç que no es faci sota la pluja o 
la neu».19 D’altres atribuïen aquest fracàs al fet que era impossible competir 
amb el mercat de carrer perquè el nou mercat, a diferència dels comerciants 
de carrer, per llei, carregava les mercaderies amb impostos. El més probable, 
però, és que l’absència d’un punt de venda a l’engròs contigu contribuís al 
fracàs; el mercat de Columbia no podia competir amb els preus ridículament 
baixos dels venedors ambulants del proper mercat a l’engròs de Spitalfields, 
els quals sovint eren més pobres que els clients del mercat.20 Fos quina fos la 
causa, el mercat de Columbia va ser víctima d’un sistema de mercat públic 
disfuncional basat en els mercats veïns de Spitalfields i Petticoat Lane, la cual 
cosa suggereix que el sistema de mercats de Londres no satisfeia els nivells 

19. Dore, Jerrold, London. A Pilgrame…, pàg. 157-158.
20. Per a la història de Spitalfields: Peter Cunningham, Hand-Book of London, 1850; Knight, «The 
Old Spring-Time…», pàg. 321 i «The History of Spitalfields Market» a <http://www.spitalfields-
market.co.uk/high/body_index.html> (maig 2010).
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més alts de qualitat exigits als mercats públics a la resta de la nació. Per a 
l’East End de Londres, el mercat «públic» continuava sent la via pública:

Els consumidors per als quals la bona de Lady Burdett-Coutts va construir un 
bonic mercat […] són els que ara es veuen obligats a comprar a les voreres dels seus 
respectius barris, i els seus proveïdors són els venedors ambulants. A Londres hi ha 
gairebé quaranta mercats de carrer, i d’aquests mercats s’alimenta la majoria dels 
‘cockneys’, els quals surten en massa de golfes i soterranis les nits d’hivern, plogui 
o faci fred, i els glaçats matins de diumenge, per treure el màxim profit dels seus 
diners per a la setmana entrant.21

A l’altra banda de la City, des de 1614, el gran espai obert conegut com Smith-
field havia esdevingut el principal mercat de carn a l’aire lliure de Londres, 
amb fama de ser net, ordenat i tranquil. Aquí la venda d’animals vius es va 
doblar entre la fi del segle xviii i la meitat del xix, amb xifres totals que arri-
baven al quart de milió de vedelles i a més d’un milió de xais. Però, cap als 
anys trenta del segle xix, el mercat ja proporcionava carn a més de dos milions 
de londinencs, els quals es deia que la consumien a un ritme un cinquanta per 
cent superior al de París i Brussel·les.22

Tot i això, l’altra cara de la història de Smithfield ofereix una imatge 
més desagradable de com exactament compraven els londinencs el menjar per 
als seus àpats. Smithfield va ser durant molt de temps el lloc de celebració de la 
popular, però agitada, fira de St.Bartholomew, on sacrificaven animals, s’exe-
cutaven criminals i es cremaven els rebels i les víctimes dels enfrontaments 
religiosos. A mesura que Londres creixia, Smithfield va anar adquirint cada 
cop més fama de ser una plaça gran i lletja, abarrotada durant la setmana amb 
milers d’animals aplegats en corrals. El barri dels voltants estava format per 
carnisseries i escorxadors insalubres, sovint situats a soterranis. Cada setmana, 
hi portaven milers d’animals i els posaven dins corrals per «engreixar-los», ven-
dre’ls i matar-los. Aquest focus d’incomoditats socials generava carrers bruts, 
prostitució, joc, edificis en mal estat i molts establiments de begudes, un lloc 
on fins i tot «algunes dones havien mort escanyades a les voreres».23 I per a 
acabar d’adobar-ho, part del bestiar viu i la major part de la carn dels animals 
sacrificats eren traslladats per carrers atapeïts a altres carnisseries i als mercats 

21. Dore, Jerrold, London. A Pilgrame…, pàg. 157-158.
22. Knight, «The Old Spring-Time…, pàg. 325; John Burnett, Plenty and Want. A History of 
Diet in England from 1815 to the Present Day, Londres, 1966, pàg. 62. Nathaniel Hawthorne, The 
English Note-Book, 15/11/1857; <http://www.victorianlondon.org/> (maig 2010).
23. Walter Thornbury, Old and New London, 1878; <http.//perseus.tufts.edu//> (maig 2010). David 
Bartlett, London by Day and Night. 1852. <http://victorianlondon.org> (maig 2010).
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de carn propers, bruts i insalubres, de Newgate, Warwich i Leadenhall, des 
d’on es venien a botigues o parades de carnissers o a través de venedors am-
bulants per tot Londres. En aquest sentit, Smithfield era considerat aleshores 
com una contaminació que s’estenia a altres parts de la ciutat, tot i que els 
guanys del mercat eren de màxima importància per a la ciutat i els ramaders 
i carnissers de Smithfield veien qualsevol reforma com una amenaça. Charles 
Dickens considerava que la situació era absurda:

¿Com es pot oferir a la gent un espectacle tan evident d’excusa deshonesta com rei-
vindicar el dret a organitzar un mercat al mig de la gran ciutat al·legant un dels pri-
vilegis que us han estat atorgats, quan sabeu que, quan el rei Carles I us va concedir 
l’última cèdula reial autoritzant-vos a organitzar un mercat, Smithfield estava situat 
als afores  de londres i és així como es descrivia la seva ubicació en la cèdula fent 
servir exactament aquestes quatre paraules?24 

La llotja original del mercat adjacent de Newgate, que servia de punt princi-
pal de distribució de la carn de Smithfield, va ser destruïda pel gran incendi 
de 1666 i no es va reconstruir, de manera que el mercat va quedar reduït 
a un estret i caòtic escorxador, envoltat per parades i casetes parcialment 
cobertes, estenent-se per un laberint de carrerons i carrers que s’enfilaven 
fins prop de la catedral de Sant Pau. En aquest indret, el mercat del matí era 
un escenari ple de venedors ambulants, carruatges, cavalls, bestiar, pagesos 
i una pila de dones tragineres que es guanyaven la vida carregant enormes 
quantitats de carn  en els carros dels carnissers. Una altra dada igualment 
esfereïdora és que la regulació i la inspecció eren laxes i, cap als anys seixanta 
del segle xix, milers de lliures de carn de Newgate i Londres van ser decla-
rades no aptes per al consum humà.25

Durant la primera meitat del segle xix, les autoritats de Londres es van 
oposar al cor de veus creixent que demanava el canvi d’ubicació del mercat 
de Smithfield, però, el 1849, una comissió de la Cambra dels Comuns va ser 
advertida (i la comissió hi va estar d’acord) que hi hauria d’haver només un 

24. Charles Dickens, A Monument of French Folly, 1851, <http://en.wikisource.org/wiki/> (maig 2010).
25. John Hollingshead, Ragged London in 1861, prefaci, pàg. 19-20, <http://www.victorianlondon.org> 
(maig 2010), pàg. 62; Thornbury, Old and New…; David W. Bartlett, London by Day and 
Night, 1852, <http://www.victorianlondon.org>; Dickens, A Monument of…; Cunningham, 
Hand-Book of…. La citació sobre les «visions grosseres» és d’Arthur Munby, Diary, (12/12/1865), 
<http://www.victorianlondon.org>; El 1864, els inspectors van comissar en una setmana gairebé 
2,75 tones de carn no apta per al consum humà, pràcticament la totalitat de la qual era carn de xai, 
porc i vedella podrida i amb malalties, a Newgate, Leadenhall i d’altres mercats més petits, inclòs 
Sharp’s Alley, conegut perquè s’hi feien salsitxes amb carn de rebuig, anomenades cucs de sang en 
l’argot del districte.
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mercat metropolità de carn i que traslladar el mercat des de Smithfield o crear 
un segon mercat alternatiu per reduir-ne la congestió seria un error. Aquesta 
opinió va horroritzar la revista d’arquitectura The Builder, que va titllar la 
decisió de traïció a les «classes més humils» i de «vergonya i desgràcia per a 
qualsevol país cristià».26 Els mercats es van quedar on eren.

Tot i això, encara que semblava que certs interessos econòmics i co-
mercials, incloent-hi els dels carnissers, s’imposaven a la sensibilitat de la 
classe mitjana envers l’espai públic i la conducta pública, a mitjan segle 
la història començava a prendre noves dimensions. Els mercats públics, 
i especialment el de Smithfield, eren considerats cada cop més com una 
«acumulació d’abominacions» que anaven més enllà d’un espai de violència 
i desori, o simplement com la poma podrida del govern de la City, segons 
paraules de Dickens. Alguns però, descrivien la situació de Smithfield com 
un conflicte de classes: el mercat com a espai era una font de revolucionaris. 
El 1849 The Builder el va descriure com un lloc on es donaven les condi-
cions perquè «els fills dels pobres» esdevinguessin «els futurs Dantons», 
aprenent a cometre «crims i carnisseries».27 El 1849 va ser, és clar, un any 
de revolució a París i d’altres llocs, i es pensava que el «terror» s’amagava als 
espais incontrolats.

El Parlament finalment va actuar, tot i que amb poc entusiasme, i va 
ordenar que se separés la venda de bestiar i la matança i l’esquarterament 
d’animals mitjançant la construcció d’un nou mercat de bestiar viu als afores 
de Londres, conegut com Copenhagen Fields, l’any 1855. Aquesta mesura 
va fracassar gairebé immediatament, perquè la City no estava disposada a 
traslladar els carnissers, sabent que fer-ho seria renunciar al seu monopoli 
lucratiu d’impostos. Així doncs, van ser necessaris cinc anys més i una altra 
llei del Parlament (1860) per traslladar definitivament el mercat de bestiar, 
aquest cop a Islington, i construir un «nou Smithfield», un mercat de venda 
a l’engròs de carn per als carnissers a l’antic Smithfield, segons el disseny de 
l’arquitecte municipal, Horace Jones.28 

Quan es va inaugurar el nou mercat de Smithfield, era el mercat més 
gran i més modern del món, un edifici gegantí d’estil renaixentista italià 
amb una torre a cadascuna de les quatre cantonades. Es va construir de 

26. The Builder, VII, (25/8/1849), pàg. 397-398.
27. L’editorial de The Builder i la citació dels «futurs Dantons» es troben a The Builder, VII, (25/8/1849), 
pàg. 397-398. En defensa de la posició dels carnissers i dels comerciants, vegeu E. Wilson, An Appeal 
to the British Public or the Abuses of Smithfield Market and the Adventages of a New Central Market, 
Londres, 1850.
28. Cunningham, Hand-Book of…; Knight, «The Old Spring-Time…», pàg. 321; The History of 
Spitalfields Market. <http://www.spitalfields-market.co.uk/high/body_index.html> (maig 2010).
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maons i pedra, amb una coberta de pissarra. Estava parcialment ventilat 
mitjançant vidres amb llistons mòbils i tenia terres d’asfalt i planxes de 
fusta. L’edifici va costar 993.000 lliures. El diari Illustrated London News 
de l’època el va descriure com un «mercat modèlic».29 L’antic espai del 
mercat obert ja no hi era, el proper mercat de Newgate havia estat eliminat 
i Londres havia adquirit un sentit arquitectònic de l’espai nou i poderós. 
Una via de tren subterrània transportava el bestiar sacrificat al nou mercat 
des del mercat de bestiar d’Islington i des de les granges dels ramaders 
apartades, fins i tot de l’estranger. Durant els anys setanta del segle xix es 
va ampliar amb cinc edificis independents (24.433 m2 sobre 1,20 hectàrees) 
i va formar un mercat general d’aviram, fruita, vegetals i peix, tot per al 
comerç a l’engròs.

El mercat exclusiu de peix de Londres va néixer a Billingsgate, un 
moll medieval a la vora d’un riu respecte al qual una cèdula reial del segle 
xvi atorgava a la City un monopoli sobre la venda de peix. Amb tot, el 

29. Illustrated London News, (5/12/1868).

Mercat metropolità de la carn, Smithfield, Londres, 1868. Arquitecte: Horace Jones
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peix fresc era car i durant segles l’únic peix disponible per a la majoria 
d’habitants de la ciutat era sec o curat, transportat des de ports llunyans. 
A la primeria del segle xix, les millores a la cadena de subministrament, 
concretament, un nou mercat cobert (1830) i l’arribada del transport de 
mercaderies per ferrocarril, van portar peix fresc barat per a tothom. Les 
vendes a Billingsgate van créixer ràpidament, com també la mateixa in-
dústria pesquera. Quan l’any 1850 un edifici de mercat nou i modern va 
substituir el que havia esdevingut un mercat vell, atrotinat i congestionat, 
va posar fi, si més no per un temps, a la reputació del mercat com un lloc 
on venedores cerca-raons i malparlades s’aprofitaven del públic. A més a 
més, amb la seva pintoresca torre italiana, el llenguatge visual de la riba 
del riu suggeria que el comerç abans deshonrós de la venda de peix havia 
esdevingut respectable i el peix era ara gairebé tan britànic como «el rosbif 
de la vella Anglaterra». A mitjan segle, un terç llarg del subministrament 
diari de peix de Billingsgate s’estava venent a la població obrera de Londres. 
Llavors, el 1875, després del fracàs del projecte del mercat de Columbia a 
l’East End, un nou edifici va substituir el de 1850. Aquest també s’enor-
gullia de tenir una façana amb una arcada clàssica mirant al riu, però més 
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gran i més moderna, i també un sofisticat sistema de filtració d’aire i unes 
modernes parades de peix.30 

Els mercats de Billingsgate, tant el de 1850 com el de 1875, eren bàsi-
cament mercats de venda a l’engròs, per la qual cosa, fer arribar el peix a les 
mans dels consumidors londinencs era cada cop més problemàtic i continua-
va relegat a la perifèria del mercat, on el peix es venia a les parades al carrer o, 
més sovint, a través de venedors ambulants que feien la major part de les seves 
compres a intermediaris fora del mercat. En un dia de mercat normal a mitjan 
segle, de tres mil a quatre mil venedors ambulants s’apilonaven al voltant de 
l’edifici per comprar el seu estoc de peix als comerciants, la qual cosa feia dels 
carrers de Billingsgate un «espai brut, pudent, abarrotat, ple de gent que carrega 
peix al cap i envoltat de peixateries i parades de peix, i impregnat d’olor a peix  
[i ple d’] homes rudes i dones mal engiponades…».31 La congestió a Billings-
gate va esdevenir llegendària. Sovint s’explicava la història d’un vehicle car-
regat de peix que va estar fent voltes i voltes al mercat durant onze dies, amb 

30. Maureen Waller, 1700. Scenes From London Life, Nova York, Four Walls Eight Windows, 2000, 
pàg. 186; Mayhew, London Labour and…, pàg. 68-70. <http://www.victoriandictionary.org>; David 
Owen, The Government of Victorian…, pàg. 244-245. El mercat a mitjan segle venia més de 120.000 
tones de peix anualment. La relació entre el fracàs del mercat de Columbia i l’expansió de Billings-
gate s’explica a Charles Dickens (Jr.), Dickens’s Dictionary of the Thames, 1881, citat a <http://www.
victoriandictionary.org>; John Timbs, Curiosities of London, 1867, <http://www.victoriandictionary.
org/>; Hawthorne, The English Note-Book…; Karl Baedeker, London and its Environs, Including 
Excursions to Brighton, the Isle of Wight…, 1881.
31. Hawthorne, The English Note-Book…

Mercat del peix, Billingsgate, 1850. Arquitecte: John Jay
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el mateix carregament de peix, tot esperant poder accedir a l’edifici de tan 
congestionat com estava.32 Com s’ha dit anteriorment, el propòsit que va ins-
pirar el nou mercat de Columbia era alleugerir parcialment aquesta congestió 
mitjançant la creació d’un nou mercat de venda al detall de peix que servís 
als pobres de l’East End, però aquest intent va fracassar i «Billingsgate va 
recuperar el seu ritme indiscutible».33 Considerant la informació que tenim 
sobre el nivell del comerç al detall de peix més alt dels mercats provincials, 
podem deduir que la qualitat del peix disponible per a consum públic a 
Londres era inferior.

La història del Covent Garden és la història d’un dels mercats de venda 
a l’engròs de més èxit d’Europa i també de com la City de Londres no va pro-
tegir l’accés dels ciutadans al seu mercat més important. El mercat va néixer 
com un petit mercat públic dins el territori de Westminster, propietat del 
duc de Bedford en virtut d’una cèdula reial atorgada el 1670 pel rei Carles 
II, tots dos ignorant convenientment el suposat monopoli de la City sobre 
els mercats. Al començament, el mercat era petit i no gaire important, però, 
com que estava situat en un dels espais oberts més grans de Londres, reunia 
les condicions ideals que en facilitaven l’expansió a mesura que creixia la 
població londinenca i milloraven les pràctiques agrícoles britàniques. A uns 
quinze quilòmetres del Londres de la primeria del segle xix hi havia cente-
nars de granges petites i grans, amb milers de venedors de productes agrícoles 
i una xifra incalculable de compradors a l’engròs i al detall cada setmana.  
A mesura que l’oferta de productes d’horticultura del mercat creixia, també 
ho feia el nombre de compradors i venedors que hi entraven i en sortien cada 
dia amb carros plens de fruita i verdura. Enmig d’aquest intercanvi agrícola 
hi havia els londinencs que s’aventuraven a entrar en el districte del mercat a 
comprar productes directament dels productors, i també venedors ambulants 
que volien omplir els carros per a les seves vendes d’aquella jornada. Des 
d’una perspectiva espacial, el resultat era una sorprenent sobresaturació de 
gent, però des de la d’en Bedford, el mercat era immensament profitós, i no 
és pas estrany que la relació entre el mercat i la City esdevingués hostil, fins al 
punt que l’actitud general del públic envers el Covent Garden era considerar-
lo un lloc plagat «d’il·legalitat, frau i opressió».34 El 1828, precisament quan 
moltes ciutats britàniques estaven negociant satisfactòriament la compra dels 

32. Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 138.
33. Dickens (Jr), «Billingsgate», <http://www.victoriandictionary.org>; John Timbs, Curiosities 
of London…
34. «Covent Garden» dins Survey of London, XXXVI, 1970, pàg. 129-150, <http://www.british-
history.ac.uk/report.aspx?compid=46106> (maig 2010).
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mercats al seus senyors, el duc de Bedford va aconseguir una llei del Parla-
ment que autoritzava a ampliar el mercat de Covent Garden i cobrar encara 
més tributs. Cap a la fi del segle, el mercat feia ja tres hectàrees de superfície, 
cobria tota la plaça de Covent Garden i es desbordava pels carrers i espais 
veïns. Al començament del segle xx, en part gràcies a la demolició d’alguns 
edificis pròxims, ja havia esdevingut el mercat de fruita i verdura més gran 
d’Europa, amb cinc mercats diferenciats. Durant tot aquest temps, però,  
el mercat original va romandre obert només per als compradors a l’engròs, i el 
públic general havia de fer les seves compres fora del mercat a les parades al 
carrer o esperar que els productes els arribessin de mans del venedors ambu-
lants o dels botiguers.35 

Per tal de posar remei a una part de les crítiques, el duc va fer una 
inversió considerable en millores estructurals i va intentar aturar la deca-
dència física que feia temps que s’estenia com una plaga per tot el barri, 
deteriorava els carrers i els convertia en espais per al vici, la vagabunderia 
i la delinqüència. De 1828 a 1830, les antigues estructures del mercat van 
ser substituïdes per un edifici nou de dimensions considerables i parcial-
ment cobert, dissenyat per Charles Fowler, un dels principals dissenyadors 
de mercats de l’època. Els Bedford van fer eixamplar els carrers existents, 
en van crear de nous, van afegir-hi magatzems i un gran edifici per vendre-
hi flors, i van fer millores com la instal·lació de llums de gas. Tots aquests 
canvis van portar més comerciants i venedors ambulants, pagesos i carros 
tirats per cavalls, com també més escombraries i «brutícia del camp» als 
carrers de Londres. Els creixents beneficis només fomentaven una expansió 
més gran. L’hostilitat contra el mercat va esdevenir gairebé una constant. 
Punch, la revista de sàtira política britànica, parlava del «Duc del mercat de 
Mudford».36 L’augment dels ingressos del duc un 41% entre 1878 i 1884 
va escandalitzar el públic i va inspirar el pamflet de 1891 de Sidney Webb 
titulat «L’escàndol dels mercats de Londres», on afirmava que les polítiques 
comercials dels Bedford feia massa temps que havien imposat «un impost 
totalment injustificable sobre el menjar del poble».37

35. Per a més informació sobre Covent Garden, vegeu Jerrold, Dore, London. A Pilgrame…, pàg. 
154-586; Ministeri d’Agricultura i Pesca, «Informe sobre els mercats…», parts V i VI.
36. Fent un joc de paraules entre Bed-ford i Mud (fang)-ford. (N. de la t.)
37. El terme «Duke of Mudford» va ser invenció de Punch, la revista satírica: «No és pas una exa-
geració dir que el Mud-Salad Market és una desgràcia per a Londres, una especial desgràcia per a la 
seva Excel·lència de Mudford, i gairebé la major incomoditat que s’ha permès mai en una gran Ciutat 
d’incomoditats». Vegeu: «Covent Garden Market»…, pàg. 129-150.
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Cap a la fi del segle xix, totes les parts, incloent-hi el duc, es van adonar  
que el govern de la City de Londres havia de prendre possessió del mercat, 
si més no per protegir el drets del públic. De fet, era massa tard. «L’impost 
Bedford» sobre el menjar del poble i la qüestionable reorganització d’aquest 
important espai urbà, juntament amb la incapacitat de la City per protegir 
l’accés directe del públic al mercat, van significar que el Covent Garden 
continuaria sent durant un temps un mercat de venda a l’engròs gegantí 
enmig de la concentració de persones més gran del món, les quals n’havien 
estat excloses.

Mercat de Covent Garden, Westminster, Londres, 1828. Arquitecte: Charles Fowler. Entre 1874 i 1889, 
es va afegir una coberta de vidre i ferro a aquest mercat de flors, fruites i verdures i entre 1871 i 1901 es 
va construir tota una sèrie d’edificis al voltant per millorar els serveis. El propietari d’aquest mercat va 
ser el duc de Bedford fins al 1918.
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Mentre que el mercat de Covent Garden creixia fora de control, un 
altre dels grans mercats de Londres perdia lentament la seva antiga reputació. 
El mercat de Leadenhall, a la zona de Bishopsgate, al districte nord-est de la 
City, rebia el nom d’una mansió pròxima (amb un sostre de plom),38 on va 
néixer un mercat popular que l’any 1411 va ser adquirit per la City. Després 
del Gran Incendi de 1666, va ser ampliat i reconstruït i es va convertir en 
un mercat general (especialitzat en carn), bastant gran, dins una plaça de 
mercat tancada, a la qual s’accedia a través d’un gran portal gòtic. Aquesta 
«plaça» contenia una gran llotja envoltada per edificis amb botigues i pa-
rades. Estenent-se des d’aquesta plaça de configuració inusual hi havia un 
escorxador llarg i estret i una segona llotja, sostinguda per pilars i amb un 
rellotge i un campanar, la qual feia de botiga de queviures. Més enllà hi havia 
mercats especialitzats en volateria i herbes. Uns passatges permetien l’entrada 
des dels carrers dels voltants, plens també de comerços de formatge, pollastre 
i peix. Al començament del segle xviii, es deia que, amb més de dues-centes 
parades de carn i aviram de tota mena, era un mercat sense parell a Europa, 
on es venia la carn més bona de tot el món. Cap als primers anys del segle 
xix, l’escorxador encara es considerava el més gran i millor d’Europa, i una 
il·lustració del 1845 mostra el mercat d’aviram com un mercat llarg amb 
arcades i una coberta de vidre i fusta. A mitjan segle, però, deien que havia 
perdut la seva posició com a mercat de carn, ja que pràcticament tot el comerç 
de carnisseria s’havia traslladat a Smithfield i a Newgate, molt probablement 
pel gran espai obert del primer que permetia un accés més fàcil als ramaders, 
i perquè els venedors majoristes s’estimaven més un únic lloc on es centralit-
zés el comerç. A més a més, en aquesta època, la població de la rodalia anava 
minvant a mesura que el barri canviava d’una zona residencial a l’univers 
espacial del capitalisme britànic. Prenent el nombre de venedors ambulants a 
meitat de segle com una mesura d’activitat del mercat, el mercat de Leadenhall 
atreia només 100 dels 9.000 venedors ambulants que freqüentaven els mercats 
de Londres, la qual confirmava un pronòstic fet més o menys en la mateixa 
època segons el qual un nou edifici de mercat per a la venda a l’engròs d’avi-
ram a  Smithfield «seria una bona sagnia per a Leadenhall». Una conseqüència 
d’això va ser que, l’any 1881, no està clar per quina raó, el govern de la City 
va construir un nou Leadenhall arquitectònicament sorprenent, amb un edi-
fici de mercat de vidre i ferro i amb arcades, majoritàriament per al comerç 
d’aviram a l’engròs. El mercat, amb la seva imponent entrada clàssica d’estil 
gòtic italià, va ser dissenyat per Horace Jones, el mateix arquitecte del Pont 
de Londres nou, de més o menys la mateixa època. Tenint en compte que 

38. Leadenhall en anglès significa «edifici de plom». (N. de la t.)
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la volateria era un menjar car rarament consumit pels pobres, devia haver 
estat difícil aleshores ignorar l’estrany fet que un dels mercats que era un dels 
principals valors de Londres estigués situat a només uns pocs carrers d’una 
gran població que vivia en la més absoluta misèria, amuntegada a l’East End, 
on no hi havia cap mercat públic.39 

39. Cesar de Saussure, citat a Waller, 1700, Scenes From…, pág. 178. La dada dels venedors am-
bulants és de Mayhew, London Labour and…, La ilustració del mercat es troba a Illustrated London 

Mercat de Leadenhall, Bishopsgate, 1881. Arquitecte: Horace Jones. Mercat majorista d’aviram
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Finalment, van ser les persones dels districtes de classe mitjana i tre-
balladora del sud de Londres les que van trobar un mercat públic accessi-
ble al segle xix. Datat des d’abans de l’any 1000, el mercat de Southwark 
Borough va néixer com a un espai per al comerç a l’extrem sud del Pont 
de Londres vell de quan els pagesos de les zones hortícoles riques al sud de 
Londres transportaven el seus productes per la carretera de Londres-Dover 
fins aquest indret on el pont s’ajuntava amb la riba meridional del riu Tàmesi . 
Cap al 1714, la congestió en aquest mercat era tan gran que el govern mu-
nicipal el va abandonar com un cas perdut i va donar preferència espacial 
als carruatges, carros i d’altres vehicles que hi passaven en direcció cap al 
pont. En aquest punt, el mercat va ser assumit pel govern parroquial local i 
va ser traslladat a un terreny pròxim ocupat per l’església de Sant Salvador , 
on va romandre fins que posteriorment el van situar al costat del Pont de 
Londres nou, on va formar un mercat d’1,2 hectàrees. Durant aquest temps, 
va continuar sent un mercat general que servia tant a clients particulars com 
a majoristes, amb un espai especialment ampli dedicat a la venda de pata-
tes. El 1851, hi van afegir un edifici de ferro i vidre, inspirat en el famós 
Crystal Palace del mateix any i construït pels mateixos enginyers. Durant 
els anys seixanta del segle xix va ser novament ampliat i l’any 1932 s’hi va 
afegir una entrada estil art déco. Cap al començament del segle xx, a la 
part de venda a l’engròs del mercat hi havia una immensa activitat, però  
va continuar funcionant com a mercat general de venda al detall. El mercat va 
ser renovat el 2001 i l’antic pòrtic del mercat de les flors del Covent Garden 
va ser incorporat al mercat l’any 2004 per convertir-lo, històricament, en el 
principal edifici de mercat al detall de Londres.40

Una nació de compradors i el naixement d’una nova identitat cívica
L’edifici de mercat britànic va ser la invenció d’una era de canvis polítics, 
econòmics i socials revolucionaris per als habitants de les ciutats, que va posar 
fi a una llarga disputa sobre l’espai de la via pública urbana. L’urbanisme 
victorià, a diferència de l’urbanisme «integral» característic del segle xx, tenia 
com a objectiu determinats serveis públics com el proveïment d’aigua, carrers 

News, 1845. <http://www.victorianlondon.org/markets/leadenhall.html> (maig 2010). Altres dades 
històriques de Leadenhall s’han extret de Thornbury <http://www.british-history.ac.uk.oldand-
newlondon.v2.chapterlvi> Lime Street Ward, A New History of London: Including Westminster and 
Southwark (1773), II, pág. 662-663. <http://british-history.ac.uk/report.aspx?compid=46767strqu
ery=marketsLondon> (maig 2010); John Murray, «The World of London», Blackwoods Magazine,  
(jul., 1841); Cunnignham, Hand-Book of….
40. Knight, «The Old Spring-Time…», pág. 143; Dore, Jerrold, London: A Pilgrimage... pág. 154-
155. «Bankside (the parishes of St. Saviour and Christchurch Southwark)», Survey of London, XXII, 
(1950), pág. 9-30. <http://www.british-history.ac.uk/report> (maig 2010).
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nous, museus, banys i parcs públics, i, en el cas del mercat públic, l’edifici del 
mercat. Els edificis de mercat es van dissenyar per mantenir l’antiga mediació  
de «l’economia moral» dels antics mercats, com una versió moderna millo-
rada de la idea de l’accés directe del públic als proveïdors d’aliments. Això 
va representar un important mecanisme per equilibrar el creixement de la 
població amb les necessitats de menjar dels habitants de les ciutats.41 Traslla-
dant la funció del mercat més enllà del seu espai primitiu de negociació fins 
aquest nou tipus d’edifici, els governs municipals de tota la Gran Bretanya 
van escriure importants capítols en la història del consumisme modern, van 
crear noves lliçons sobre consciència alimentària per a persones de totes les 
classes, i van donar a la cara de les seves ciutats una marcada identitat arqui-
tectònica municipal. El fet quotidià de comprar i vendre va assumir una nova 
respectabilitat i va esdevenir una activitat de participació cívica. El mercat 
cobert al detall va introduir l’estandardització del producte i la racionalització 
de l’espai comercial, la comercialització i la presentació dels productes, tot 
això en un entorn controlat que pretenia fer del consum un entreteniment 
agradable. Certament es pot afirmar que el comerç al detall modern a la Gran 
Bretanya va néixer a les botigues i les parades dels mercats a llocs com Liver-
pool, Glasgow  i Leeds. Cap als anys noranta del segle xix, l’edifici de mercat 
britànic havia esdevingut els grans magatzems de la classe treballadora. La 
versió moderna del poema «Old Roast Beef» parlaria ara de bicicletes, discos i 
gramòfons, electrodomèstics, i tota mena de peces de vestir. El públic, sobre-
tot el sector femení, estava aprenent a ser un consumidor modern.42 Aviat van 
arribar els grans magatzems i el supermercat. 

Aquest capítol proposa que la naturalesa del mercat públic de la ciu-
tat provincial, l’eficència de la seva gestió, disseny i distribució, així com les 
seves qualitats estètiques, van permetre a moltes ciutats provincials satisfer la 
creixent necessitat del segle de menjar i d’altres comestibles, i que les persones 
de classe mitjana i treballadora (especialment les dones) d’aquestes ciutats van 

41. La història del mercats al segle xix descriu la tensió entre dues visions del mercat públic: l’antiga 
visió paternalista («tradicional») de la societat de l’economia moral de temps anteriors i una nova visió 
capitalista («modernista») que està lligada a la nova economia política d’intercanvi de lliure mercat. 
La primera es practicava a les províncies i la segona a Londres. Un resum del debat sobre l’economia 
moral es troba a E.P. Thompson, The Moral Economy. Studies in Traditional Popular Culture, Nova 
York, 1993, cap. 4, 5. És interessant que pocs historiadors del tema, incloent-hi Thompson, han 
estudiat el mercat des d’una perspectiva que no sigui només la dels preus del pa i dels cereals i de les 
revoltes pels aliments, i no des del punt de vista de les polítiques públiques.
42. Aquesta integració de les classes urbanes a través del mercat públic no s’ha produït en el cas del 
centre comercial del segle xx. Vegeu Lizabeth Cohen, «From Town Center to Shopping Center: the 
Reconfiguration of Community Marketplaces in Postwar America», American Historial Review, (oct. 
1966), pàg. 1.080-1.081.
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tenir accés a més aliments i de millor qualitat que la població londinenca.43  
A Londres, d’altra banda, cap als anys noranta del segle xix, trobem que l’ac-
cés dels londinencs a la venda al detall de productes alimentaris havia canviat 
poc respecte d’un segle abans. Per a la majoria d’ells, el sistema quotidià de 
distribució d’aliments oferia una imatge pertorbadora, amb milers de vene-
dors al detall traginant tota mena de comestibles sobre el cap o en carros pels 
carrers i per mercats de carrer no regulats. Amb dos venedors ambulants per 
cada tres botiguers, una enorme proporció dels aliments de la ciutat encara es 

43. Per a una visió contrària, segons la qual la «modernització» dels mercats de Londres va ser «el llarg 
segle divuit», és a dir, 1660-1840, vegeu Smith, «The wholesale and retail…», pàg. 31-50. L’autor no 
insisteix en el creixement massiu de la venda a l’engròs després de 1840, ni tampoc, per comparació 
al que estava passant a les ciutat provincials, en la manca de «modernització» de l’entorn de venda al 
detall del mercat públic de Londres.

Mercat de Kirkgate, Leeds, 1904. Arquitecte: Leeming and Leeming

James Schmiechen
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distribuïa als carrers.44 Aquesta part habitual, tot i que poc estudiada, de la  
vida quotidiana era essencialment producte de la naturalesa del govern de Lon-
dres, com també del desordre administratiu i d’una política alimentària que 
tenia com a objectiu conservar els antics monopolis i els tributs mitjançant un 
comerç a l’engròs molt profitós. Resumint, Londres no estava a l’altura de la 
nova era de reforma municipal post-1835 que va desembocar en el nou model 
de mercats de la majoria de ciutats provincials. Això no vol dir que Londres fos 
un fracàs total. De fet, cap a la fi del segle xix, els mercats coberts de Smithfield 
i Billingsgate eren considerats uns brillants exemples de la modernització del 
sistema racional de comercialització a l’engròs d’aliments i d’altres productes, 
fet que contribuiria amb el temps a la revolució dels grans magatzems i les 
cadenes de supermercats de la fi del segle xix, començament del segle xx. Però, 
mentrestant, la població de Londres es va quedar sense la mena de protecció 
tradicional que s’havia reinventat en un sentit modern a les ciutats provincials.

També s’ha vist que la història del mercat públic al segle xix formava 
part d’una intensa guerra cultural centrada majoritàriament en l’espai urbà. 
Els antics paisatges rurals i urbans havien estat esborrats en una batalla entre 
els dos nous móns urbans: d’una banda, una cultura de carrer dominada per 
la por, la pobresa i l’alienació, i d’una altra, un conjunt de nous espais, com 
banys i museus públics. El mercat cobert formava part d’aquest nou mapa de 
«respectabilitat burgesa» i creació d’espais amb un propòsit. A l’igual de les 
manifestacions arquitectòniques victorianes a altres llocs de la ciutat, el nou 
mercat es va vestir amb força imatgeria històrica i d’acord amb els elevats 
criteris arquitectònics de l’època. Tot això per recordar als urbanistes del segle 
xx que la mediació de l’espai urbà amb una consciència de classe agressiva era, 
per a ells, més important que un «urbanisme» integral.

Finalment, a Londres, on el paper del mercat públic en la subsistència 
dels pobres ocupava una posició molt baixa en l’agenda de prioritats, es pot 
afirmar que Friedrich Engels s’equivocava el 1845 quan va atacar Manchester 
i d’altres ciutats industrials en lloc de Londres per desatendre les necessitats 
d’aliments dels treballadors industrials.45 Gràcies a la reinvenció del mercat 

44. Mayhew va observar a mitjan segle que el venedor ambulant mitjà venia més mercaderies que el 
petit botiguer. Les xifres de 1890 són 23.760 venedors ambulants contra 31.747 botiguers i es troben 
a «l’estudi de Londres» de Charles Booth segons es cita a Harold W. Pfautz, (ed.), Charles Booth On 
the City. Physical Pattern and Social Structure, Chicago, University of Chicago Press, 1967, pàg. 231.
45. W.O.Henderson, W.H.Chaloner, The Condition of the Working Class in England, 1845. Stanford, 
Stanford University Press, 1958, pág. 50-51, 80-81, 86, 90. En aquest llibre Fredrich Engels afirmava 
que els mercats públics a les noves ciutats industrials eren bruts i un focus de malalties i que el sistema de 
mercats anava en contra dels interessos de la classe treballadora: segons ell, als treballadors només els do-
naven el menjar sobrer i, en general, de vendre els aliments, s’ocupaven venedors ambulants insignificants 
que compraven productes dolents i només els podien vendre a un preu barat per la seva mala qualitat. 
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públic al segle xix, la idea del mercat «públic» va esdevenir una empresa 
sostenible que va durar fins ben entrat el segle xx. Si mirem el significat 
cultural del mercat cobert com un llenguatge urbà, no era tan simple com un 
conjunt de normes noves de venda al detall, ni una major oferta d’aliments, 
sinó que també representava una metàfora de virtut cívica, edificació moral 
i contribució a una consciència alimentària moderna, tot plegat una nova 
experiència social.

James Schmiechen
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Els mercats coberts a França a la llarga durada
Gilles-Henri Bailly i Philippe Laurent

A totes les èpoques, les ciutats han intentat atraure els productors, hortolans, 
ramaders i avicultors dels voltants, i els firaires, posant a la seva disposició 
els espais lliures, les places, i els camps firals que oferia l’organització urba-
na. Se’ls facilitava la instal·lació, tot millorant les condicions d’exercici de la 
seva activitat mitjançant la construcció de recers fixes o mòbils, temporals o 
permanents.

Aquest tipus d’arquitectura es va estendre per tot el territori francès i es 
va anar inscrivint en la topografia evolutiva de les ciutats des de l’edat mitjana 
fins als nostres dies. Totes les regions franceses han posseït en algun moment, 
i posseeixen encara, edificis que han servit o serveixen de recer al comerç firal. 
Sovint, les grans ciutats han considerat justificada la coexistència de diverses 
construccions d’aquesta mena. Se’n troben sistemàticament a cada capital de 
comarca; també s’ha conservat un gran nombre de mercats coberts a molts 
pobles que ja no tenen la importància que havien tingut en altres temps.

Aquests «paraigües», als quals s’han donat formes extremadament va-
riades, van des de les estructures lleugeres als equipaments públics monu-
mentals. Posen de manifest una creació arquitectònica diversa i original, amb 
unes formes que s’adapten perfectament tant a les diferents funcions i estils 
arquitectònics, com a les particularitats del context urbà de l’època. Des del 
mercat dels orígens, amb la carcassa de fusta i la coberta de teules, fins als pa-
raigües de metall o de formigó, passant pels «temples» de pedra, l’arquitectura 
del comerç no sedentari s’ha renovat constantment, de la mateixa manera que 
ho ha fet el comerç. Aquestes construccions, que fins fa poc es consideraven de 
manera precipitada com a simples locals utilitaris, han adquirit sovint expres-
sions monumentals i representatives. Avui, aquests edificis formen part dels 
monuments públics destacats de les ciutats i dels pobles, i marquen el nostre 
paisatge quotidià.

L’esdeveniment periòdic del mercat té el seu lloc privilegiat a la ciutat, 
generalment en ple centre. Sota el gran volum dels mercats coberts, l’ani-
mació, els colors, les escenes pintoresques i l’abundància de compradors  
i de mercaderies ofereixen un espectacle apreciat i sempre canviant. Els dies 
de «gran mercat», aquest s’estén pels carrers i les places dels voltants; l’activi-
tat anima tot el barri. La història ensenya que aquestes trobades periòdiques 
figuren entre les tradicions més antigues i que han sobreviscut a nombroses 
transformacions. 
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L’alba dels mercats a l’edat mitjana
L’origen dels mercats és força antic. Probablement, les llotges i altres edificis 
de mercat ja existien a l’època gal·loromana. L’obertura al comerç mediterrani 
i el caràcter profundament urbà de la colonització romana van contribuir sens 
dubte al desenvolupament d’aquesta forma d’intercanvi a la nostra terra. Les 
ciutats del món romà posseïen espais destinats als mercats, que rebien el nom 
de macellum i mercatum però que també es confonien amb el forum (que do-
narà lloc al terme fira). Són unes construccions importants les excavacions de 
les quals n’han revelat la disposició regular: unes grans esplanades vorejades 
de porxades sota les quals s’obrien rengleres de botigues.

El llarg període de l’alta edat mitjana que segueix la caiguda de l’Imperi 
romà no és gaire propici a una pràctica contínua d’intercanvis. Els coneixe-
ments sobre la història urbana dels mercats es remunten al segle xi. En aquesta 
època, i en particular al segle xii, els avenços de l’agricultura, el desenvolupa-
ment econòmic del país i el creixement urbà tornen a generar un creixement 
dels mercats i per consegüent dels seus edificis.

Les senyories i les abadies intenten controlar l’aprovisionament de les 
ciutats i gestionen els graners senyorials i les granges del delme mitjançant 
els impostos.

Tot i que la reialesa intenta afavorir el comerç fent que els comerciants 
gaudeixin d’una jurisdicció específica (exempció de peatge els dies de mercat, 
salconduits per als comerciants, franquícies, la seguretat de les fires i de les 
seves operacions), la creació dels mercats s’acompanya d’una sèrie de mesures 
destinades a reglamentar aquestes trobades periòdiques a fi de facilitar-ne el 
control. Les fires i els mercats es fan a llocs ben definits, en dates fixades en 
funció del calendari litúrgic: el mercat té lloc en general un cop a la setmana 
i les fires dos o tres cops a l’any, en particular el dia de la festa patronal de la 
parròquia. En aquesta època els mercats ja són l’objecte d’una estreta tutela: els 
diferents drets a parada, com succeeix encara avui, es destinaven a rescabalar el 
senyor de les despeses de construcció i de manteniment dels mercats. Es tracta 
dels drets de circulació i d’entrada dels productes (anomenats, segons els llocs, 
peatge, peatge sobre les mercaderies, carreteig, rodatge); del dret a exposició dit 
dret de leyde1 (que atribueix al comerciant un lloc oficial); dels drets de mercat 
percebuts sobre la venda dels productes; i, finalment, dels drets de perforació 
per cada bóta de vi oberta. Els textos que es redactaven durant la cerimònia de 
vassallatge contenen un recompte que recapitula el contingut del feu i precisa 

1. A Catalunya, la «lleuda» no acostumava a gravar el dret d’exposició, sinó el dret d’entrada a la 
ciutat. (N. dels e.)

Gilles-Henri Bailly i Philippe Laurent
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les diverses autoritzacions. Els mercats (aleshores anomenats mercats feudataris) 
figuren en aquestes disposicions.

La creació d’un mercat i l’eventual construcció d’un mercat representen 
un privilegi que el rei acorda al senyor. El paper de la reialesa és essencial. Els 
primers mercats coberts foren construïts per Felip August (1183) a l’actual 
barri de Les Halles de París. Lluís VI autoritza la creació dels mercats d’Étam-
pes i de Dreux dins el territori reial. Aquestes decisions de creació responen a 
la demanda de les comunitats locals i per tant les afavoreixen; ofereixen nous 
espais, més amplis, per a l’exercici del comerç i orienten el desenvolupament 
urbà. L’any 1355, Joan el Bo crea a Tours l’emplaçament de l’actual plaça 
Foire-le-Roi. Es tracta d’una decisió urbanística important que impulsa un 
nou pol de creixement. Molt aviat, el poder reial utilitza els beneficis fiscals 
dels mercats per a la seva política de reforçament de l’Estat atribuint aquests 
recursos als seus vassalls.

El rei, a vegades, fa donació d’un mercat cobert directament a una 
ciutat del seu patrimoni, com Lluís XII, que afavoreix l’any 1508 la ciutat 
d’Évreux. A Caen, l’any 1180, trobem una sèrie de parades arrendades per 
a diverses especialitats comercials que pertanyen al duc de Normandia. El 
vassall al qual el rei cedeix els seus drets pot ser igualment una senyoria 
eclesiàstica, una abadia, un priorat o un hospici. En aquests casos, l’abat 
fa construir un mercat, com a Saint-Pierre-sur-Dives o a Puiseaux. Aquest 
origen explica que alguns mercats estiguin edificats dins el recinte dels 

Mercat medieval de fusta, Arpajon

Els mercats coberts a França a la llarga durada
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monestirs, a la plaça que hi dóna accés, o bé a l’interior del recinte del 
castell, ja que l’autoritat civil o religiosa que inicia la construcció en fixa 
l’emplaçament dins el seu territori. El senyor posa sovint el seu blasó al mer-
cat. Moltes vegades cobreix part de les despeses de la construcció, o bé hi 
participa directament, per exemple autoritzant que la fusta per construir-ho 
s’extregui dels seus boscos. Tanmateix, alguns mercats són creats o acabats 
gràcies a donacions públiques.

Es troben casos excepcionals, com el de la comunitat rural de Campan, 
que s’allibera cap a l’any 1300 i que, tot defensant-se dels poders feudals de 

Mercat medieval, Puiseaux. Vista interior 
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l’entorn, exerceix ella mateixa els diversos drets senyorials i en particular el de 
la construcció d’un mercat cobert.

Les cartes comunals són l’origen de la construcció de diversos edificis 
de mercat, especialment durant el període del regne de Lluís VI el Gras 
(1108-1137), sota el qual apareixen les primeres comunes. Aquest mateix 
rei estableix a Lorris, on tenia una residència, una comuna, la carta funda-
cional de la qual —coneguda amb el nom de costum de Lorris— estableix, 
entre altres decisions, les fires i els mercats. El text, que fou un dels primers 
d’aquesta mena i que aviat esdevingué famós, fou imitat per altres comu-
nitats. Aquestes ciutats recentment emancipades no tarden a emprendre la 
construcció de mercats. La presència d’aquest edifici al cor de la ciutat, així 
com els textos jurídics, donen fe de les noves llibertats de les quals gaudeixen 
els habitants. La conquesta de les llibertats urbanes permet als ciutadans de-
senvolupar a la ciutat espais de mercats ben diferenciats: a final del segle xiii, 
a Estrasburg, s’afegeix un mercat burgès al vell mercat episcopal construït 
entre els segles x i xii. Les ciutats dotades d’aquests edificis els exhibeixen 
amb orgull, com la ciutat de Meaux, que mostra la imatge del mercat al seu 
segell de 1308.

L’edificació d’un mercat té per finalitat afavorir el comerç oferint avan-
tatges de confort i un millor control de les transaccions. És més fàcil fer 
respectar les regles en un lloc ben delimitat. Però les grans disparitats que 
trobem en la dimensió dels mercats antics ens fa preguntar-nos quines eren 

Els mercats coberts a França a la llarga durada
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concretament les funcions que se’ls atribuïa. A uns edificis tan diferents havi-
en de correspondre necessàriament realitats múltiples: les dimensions varien 
des de les més vastes, com el mercat de La Côte-Saint-André, fins a les més 
menudes, com el de Thémines. El primer, que constitueix un rècord en la 
matèria, amb les seves cinc naus, ocupa gairebé la totalitat de la plaça on es 
troba; el segon es redueix a un pavelló minúscul, de manera que la majoria 
dels comerciants han de conformar-se amb exercir a prop i a la intempèrie. 
La funció d’aquestes petites llotges era d’oferir un recer per a les operacions 
de mesuratge i de control de certs aliments, en un lloc apartat de l’aldarull, 
propici a l’equitat de les transaccions. Fins i tot els mercats més grans només 
podien allotjar una selecció dels comerços considerats com els més nobles, 
com els drapers, o els que necessitaven tenir les parades a recer, com els car-
nissers i els peixaters. El mercat cobert de Cordes (al sud de França) estava 
destinat als teixits, si bé aquesta funció dels mercats coberts destinats als 
draps, a les llanes i a les teles, com els Wautlaube i els Watschale d’Alsàcia, es 
troba sobretot al nord de França. Algunes denominacions com Mercat dels 
Draps, de les Nous, de les Olives, del Formatge, de la Mantega, tenen el seu 
origen en les especialitats de la producció local. 

En algunes ciutats, el mercat de la carn podia tenir lloc en un edifici 
proper del mercat cobert i prendre la forma d’un veritable monument que 
rebia el nom de mazet, mazel o maisel. Les grans ciutats, en particular París, 
estaven dotades de mercats coberts específics segons el tipus de producte. 

Moltes ciutats medievals no tingueren mai cap espai per al mercat fora 
dels carrers i encreuaments sense recer del centre, fins i tot per al delicat ne-
goci del gra, la qual cosa explica topònims freqüents com carrer del Mercat del 
Blat, plaça dels Draps, carrer del Mercat de les Herbes, etc. Aquesta absència de 
mercat cobert era sovint volguda, ja que la falta de lloc arrecerat on guardar 
l’excedent afavoria la venda de tota la mercaderia.

L’espai disponible intramurs era pràcticament inexistent a la ciutat me-
dieval, on les places dignes d’aquest nom són excepcionals. Els eixamplaments 
dels carrers, les cruïlles, les esplanades i fins i tot els pòrtics de les esglésies eren 
els llocs habituals del mercat. Davant la impossibilitat d’ocupar una posició 
central, les llotges s’adossaven sovint a les esglésies i als campanars, o bé els 
seus rafals es recolzaven contra la tanca del cementiri. Dins l’univers exigu 
de la ciutat medieval, l’església i el mercat es toquen: aquests edificis consti-
tueixen encara avui un conjunt monumental coherent. Així doncs, el mercat 
anava estretament lligat als espais lliures, carrers i places que la gran teulada 
sobre pilars es limitava a cobrir. El mercat és sovint descrit al sud de França 
amb la simple denominació de plaça o plaça coberta, expressió que indica 
clarament el caràcter públic del sòl que aquestes llotges obertes deixaven lliure 
de tot obstacle.

Gilles-Henri Bailly i Philippe Laurent
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Els carrers i les places vorejades d’arcades del centre de la ciutat són 
sobretot típics del sud de França. Estiguin associades o no a un mercat cobert, 
les porxades reben sovint el nom de halles i han pogut tenir una funció comer-
cial complementària a la del mercat firal. En canvi, en algunes bastides (pobles 
fortificats de planta quadriculada), les arcades, en aquest cas anomenades cou-
verts, passen per sobre exclusivament de carrers amb circulació.

Sovint, els mercats es troben incrustats a les illes de les cases particu-
lars com a conseqüència d’un desenvolupament simultani de l’habitatge i del 
comerç. L’ocupació d’un pati interior pel mercat apartat de la circulació dels 
carrers, però unit a aquests per passatges que travessen la planta baixa de les 
cases (com a La Flotte-en-Ré o com a la Cohue2 de Dinan), era una disposició 
freqüent que en la majoria dels casos no s’ha conservat.

Davant la saturació progressiva dels mercats intramurs a partir del segle 
xii, durant els dos segles de pau civil els comerciants s’apropiaren progressiva-
ment els espais lliures exteriors a les muralles de la ciutat. Al voltant d’aquests 
espais firals es desenvolupen nous pols d’activitat, barris al mateix temps co-
mercials i artesanals que inicialment havien aparegut a les portes de la ciutat, 
allà on es creuaven els camins. Aquestes barriades es creixen fins al punt de 
competir amb la ciutat tancada i de justificar, al seu torn, l’edificació d’una 
segona muralla. El seu èxit s’explica pels avantatges que presentaven en relació 
amb la ciutat intramurs: espai disponible, un accés més fàcil i la possibilitat 
d’estalviar-se certs portatges urbans; tanmateix aquestes barriades no pogue-
ren prosperar sense la protecció d’una autoritat civil o religiosa. 

Igualment a totes les èpoques, s’han construït mercats vora els rius, els 
canals i els ports. El fet és prou freqüent per constituir una dada reveladora. 
A l’edat mitjana, com que les vies terrestres no oferien ni seguretat ni como-
ditat, l’aigua va atraure una part important del transport de les mercaderies 
i va contribuir molt al desenvolupament de les ciutats i dels seus mercats. 
Sembla que la prosperitat de les fires i dels mercats estava relacionada amb 
la proximitat d’una via navegable i, inversament, el debilitament de la nave-
gació al segle xix va repercutir en l’activitat dels pobles fluvials. A París, que 
devia gran part de la seva activitat al gremi dels barquers, es feien mercats 
als ports i als marges del Sena, on les barques amuntegades formaven un 
mercat sobre l’aigua. Fa poc temps, aquesta particularitat encara era una 
de les atraccions d’Amiens: a través de canals ramificats, la ciutat rebia la 
producció hortícola dels seus conreus als pantans. I el mateix succeïa a Saint-
Omer i a Colmar. 

2. El mot cohue designa una reunió tumultuosa de gent i, per extensió, també designa el mercat.  
(N. de la t.)
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Els mercats de carn foren sovint portats fora per motius de salubritat 
de les zones poblades i agrupats vora l’aigua. La carnisseria de l’Hôtel-Dieu a 
Lió, que també tenia la funció d’un escorxador, disposava d’una estacada ano-
menada el pont dels Carnissers que permetia evacuar les deixalles al Roine… 
Aquestes disposicions bàsiques d’higiene i de comoditat perduren fins al segle 
xx per als mercats al detall i a l’engròs, per a les carnisseries, les peixateries, els 
graners i els magatzems.

Durant molt de temps, l’arquitectura més estesa per als mercats era 
una simple estructura de fusta que sostenia la coberta. La majoria d’aquests 
edificis corresponen a un tipus comú: de pla allargat, amb quatre rengleres de 
pilars que delimiten tres naus d’amplària desigual; la nau central és més ample 
i també més elevada que les altres dues, amb una elevació d’estil «basilical» 
ja que l’alta teulada forma dos aiguavessos llargs que sovint baixen fins molt 
avall. Aquestes teulades, simplement posades sobre els pilars, semblen flotar 
damunt la plaça com un paraigua. Alguns d’aquests edificis, molt allargats, 
superen a vegades els setanta metres i resulten de la suma d’un gran nombre 
de trams, és a dir d’encavallades triangulars idèntiques. Aquests trets aparei-
xen sobretot als edificis de la meitat nord de França; l’arrel semàntica hall del 
mot francès per a mercat o llotja (halle) sembla confirmar-ne d’altra banda el 
caràcter nòrdic.

Alguns edificis es distingeixen d’aquest tipus pel seu tancament peri-
metral construït amb murs d’obra (com el mercat de Saint-Pierre-sur-Dives, 
erigit per monjos benedictins). Adopten la tipologia de les granges sota 
delme, on la funció d’emmagatzematge adquireix més importància que la 
de distribució. 

Els mercats de fusta medievals que s’han conservat figuren entres les 
mostres exemplars més antigues d’armadures: Arpajon, La Ferrière-sur-Risle, 
Lyons-la-Forêt, Clères, Le Mas-d’Agenais, Luzarches, Gensac. Els mercats 
més antics que subsisteixen a França es remunten com a màxim al segle xiii. 
A Crémieu, la numeració de les peces de l’armadura dóna un indici sobre la 
manera com s’executava la campanya de les obres. Per exemple, es reproduïa 
sovint de manera idèntica un mateix model fins a una època molt avançada, 
per fidelitat a un edifici antic apreciat o a una tradició de construcció local. 
Aquests edificis allargats, propicis al deambular comercial, estan perfecta-
ment adaptats a les places que s’estiraven en forma de fus típiques del teixit 
urbà medieval. 

Sembla que el tipus de «mercat-pavelló», de planta quadrada o similar, 
es practica en primer lloc al sud-oest de França, especialment a les bastides 
d’aquesta regió. Les armadures d’aquests mercats es distingeixen per les ar-
ticulacions complexes de les encavallades en forma d’estrella determinades 
per aquesta planta. L’elecció d’aquesta planta es deu a raons urbanístiques  
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i funcionals: el programa de la construcció del mercat es combina sovint 
amb el de la casa de la vila i condueix a la construcció d’un pis suplementari 
damunt del mercat. El pavelló de quatre aiguavessos del mercat-ajuntament 
realça així el caràcter monumental que li confereix la seva funció cívica. 

No queda cap traça del tipus de mercat-claustre amb la seva forma 
d’atri, probablement d’origen romà: sembla que les Grandes Halles de Sau-
mur, que fou construït per Enric II d’Anglaterra i comparat per Joinville amb 
un claustre cistercenc, així com l’Etape aux Laines de Calais, van tenir aquesta 
forma. Les Halles de Rouen del segle xvi, molt semblants als carreaux de Les 
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Halles de París, formava una mena de plaça tancada de galeries amb estruc-
tura de fusta, que se seguien ininterrompudament a tres dels quatre costats 
de la plaça. A La Flotte-en-Ré subsisteix un mercat en forma de pati interior, 
únic exemple d’aquest tipus desaparegut. Altres tipus adoptaven la forma de 
les botigues que es trobaven a la planta baixa dels edificis d’algun passatge, o 
bé als carrers de botigues (carnisseries o mazels), com a Dinan, per exemple, 
on l’entrada podia donar lloc a un portal esculpit. 

Els mercats formats únicament per una armadura de fusta són escassos 
al sud de França, que ha heretat directament el seu passat romà. La majoria 
dels edificis associen la maçoneria a la fusta: murs o pilars de pedra que supor-
ten encavallades força pesades justificades pel pes de les cobertes, de teula ro-
dona a les regions de la plana, i de llosa a la muntanya. A Aquitània, es troben 
sovint pilars vuitavats construïts amb maó o amb pedra, amb bases i capitells 
adornats amb motllures. El petit mercat de Salies-du-Salat presenta un pilar 
de pedra decorada digne d’una sala capitular. A Cordes, la teulada, bastant 
plana, és sostinguda per uns fusts de gran alçària que semblen els d’una esglé-
sia. El mercat de Fère-en-Tardenois, construït l’any 1552 per iniciativa d’Anne 
de Montmorency, reposa sobre unes columnes cilíndriques anellades, d’estil 
ja renaixentista. L’entrada en escena dels mestres de cases al costat dels fusters 
denota una arquitectura més urbana, una recerca de monumentalitat. Tanma-
teix, al costat d’aquests exemples elegants i refinats hi ha nombrosos casos de 
pilars de secció quadrada, d’aspecte massís. 

Les estructures dels mercats coberts són sovint obres d’aspecte im-
pressionant, pel calibre de les fustes utilitzades, per la complexitat de la seva 
geometria, per l’estreta imbricació de les peces. Revelen l’habilitat dels mes-
tres fusters. 

Els mercats de la ciutat renaixentista i clàssica
L’edat mitjana és l’època de la multiplicació dels mercats i de les llotges. 
Després de les destruccions de la guerra dels Cent Anys, es van reformar, 
reconstruir o edificar molts mercats, que d’aquesta manera van sostenir el 
creixement econòmic dels anys 1450-1500. La represa dels feus va donar lloc 
a privilegis reials que confirmaven les fires o els mercats antics i que instituïen 
noves creacions, com les que va atorgar Lluís XI a les ciutats saquejades per la 
guerra. El seu cosí, Louis Mallet de Graville, va obtenir d’aquesta manera au-
toritzacions per a la construcció dels cèlebres mercats d’Arpajon i de Milly-la-
Forêt. A prop d’aquestes ciutats, a la regió rica de Hurepoix i a la de Gâtinais, 
les ciutats de Puiseaux —sota Carles VIII—, Méreville —sota Lluís XII—,  
i Limours i Égreville —sota Francesc I— també van gaudir d’aquest favor i, 
en conseqüència , d’edificis magnífics. 
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Als segles xvii i xviii, quan la nova noblesa d’ofici (obtinguda per 
exercir càrrecs de govern en les àrees de la justícia i de les finances) adquirí 
antics feus, es van crear nous mercats. Aquests nous oligarques que s’havien 
fet un nom al servei de l’Estat es veien obligats a mantenir-lo mitjançant la 
possessió d’una terra. Van saber posar-se d’acord per revifar a favor seu els 
antics privilegis locals. Per exemple, Colbert compra l’any 1657 la baronia de 
Seignelay, modernitza el castell, crea un contracte d’arrendament, instal·la 
dues manufactures reials, construeix un mercat, un forn públic, una premsa, 
un graner de sal i un hostal. Més tard, el duc de Penthièvre restableix diver-
sos mercats coberts a les principals ciutats dels seus dominis a Lyons-la-Fôret 
(abans de l’any 1775), a Gisors (l’any 1786), així com a Vernon i a Andelys. 
A Piney encara es pot veure el pis d’entramat del mercat, que era l’antic 
graner dels ducs de Luxemburg. Aquestes construccions sempre prometien 
rendes regulars. 

Aquests mercats, realitzats amb mitjans de construcció tradicionals  
i sense grans ambicions arquitectòniques, són la mostra d’un arcaisme sorpre-
nent en ple segle de les llums. Fins la dècada de 1750, i fins i tot més enllà, res 
no empeny el propietari del feu a modificar i a embellir un edifici que, en la 
seva forma original, sempre li ha permès extreure els beneficis amb regularitat. 
Un toc d’arcaisme pot constituir, per al senyor, una mena de símbol que fa 
valer la permanència dels drets vinculats a la seva terra.

El Renaixement va renovar lleument l’arquitectura, però la influència 
que tingué en els edificis de mercat fou feble. Tanmateix, cal destacar la im-
portància que van tenir alguns programes de prestigi que foren l’ocasió, a 
partir del segle xv, de realitzar arquitectures més refinades a través de les quals 
esclata la magnificència dels seus comanditaris: els gremis d’«elit» de les ciu-
tats (carnissers, drapers, «mercaders de l’aigua»), professions que es trobaven 
sovint en el mateix govern de les municipalitats. Aquesta plusvàlua estètica 
que s’observa sobretot a les regions del nord i de l’est de França, més riques,  
i precoçment emancipades, resulta de l’expansió del comerç nòrdic dels segles 
xv i xvi. Per això les obres mestres d’aquest estil es troben a Flandes : a Ieper, 
a Bruges i a Gant.

Els immensos aiguavessos de les seves cobertes, l’ornamentació dels 
capcers escalonats, les rengleres de lluernes, les torretes d’escales volades que 
les flanquegen, revesteixen aquests mercats, com en l’arquitectura dels castells, 
d’una dimensió aristocràtica. Són de planta gòtica i d’ornamentació renai-
xentista. El mercat de Mirecourt, amb les seves torratxes i les seves finestres 
coronelles, sembla una mansió aristocràtica. A Perpinyà, la Llotja de Mar 
remet al comerç mediterrani; construïda de 1397 a 1418 sota la dominació 
aragonesa, està inspirada en palaus municipals italians i s’assembla a les llotges 
de Catalunya i de les Balears. Pel que fa a la resta de França, només els mercats 
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coberts de La Ferté-Bernard s’aparenten als mercats coberts alsacians, pel seu 
volum alt i tancat i pel seu aspecte de casa urbana, però, erigits a compte de 
Claude de Lorraine, duc de Guise, són d’origen senyorial. 

La influència de l’arquitectura clàssica en els mercats coberts s’estén so-
bretot a les grans ciutats on s’emprèn la construcció de carnisseries, peixateries  
i mercats de blat, així com la reconstrucció d’ajuntaments. A Ais de Provença, La 
Halle aux Grains es construeix amb pedra tallada i es dota de graners; evoca un 
palau, amb els seus contraforts i el seu frontó ornat amb una estatuària al·legòrica: 
la deessa Cíbele productora de riquesa, i el riu Roine que la transporta. 

Els mercats d’aquesta època han heretat del Renaixement italià l’estil de 
pavellons amb arcades lleugeres que reposen sobre columnes: l’any 1674, Pierre 
Puget, que va dissenyar projectes d’embelliment per a Marsella, construeix en 
aquesta ciutat la Poissonnerie Neuve prenent com a model la llotja del Merca-
to Nuovo de Florència (1551), en forma de sala hipòstila. Montpeller es dota 
d’una carnisseria i d’una peixateria elegants. Les carnisseries d’Arle i d’Avinyó 
posseeixen una decoració esculpida simbòlica: caps de bou i de moltons i panò-
plies d’instruments de carnisseria. A Avinyó, l’arquitecte Jean-Baptiste Franque 
concep el seu projecte per a la construcció de les carnisseries com una operació 
immobiliària: de 1749 a 1752, fa construir a banda i banda del carrer Vieux-
Sextier edificis d’habitatge planificats, a la planta baixa dels quals es troben 
aquestes carnisseries ornamentades. 
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El segle de les llums veu l’aparició d’un pensament totalment nou 
amb el desenvolupament de polítiques municipals. Els intendents o els ad-
ministradors regionals s’encarreguen de les obres d’equipament, especial-
ment de les que estan relacionades amb l’aprovisionament de la població. 
És lògic que els reformadors d’aquesta època hagin emprès la reforma de les 
parts de la ciutat allà on subsistien més arcaismes, als mercats, amb el seu 
aldarull desordenat, la confusió de la seva planta. A la seva obra El temple 
del gust, l’any 1733, Voltaire profetitza els grans canvis que aportarà el futur: 
«Els que viuran després meu faran allò que jo solament he imaginat […] 
Noves places i nous mercats construïts sota columnates decoraran París com 
l’antiga Roma». Les obres d’embelliment empreses en algunes ciutats grans 
de França confereixen un lloc cada vegada més important al comerç. Tot  
i que les preocupacions estètiques romanen al primer pla, l’interès pels béns 
públics supera progressivament l’interès per les posades en escena estricta-
ment simbòliques. Els espais centrals de les ciutats, irregulars i saturats, són 
eixamplats, rectificats i planificats; i els mercats coberts són reconstruïts en 
harmonia amb les noves composicions. 

A Versalles, a les portes del palau, es crea tota una ciutat nova que serà 
ràpidament dotada de tots els mitjans necessaris per a la seva subsistència. 
La plaça del mercat, de forma quadrada, se situa al barri de Notre-Dame i 
s’hi construeixen llotges per a diversos productes: mantega i marisc, vedella 
i aviram, herbes, blat. Davant la rellevància que va prenent la ciutat, l’any 
1755, Lluís XV fa construir, en un barri simètric, els Carrés Saint-Louis, 
una mena de centre comercial abans d’hora. Les botigues, coronades amb 
mansardes, formen quatre places quadrades (carrés) destinades a comerços 
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diversos: el Quadrat dels Pous, el Quadrat de la Civada, el Quadrat de la Font 
i el Quadrat de la Terra».

Els temps canvien sensiblement a la fi del segle xviii. L’any 1786, 
un personatge il·lustrat i més convençut de la seva missió benèfica com fou 
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Camille d’Albon recordat per la crònica històrica amb l’apel·latiu fastuós de 
Rei d’Yvetot— fa erigir un mercat d’arquitectura elegant amb aquesta inscrip-
ció: Gentium Commodo, Camillus III (d’utilitat pública). 

Els projectes més brillants veuen la llum a les ciutats que emprenen 
obres d’embelliment. Estan signats per grans noms: Gabriel a Rennes, Giral 
i d’Aviler a Montpeller, Puget a Marsella, Franque a Avinyó i a Autun, i 
Blondel a Estrasburg. Els gremis de comerciants fan construir edificis ele-
gants per allotjar-hi les borses, on discuteixen sobre el seu negoci, com per 
exemple a Lille, on la Vieille Bourse disposa les façanes barroques al vol-
tant d’una plaça central, o a Tours, amb el Palais du Commerce i la seva 
Halle aux Draps (1759). Lluny de les fonts del nou gust, el camp coneix 
un classicisme provincial rústic. S’emprenen magnífiques reconstruccions de 
«mercats-ajuntaments» en maçoneria. Aquests ja no tenen res a veure amb la 
fórmula popular del pavelló de fusteria, semblen més aviat palaus urbans. El 
llenguatge clàssic introdueix els seus elements arquitectònics característics: 
columnes, pilastres, aparells encoixinats rústics i frontons decoratius. Les 
teulades accentuen aquesta evolució amb mansardes ornades amb finestres 
d’ull de bou. A Carcassona, la teulada està deliberadament camuflada dar-
rere un àtic amb balustrada. 

El temps de les reformes 
A partir de la fi del segle xviii, el problema de les subsistències, especialment 
la del gra, que aleshores constitueix la base de l’alimentació, provoca una 
sèrie de reformes i una profunda mutació dels mercats i les llotges. Al rei se 
li exigia les reponsabilitats d’un pare envers el seu poble, i havia de vetllar 
perquè hi hagués pa per a tots els seus súbdits. L’administració i la policia, 
amb l’objectiu de garantir l’estabilitat social mitjançant un aprovisionament 
regular dels aliments, es veien empeses a vigilar i reglamentar de molt a prop 
els intercanvis. Aquesta actitud era contrària al principi, tan sovint declarat, 
de la llibertat en l’establiment dels preus i podia ofegar el mercat. Les vacil-
lacions entre la liberalització i el control dels intercanvis fou una constant del 
segle xviii.

A la Revolució, els mercats urbans foren l’escenari de disturbis. Alguns 
van ser destruïts en tant que símbols de l’antic feudalisme. L’any 1792, un 
cert nombre de mercats propietat de la noblesa i del clergat van ser confiscats, 
com altres béns, i van ser posats a la venda. Molts altres mercats foren aban-
donats o venuts durant aquests anys. Alguns particulars van passar aleshores 
a ser propietaris d’edificis que van provar d’utilitzar en el seu únic benefici. 
Alguns en van treure un profit immediat enderrocant els mercats i venent-
ne els materials. Inversament, la confiscació dels béns del clergat ocasionà la 
instal·lació de mercats als convents o a les esglésies parroquials. Aquests canvis 
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d’afectació precipitaren la fi d’alguns edificis, però per a altres representaren 
l’ocasió d’iniciar una nova fase.

La Revolució, hereva de la Il·lustració, afirma la llibertat de comerç  
i la lliure circulació del gra (segons les lleis de Pradial de l’any v). Però, a la 
pràctica, apareixen les mateixes vacil·lacions que a l’Antic Règim; s’observa 
una oscil·lació entre el dirigisme i el laxisme. Els municipis es prenen sovint 
la llibertat d’instituir mercats i de construir llotges sense esperar l’autorització 
del Bureau du Commerce. Després del període de Termidor, com cada poble 
volia gaudir de les mateixes prerrogatives que els pobles veïns, la xarxa dels 
mercats es densifica considerablement. La institució del calendari republicà va 
contribuir d’altra banda a aquest creixement, canviant totalment el calendari 
dels mercats fixat des d’una època immemorial. L’actitud liberal del poder 
serà deixar que els equilibris i l’eliminació «natural» de la competència entre 
les ciutats facin el seu efecte. 

Una llei de 1790 aboleix tots els drets feudals relacionats amb els mer-
cats i els mercats coberts: se suprimeixen el dret de mercat i el de mesuratge, 
i tots els drets onerosos que encarien les transaccions. Només es percebien 
els drets de lloguer de parades, que es registraven com a fons ordinari dels 
municipis. No obstant això, la França burgesa de després de la Revolució va 
entrar en el joc del comerç i de la competència, com ho demostra la construc-
ció simultània i competitiva de nombrosos mercats d’arquitectura elaborada. 
No era pas per imitació del poder passat que tants municipis volgueren tenir 
el seu mercat cobert: esperaven que la creació d’un nou flux comercial propi-
ciaria un creixement econòmic. Però molts pobles només n’obtenen un profit 
mediocre, absolutament insuficient en proporció a la inversió i a les despeses 
de manteniment. 

L’Estat s’esforçà a consolidar per tots els mitjans els departaments i els  
cantons que havia instituït el govern de la Convenció formant una xarxa ra-
cional al voltant dels principals centres urbans. Afavorides per la implanta-
ció d’una xarxa de vies de transport modernes, les capitals de comarca foren 
escollides per a la instal·lació de diverses funcions administratives, la qual 
cosa augmentava el seu atractiu dins de la regió. Aquestes petites viles de 
pas, geogràficament espaiades a distàncies regulars, van concentrar l’activitat 
comercial: és en aquests punts on es troben la majoria dels mercats coberts 
del segle xix. Idealment, l’àrea d’atracció d’un mercat havia de permetre als 
pagesos dels voltants anar i tornar el mateix dia. Els aplecs setmanals del mer-
cat eren una ocasió d’anar a les administracions locals idòniament situades 
a proximitat. L’Estat veia un mitjà eficaç d’integració social i de control en 
aquests centres urbans, dispositius bàsics de la seva administració.

A principi del segle xix, els mercats coberts, de la mateixa manera que 
altres edificis utilitaris com ara els escorxadors, els burots, les casernes, les 
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presons, les gendarmeries, els ajuntaments, etc. van ser objecte de millores 
notables, tant pel que fa al seu aspecte com pel que fa al seu entorn. Fins ales-
hores era impensable fer d’un servei banal un ornament de la ciutat. Després 
de la Revolució, les ciutats esdevenen sobtadament responsables d’elles matei-
xes i han d’emprendre un programa d’edificacions municipals per allotjar-hi 
les funcions locals que assumeixen i que les representen. L’edifici no solament 
ha d’inspirar respecte per la seva concepció, sinó que també ha d’estar situat 
amb cura en funció de les perspectives calculades per al seu lluïment a tot el 
barri, a tota la ciutat. 
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Des de feia molt temps, els ajuntaments allotjaven habitualment als 
seus modestos locals el mercat i el jutjat. Al segle xix, les municipalitats 
trobaren avantatjós fusionar l’edifici del mercat amb el de l’ajuntament,  
i conservaren sovint aquesta antiga cohabitació. La superposició de diversos 
programes permet economitzar l’espai urbà i els diners públics i crea edificis 
més elaborats, més majestuosos. D’aquesta manera el mercat adquireix una 
monumentalitat nova. Els consistoris esdevenen simbòlicament els protectors 
del comerç. Els mercats passen a formar part dels monuments que ornen la 
ciutat. A la fi del segle xix, la inauguració d’un mercat cobert representa una 
festa laica susceptible de fer contrapès a les celebracions religioses. 

El primer gran moviment de renovació dels mercats coberts al segle 
xix coincideix amb el neoclassicisme. En l’arquitectura d’aquests mercats 
trobem, per tant, tot el repertori estilístic d’aquest moviment: préstecs de 
l’antiguitat grecoromana, columnes dòriques o toscanes, arqueries, encoixi-
nats rústics, etc. Quan, a partir del govern de l’Imperi, s’aplica un programa 
sistemàtic d’equipaments de les regions de França, els escorxadors, les pre-
sons, les esglésies, els ajuntaments, les casernes, els hospitals i els mercats 
coberts són concebuts segons aquest estil arquitectònic. Els arquitectes, in-
tentant comunicar amb la sensibilitat del públic, volen expressar el caràcter 
específic dels mercats tot respectant les conveniències arquitectòniques: la 
imatge d’una certa rusticitat que s’associa als productes de l’agricultura que 
s’hi venen, la imatge prosaica d’un lloc públic on la multitud s’apressa. Es 
privilegien, per tant, els valors de la força i de la rudesa en les solucions ar-
quitectòniques i constructives. L’obra «eterna» dels romans s’imposa com la 
referència absoluta i serveix d’inspiració a tota una generació d’edificis fins 
als anys cinquanta del segle xiv.

Al segle xviii, la introducció de programes municipals comercials als 
concursos dels grans premis anuals de l’Acadèmia d’Arquitectura apareix com 
una novetat. Abans de 1785, l’arquitecte Claude-Nicolas Ledoux proposa un 
mercat entre els edificis públics del projecte de la seva «ciutat ideal» de Chaux. 
Però les recerques de composicions monumentals que caracteritzen aquests 
projectes acadèmics esdevenen aviat inadequades i cedeixen a una concepció 
més pràctica. La producció arquitectònica també evoluciona sota la influència 
de la primera generació d’enginyers de l’École des Ponts et Chaussées alesho-
res acabada de fundar per Perronet, i l’activitat de la qual no es limitava als 
ponts i a les vies: l’enginyer Garipuy, autor dels ponts més bonics de la regió 
de Llenguadoc, dissenya els plànols del mercat cobert de Carcassona.

Al principi del segle xix, es vol aportar una certa neutralitat als projec-
tes. Jean-Nicolas-Louis Durand, teòric i professor d’arquitectura a  l’Escola 
Politècnica, contribueix notablement a desenvolupar una forma sòbria i uni-
versal de tractar el projecte arquitectònic. Els col·laboradors i els alumnes de 
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Durand són els autors dels mercats que Napoleó fa construir a París. A la ma-
teixa època apareixen obres de reflexió sobre el tema. Louis Bruyère, director 
d’Obres Públiques de la ciutat de París publica la seva Collection des marchés 
de Paris. Durand, Bruyère i Fontaine utilitzen el procediment dels paral·lels 
arquitectònics, presentant en un mateix gravat models tipològics comparatius 
a fi de demostrar la pertinència de determinats dissenys. Es construeix un 
gran nombre de mercats coberts circulars. Els arquitectes no dubten a aplicar 
als mercats l’arquitectura rústica inspirada pels seus viatges a Itàlia: les cober-
tes de teula còncava amb ràfec, les encavallades aparents, els graners ventilats 
per àtics en forma de sequers, les parets nues i les arqueries que deriven direc-
tament de les granges toscanes afirmen una robustesa plena de caràcter. En 
aquesta vena italiana, el mercat de Saint-Germain, de Blondel (1817), fou el 
mercat parisenc més bonic de l’època, juntament amb el mercat de Les Car-
mes, de Vaudoyer (1819).

Abans, els mercats tradicionals cobrien el terra de la plaça, fins i tot 
quan es tractava d’una plaça amb pendent, sense oposar cap opacitat visual 
ni cap obstacle a aquells que s’hi passejaven. Al segle xix, en canvi, es va 
preferir fixar l’espai cobert del mercat sobre un sòcol horitzontal, la qual cosa 
va implicar que s’haguessin de disposar esglaons d’accés davant les entrades. 
Quan calia deixar mercaderia en dipòsit s’intercalaven reixes entre els pals. 
Durant l’Imperi, quan es conceberen racionalment mercats coberts per a les 
grans ciutats, es començaren a criticar els mercats oberts. A diferència dels 
mercats-refugis del passat que no tenien una funció estrictament comercial, 
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els mercats coberts del segle xix es concebien en funció del tipus d’aliments, 
la qual cosa implicava una arquitectura més tancada. 

La innovació rau també en la millora del confort del mercat. El sobre-
alçament de la part superior del mercat en forma de claristori permet l’aireig 
i al mateix temps la il·luminació de l’àrea central. Aquestes ventilacions es 
dissenyen «a la romana»: consisteixen en un àtic amb petites obertures ho-
ritzontals, o bé en finestres amb persianes. A poc a poc va prenent forma un 
model de pavelló rectangular amb quatre vessants i amb llanternó central, que 
prefigura el pavelló de la generació Baltard. 

Cap a la ciutat moderna
La segona meitat del segle xix França ha d’afrontar un creixement urbà ac-
celerat i esdevé particularment sensible al problema de l’aprovisionament 
i dels mercats. Els prefectes de París, Rambuteau i sobretot Haussmann, 
aborden la qüestió prenent mesures radicals. Els prefectes i els alcaldes de les 
ciutats de províncies segueixen el seu exemple emprenent reestructu racions 
importants per a la instal·lació de mercats centrals al cor de les poblacions. 
Tècnicament parlant, aquestes intervencions són de gran envergadura, però 
la reconstrucció de les alineacions d’edificis es du a terme amb un sentit de 
l’art urbà que esborra les ferides infligides a les parts antigues. Es fa taula rasa 
dels mercats vells i de les cases que els envolten. Es creen mercats de ferro 
d’un tipus nou en el marc de les àmplies avingudes destinades a obrir aquells 
barris. L’urbanisme de Haussmann desenvolupà mitjançant els seus projectes 
noves normes de repartiment d’espai, d’aireig, de confort, d’higiene, arran de 
les quals les configuracions irregulars de les ciutats antigues esdevingueren 
caduques, especialment pel que fa als mercats, atès que el seu teixit social 
i urbà havia romàs rebel a les temptatives de reformes i de reestructuració 
per part de l’administració. Aquests criteris ordenadors anunciaven la fi de 
l’estètica pintoresca.

L’exemple de París reconstruint les seves Halles Centrales i dotant-se 
d’una xarxa de mercats de barri, així com l’elecció, per a aquests projectes, 
d’estructures de ferro i de vidre lleugeres, va fer escola a totes les ciutats i a totes 
les regions de França. Es calcula que es van edificar al voltant d’uns quatre-cents 
mercats metàl·lics. 

El desenvolupament de la utilització de la fosa, del ferro i del vidre 
en l’arquitectura a mitjan segle xix aportava elements de confort innegables  
i permetia una renovació completa dels tipus tradicionals de mercat. El prin-
cipi del «gran paraigües» que allibera l’espai i l’associació del metall amb 
maons per a les parets, i amb grans superfícies de vidre per als llanternons  
i les finestres van constituir una renovació tecnològica fonamental. El ferro, 
amb els seus elements més fins, associat al vidre, va permetre millorar les 
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qualitats de transparència, lleugeresa i lluminositat que són tan importants 
en els edificis comercials. Exceptuant la utilització precoç del metall en la 
reconstrucció de la cúpula de la Halle au Blé de París l’any 1813, en un pri-
mer temps el recurs a aquest material fou tímid: apareix només en els petits 
pilars de fosa utilitzats, de manera aïllada, com a suport intermedi entre dos 
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elements portants principals. El ferro, com a substitut de la fusta, s’empra 
primer en la construcció de les cobertes dels teatres, dels passatges coberts, 
dels magatzems i de les biblioteques, on és adoptat progressivament pel seu 
caràcter incombustible. El mercat cobert de La Madeleine de París, de Gabri-
el de Veugny (1824-1838), tenia una coberta metàl·lica de 12 metres de llum. 
Héctor Horeau, que era un fervent partidari del ferro, proposa l’any 1845 
la utilització del ferro i una llum de 23 metres en el seu projecte per a Les 
Halles Centrales de París. La invenció de l’encavallada Polonceau3 propicia 
la utilització del ferro en la construcció dels mercats. Aquest procediment, 
simple i econòmic, combina peces tensades i comprimides i s’utilitza per 
primer cop l’any 1837. 

Atès que els mercats coberts de l’època neoclàssica comencen a passar 
de moda, quan es planteja el problema de la reconstrucció de Les Halles de 
París es proposa el metall en molts dels projectes. Napoleó III —com molts 
dels seus contemporanis— sembla haver estat impressionat per les noves 

3. L’encavallada Polonceau és una armadura en forma de triangle, preferentment de ferro, que suporta  
la coberta d’un edifici i que fou inventada per Camille Polonceau. (N. de la t.)
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estacions de trens i les seves formidables dimensions. Baltard escriu: «Una 
predilecció pronunciada per les construccions de metall —de les quals les 
estacions de tren de ferro eren una mostra interessant— dominava el gust del 
públic i l’allunyava de les construccions de pedra». Baltard, nomenat arquitec-
te de Les Halles de París, visita altres països europeus a la recerca dels millors 
models i s’interessa especialment pels mercats de ferro anglesos. En els seu 
projecte definitiu, Baltard abandona així la cotilla compacta de la maçoneria, 
que substitueix per tancaments de ferro lleuger, associant les parets de maó  
i les persianes als muntants de metall. L’ornamentació, que és limitada, s’adap-
ta a la lògica constructiva de l’estructura metàl·lica.

Així, el pavelló de mercat del model Baltard coneix un èxit immediat. 
La realització de l’edifici es fa essencialment als tallers artesans de metall, que 
lliuren les peces constitutives, i la maçoneria queda reduïda al mur que fa de 
tanca. Henri de Dion, creador de la Galeria de les Màquines de l’Exposició 
Universal de 1878, aporta el perfeccionament decisiu de la biga de gelosia que 
permet alliberar l’espai dels tirants i tornapuntes. Aquestes novetats tècniques 
van permetre millorar o reconstruir els edificis defectuosos de la primera ge-
neració, com ara el mercat de Saint-Martin de París, les encavallades Polonce-
au del qual s’havien esfondrat l’any 1879 sota el pes de la neu. 

Les províncies franceses adopten ràpidament l’arquitectura de metall. 
Sovint, la unitat simple del pavelló rectangular amb el llanternó resulta sufi-
cient, mentre que els mercats més grans, a imatge dels de París, estan constituïts 

Els mercats coberts a França a la llarga durada

Mercat metàl·lic, París-Secretan. Detall



128

de dos, quatre o encara més pavellons. La ciutat d’Angulema pren com a model 
el mercat cobert de la ciutat de Tours, que ja ha fet l’experiència de l’arquitec-
tura metàl·lica, la qual cosa explica que els dos projectes presentin similituds 
importants. 

El principi de l’obra desmuntable inherent a la construcció metàl·lica 
permet als tallers comercialitzar els seus models a Algèria i a Amèrica del 
Sud. El mercat de São José, a Recife, vingut de França en forma de peces 
soltes i realitzat l’any 1875, és molt similar al mercat de Grenelle —els plans 
i els dibuixos del qual foren publicats l’any 1869 als Nouvelles Annales de 
la Construction. Baltard va concebre, a més a més de les Grandes Halles de 
París, el mercat Secrétan a París i el de Callao a Perú. És fals que se li puguin 
atribuir tots els mercats d’estil Baltard que es van construir essencialment 
fins a l’any 1914. El ferro devia seduir les municipalitats que no volien obs-
truir la plaça pública amb un pavelló compacte. Un gran nombre de mercats 
antics va desaparèixer arran d’aquestes renovacions. 

La propagació d’aquests mercats metàllics il·lustra una vegada més 
l’eficàcia del control normatiu de l’arquitectura al segle xix. Alguns van 
deplorar la seva monotonia repetitiva, però els models de base van conèi-
xer variacions múltiples tant en les seves formes com en els seus materials. 
Paradoxalment, aquestes arquitectures estan molt lluny de ser productes 
en sèrie uniformes, perquè el segle xix, que encara és un segle dominat 
per l’artesania, no cau en l’estandardització. Cada projecte era dissenyat 
personalment per un arquitecte que l’adaptava als gustos i a les condicions 
locals, i que en dirigia la realització a les foneries locals sense preocupar-se 
de normalitzar-lo. 

Amb els mercats i les estacions de tren, el metall entra al cor de la ciutat, 
però la seva estètica només es tolera gràcies a les seves qualitats pràctiques in-
negables. El ferro és l’objecte de querelles d’estetes entre arquitectes i enginyers, 
entre racionalistes i partidaris de l’eclecticisme estilístic. Aquesta arquitectura 
metàl·lica és sobretot criticada per la forma dels seus elements, massa esprimat-
xats per la seva alçària, i pel seu caràcter esquelètic poc apropiat per a l’expressió 
monumental. Al mercat de Saint-Arigle, a Nevers, per exemple, fou necessari 
quadruplicar les columnetes a fi de donar més cos als angles. Sota la Tercera 
República, el gust canvia i es tendeix cap a edificis amb més presència, a través 
dels quals la societat burgesa podia expressar la seva opulència i el seu èxit. Així, 
es torna als valors segurs de la maçoneria tradicional on els ornaments prenen 
forma amb més facilitat. L’estil relativament sobri dels primers mercats de ferro 
evoluciona sota la pressió de l’eclecticisme i la necessitat d’ornar més els exte-
riors. Les façanes es guarneixen amb frontispicis convencionals de pedra que 
esborren la modernitat esclatant del ferro. A final del segle xix, la construcció 
metàl·lica es dissimula sovint darrere una «carrosseria» arquitectònica de pedra 
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que li atorga un aspecte monumental. Les ciutats, que volen personalitzar els 
seus mercats i convertir-los en espais més atraients, organitzen concursos d’ar-
quitectura en el marc dels quals es discuteixen aferrissadament el llenguatge 
ornamental, els efectes dels materials i la qüestió de l’estil. 

Una altra manera de vestir els mercats de ferro és la construcció mixta 
amb estructura metàl·lica i diversos elements de rebliment: rajoles policromes 
decoratives, baixos relleus de terrissa, ornaments envernissats i ceràmiques de 
gres. Les combinacions de materials i el desig de variar-ne els efectes donen 
lloc a una arquitectura acolorida i pintoresca. Aquests ornaments arquitec-
tònics (bollons, rosetes, cassetons) o figuracions simbòliques (fruites, verdu-
res, bestiar, caça) es produeixen industrialment i són incrustats a l’estructura 
metàl·lica. A Llemotges, els mercats són ornats amb plafons de porcellana 
figurativa. En aquesta construcció mixta, l’armadura de ferro destaca clara-
ment: els perfils metàl·lics, els cargols, la configuració en gelosia constitueixen 
ornaments per si sols i contribueixen a la seva veritat estructural. És un estil 
original que no deu res al passat i que té el mèrit de satisfer al mateix temps 
els racionalistes i els partidaris de l’eclecticisme. Cap a l’any 1900, sota la 
influència de les exposicions universals, els mercats s’ornamenten amb una 
decoració exuberant totalment realitzada amb ferro: escultures monumentals, 
torratxes de planxa de ferro, cúpules bombades cobertes d’escates de metall, 
llanternons de forja. 
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Les mutacions del segle XX
Després de la Primera Guerra Mundial, mentre es construeixen mercats deci-
didament moderns, s’intenta imitar els estils regionals. Arquitectes «estetes» 
realitzen projectes per a les municipalitats a la recerca d’equipaments pintores-
cos o excèntrics (ciutats d’aigua, estacions balneàries, ports), mercats amb murs  
d’entramat de fusta, llotges de peix normandes o basques, ornades amb cap-
cers punxeguts, cobertes amb armadures imaginatives i ràfecs exagerats, des-
proporcionats, torres que semblen sortides de contes de fades… Les cobertes 
de teules «a l’antiga», les armadures reconstituïdes del poble normand d’Etre-
tat, totes aquestes tendències nostàlgiques del passat mostren una voluntat 
d’harmonització amb els paisatges tradicionals, la recerca d’un arrelament 
en la tradició. Aquestes formes del passat evoquen un món rural tradicional i 
pintoresc en via de desaparició.

Al llarg del segle xx, la urgència de les necessitats en matèria de cons-
trucció d’equipaments, les exigències d’economia, el recurs a les solucions 
tècniques  expeditives i l’aparició del formigó armat canvien novament les cir-
cumstàncies de la producció arquitectònica. Generalment, els edificis de for-
migó prescindeixen de tot ornament i s’afirmen a través la veritat nua de la seva 
estructura, la qual cosa concorda tant amb la doctrina purista de l’arquitectura 
moderna, com amb l’expressió de les obres d’enginyeria civil. No obstant això, 
el pes de la tradició i les reticències a la modernitat inciten certes ciutats a 
conservar ornamentacions de façana tractades amb l’estil art déco: frontons, 
vitralls, arrebossats, coloracions, cornises pseudoclàssiques. La inspiració dels 
ornaments és geomètrica, d’estil «Pomona» o neoantic. La preocupació per 
la higiene explica l’afició als revestiments de mosaics o de ceràmiques, tant a 
l’interior com a l’exterior, a les parades de peix, a les de flors, i a les fonts. El 
Pavillon du Verdurier a Llemotges és una bona mostra d’aquestes ornamenta-
cions extremadament refinades (vitralls, mosaics, cúpula de coure).

L’art dels enginyers a la segona meitat del segle produeix estructures 
de mercats expresives. Les formes provenen de la natura (la coberta ondulada 
de formigó del mercat de Royan evoca una petxina, la tridacna), i de les ma-
teixes propietats del material (la làmina parabòlica de formigó al Boulingrin 
de Reims, la fusta laminada encolada a Saint-Jean-de-Monts). Només per les 
seves dimensions, bon nombre de mercats coberts moderns ja són obres remar-
cables: el mercat de bestiar de La Mouche a Lió, construït per Tony Garnier 
l’any 1909, mesura 120 metres de llargària per 80 metres d’ample. En l’àmbit 
del metall cal citar el mercat, Maison du Peuple de Clichy (Beaudoin, Lods i 
Prouvé, 1937-1939), que constitueix un equipament públic transformable i un 
exemple precoç de la utilització del mur-cortina.

Aquestes temptatives interessants del segle xx demostren la varietat 
dels mitjans tècnics utilitzats i la imaginació dels seus creadors. Tanmateix 
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el conjunt d’aquesta producció és vulnerable als efectes de la moda i reve-
la una absència d’homogeneïtat. ¿Davant la multiplicitat d’aquests efectes 
de formes, el mercat cobert com a tipus arquitectònic no corre el risc de 
desaparèixer?

El segle xix fou el període de glòria de les fires i dels mercats, però a 
partir de les darreries del segle els mercats comencen a afeblir-se, pertorbats per 
noves formes de comercialització dels productes agrícoles (pràctica de collita 
directa, noves formes de cooperatives, desenvolupament de les indústries fari-
neres) i per la caiguda de l’agricultura tradicional. La Primera Guerra Mundi-
al precipita aquesta caiguda econòmica del món rural. A les destruccions dels 
mercats coberts causades directament per la guerra, s’afegeix l’enderrocament 
d’edificis inutilitzats, deixats a l’abandonament. Als pobles i a les viles, els 
antics mercats de gra ja no són res més que un testimoni del passat. 

Després de les guerres, a les ciutats afectades per les destruccions, els 
mercats a l’aire lliure que van substituir el comerç sedentari van recuperar la 
seva activitat, però no sempre es van reconstruir els edificis dels mercats. Més 
endavant, l’intens desenvolupament urbà i les extensions residencials lluny del 
centre de la ciutat van justificar l’habilitació d’espais per als venedors ambu-
lants. Els mercats han sabut adaptar-se amb flexibilitat als problemes d’aques-
ta mena de barris a l’espera d’instal·lacions comercials fixes. Molt sovint els 
mercats es limiten a una estructura lleugera i desmuntable (com el sistema 
Cordonnier dels mercats dels bulevards a París). 

A la segona meitat del segle xx va produir-se una gran diversificació en 
les formes de distribució. Als mercats i a les botigues, que n’eren les formes 
més antigues, s’hi van afegir els grans magatzems, els centres comercials, 
els hipermercats, la venda per correspondència, i avui dia per Internet, etc. 
Aleshores, especialment a l’últim quart del segle xx, es produeix una pro-
funda mutació en el comerç no sedentari. Entre els ocupants de les parades 
cada vegada hi ha menys productors d’hortalisses, petits ramaders i avicul-
tors, i productors locals que venen una part de la seva collita mitjançant 
un simple dret a parada. Els comerciants no sedentaris dels mercats, que 
s’aprovisionen als mercats de venda a l’engròs més propers (com per exemple 
el gran mercat de Rungis pel que fa a la regió de París), es converteixen en 
veritables detallistes. 

L’equipament interior dels mercats també evoluciona notablement: el 
mobiliari d’origen, que durant molt temps va ser elemental i va estar compost 
únicament per cavallets i taulons, tendeix a transformar-se progressivament 
en parades fixes, en especial per al tipus de comerç que requereix la manipu-
lació de productes delicats com les carnisseries i la peixateries. Les necessi-
tats de millorar les condicions d’higiene, de satisfer les exigències de qualitat 
alimentària dels consumidors (la cadena de productes congelats sobretot)  
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i particularment de respondre a les noves normes sanitàries europees, han 
influenciat considerablement la pràctica dels professionals i els han conduït a 
modernitzar els seus equipaments. Aquells que han preferit quedar-se als mer-
cats coberts s’han equipat d’instal·lacions fixes (expositors refrigerats, càmeres 
frigorífiques, pica amb aigua calenta…) i han arreglat les seves parades com 
a veritables botigues. Els mercats coberts es transformen en grans superfícies 
de productes d’alimentació, amenaçades per la competència que els fan els 
supermercats del centre de la ciutat o de la perifèria. 

En canvi, aquells que han preferit conservar la seva especificitat de fi-
raires s’han equipat de camions condicionats de grans dimensions: camions-
parades, camions-frigorífics, botigues ambulants amb l’aparador ja muntat 
per a la clientela. Tots aquells que es desplacen amb el seu propi recer defugen 
els mercats coberts. Prefereixen els espais a l’aire lliure: un aparcament, per 
exemple, és suficient per a aquest mercat. A les poblacions, la dispersió dels 
mercats en diversos emplaçaments en rotació, juntament amb la desaparició 
del comerç sedentari als pobles, ha propiciat el desenvolupament d’aquestes 
vendes itinerants i ha accelerat aquest tipus d’equipament individual dels 
comerciants firaires. En algunes ocasions aquests comerciants, a fi d’obtenir 
espai per als seus camions voluminosos, demanen a l’ajuntament que en-
derroqui l’edifici del mercat, que, tot i estar inutilitzat, continua ocupant la 
plaça del poble. 

L’onada d’enderrocaments que afecta els mercats coberts, de 1950 a 
la dècada de 1980, i que s’emporta alguns edificis notables, s’ha atenuat una 
mica; el ritme que vorejava el nombre d’un mercat a la setmana (una cin-
quantena a l’any) ha baixat fins a dos al mes (vint-i-cinc a l’any), freqüència 
que continua sent considerable. Les motivacions d’aquestes decisions revelen 
sempre l’arrelament de certs prejudicis i, sovint també, una manca d’anàlisi 
dels problemes que plantegen els emplaçaments dels mercats urbans. No és 
fins més tard que s’és conscient dels efectes negatius d’aquestes demolicions i 
de la desaparició de la funció comercial: el buit creat en el paisatge urbà i les 
conseqüències funcionals per a la ciutat es fan evidents.

L’opinió pública té un paper considerable en la preservació dels mer-
cats. L’assumpte de l’enderrocament de Les Halles de París l’any 1972 n’és 
un bon exemple, ja que va suposar la presa de consciència de l’existència 
d’un patrimoni de l’arquitectura del ferro. Es va comprendre que acabava 
de desaparèixer una obra major d’arquitectura, que una mutació profunda, 
tant física com econòmica i social, acabava d’encetar-se al cor mateix de 
París. Inconscientment, d’ençà d’aquell esdeveniment assenyalat, tot el que 
està relacionat amb aquest tipus d’edifici suscita una reacció immediata de 
l’opinió pública, que pot arribar a costar-li el càrrec a l’alcalde al moment  
de les eleccions municipals.

Els mercats coberts a França a la llarga durada
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El balanç de la història: un futur per als mercats coberts
Particularment exposats a les grans transformacions que han afectat sovint el 
centre de les ciutats, els mercats han estat constantment substituïts per edificis 
més nous o per instal·lacions urbanes. Un bon nombre de mercats ha desapa-
regut de resultes d’esdeveniments diversos, d’incendis, guerres o demolicions 
voluntàries, i ens han arribat únicament en forma de documents d’arxiu: des-
cripcions, gravats, fotografies, pel·lícules…

Davant l’augment de les destruccions dels anys vuitanta, vam em-
prendre, ara fa més de trenta anys, l’Inventari Nacional de Mercats.4 La 
nostra primera missió ha estat d’inventariar els mercats existents, regió per 
regió, i diagnosticar els problemes que afecten aquest patrimoni. Ara és in-
cumbència de l’Estat francès, de les regions i dels municipis explotar-ne les 
dades si ho desitgen.

El nombre de llotges i de mercats coberts que subsisteixen avui a França 
està estimat en uns tres mil cinquanta. Com que l’arquitectura utilitària ha 
entrat, fa poc però de manera plena, dins del concepte del patrimoni, els 
mercats constitueixen una part específica, conseqüent i diversificada d’aquest 
patrimoni arquitectònic.

Dispersos en el conjunt del territori nacional, aquests edificis antics 
ens han arribat en condicions molt diverses. Mentre alguns segueixen sent 
mercats vius i gaudeixen d’un manteniment regular, o fins i tot d’una adapta-
ció a les condicions actuals del comerç no sedentari, d’altres, cada vegada en 
nombre més gran, han vist com la seva activitat s’anava reduint fins al punt de 
perdre totalment la seva funció comercial. Els contextos dels pobles i les grans 
ciutats són totalment diferents. Els mercats s’han conservat sovint millor en 
el món rural, que no ha conegut les grans transformacions urbanístiques de 
les grans poblacions. Però les viles petites que no disposen dels recursos eco-
nomics necessaris per al manteniment i per a la restauració d’aquests edificis 
(ni tampoc de l’activitat que hauria pogut justificar-los) han d’afrontar sovint 
situacions delicades. En canvi, altres ciutats més importants han sabut trobar 
noves destinacions durables per als seus mercats i, d’aquesta manera, realçar 
les seves qualitats arquitectòniques i espacials. La diversitat d’aquestes situaci-
ons mereix ser subratllada.

A difèrencia de les opcions polítiques precedents, sortosament cada 
vegada són més nombroses les ciutats que emprenen la restauració i la revalo-
ració de l’arquitectura dels seus mercats i llotges. Algunes han entès l’interès 
afegit d’inserir el més estretament possible la restauració del mercat dins un 
projecte global de revaloració i de rellançament del centre històric, a fi que 

4. Inventaire National des Halles et Marchés Couverts. (N. de la t.)
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el barri i el mercat es beneficiïn recíprocament de la dinàmica creada. Els 
exemples recents de restauració i de nova construcció de mercats van sovint 
acompanyats d’accions de millora dels espais públics dels voltants. 

Les obres que s’han realitzat als mercats metàl·lics del segle xix han 
produït resurreccions de vegades espectaculars, en especial gràcies a les co-
loracions de les estructures. Després d’un primer període de coloracions que 

Els mercats coberts a França a la llarga durada

Mercat cobert i mercat a l’aire lliure, Dijon
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cerquen efectes de contrast (com al mercat de Saint-Quentin de París l’any 
1981), les policromies recents són més naturals: a Castres, un estructura 
metàl·lica vermella es combina amb capitells i decoracions realçades amb co-
lors realistes (palmeres verdes i espigues de blat daurades); a Corbeil, el color 
de les noves pintures acusa els contrasts presents en els tons dels maons i de 
les ceràmiques verdes, blaves i roses; a l’edifici parisenc de La Grande Halle  
de La Villette, el color dominant gris metal·litzat de l’estructura recorda el 
món tècnic dels enginyers del segle xix i permet una lectura més clara de 
l’estructura. Si bé a Dijon l’armadura és bicolor, les restauracions solen donar 
una visió unificada de les estructures metàl·liques amb un sol color. La restau-
ració del mercat cobert de Sens recerca amb gran cura conservar fidelment els 
detalls de la cal·ligrafia de les inscripcions. 

Les obres de restauració d’alguns mercats d’armadura tradicional 
també són en alguns casos remarcables i espectaculars: a Lorris i a Piney, per 
exemple, els mercats que havien estat truncats recuperen el seu volum antic 
mitjançant el restabliment dels cossos laterals. 

La restauració d’un mercat de ferro porta sovint a substituir i recom-
pondre els panys de persianes i de vitralls sobre bastiments nous d’alumini, 
com a Béziers, i a reforçar l’estructura portant. 

Fa uns anys, el comerç no sedentari, forma original i força antiga d’in-
tercanvis, semblava constituir el vestigi d’una època acabada. Aquesta visió 
del carrer, de la plaça, del mercat cobert com a espais de sociabilitat i multi-
funcionals, que semblava passada de moda, roman tanmateix profundament 
arrelada a l’inconscient col·lectiu. A França, el comerç no sedentari encara té 
una força econòmica important; segueix proporcionant un 7% dels intercan-
vis comercials alimentaris i participa de les múltiples formes de distribució 
que ofereix la nostra època. Avui el context sembla fins i tot una mica més 
favorable: els mercats a l’aire lliure, i en particular els mercats de productors, 
es beneficien de la creixent consciència ecològica i dels productes biològics,  
i hom redescobreix amb plaer el dia que, des de l’edat mitjana ençà, roman un 
esdeveniment a les ciutats i als pobles: el dia de mercat.

Els mercats de productes frescos són una fórmula que continua agra-
dant. Segueixen presentant molt d’interès en el món actual; situats al cor 
de les zones amb població densa, garanteixen per la seva originalitat la 
perennitat d’una forma de venda competitiva davant els altres mitjans de 
comerç contemporani, amb els quals mantenen relacions de complemen-
tarietat i emulació. I, a més de continuar tenint una funció econòmica, 
els mercats també responen a una necessitat fonamental de comunicació 
social. Recórrer un mercat segueix sent abans que res un plaer, que complau 
tots cinc sentits. 

Gilles-Henri Bailly i Philippe Laurent
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Però la prova flagrant de la força de l’activitat que engendren els mercats 
tradicionals, i en particular els mercats coberts, la proporcionen alguns super-
mercats d’alimentació, que, a fi d’explotar-ne la imatge positiva, organitzen el 
seu espai interior de la mateixa manera que ho fan els mercats coberts: sec-
cions de venda al pes de les mateixes dimensions que les parades del mercat, 
exposició dels productes per categories idèntica a la de les parades…

En l’àmbit del món rural, el comerciant tendeix cada vegada més a 
proveir-se d’un camió parada i a abandonar els mercats coberts. Tanmateix, 
també trobem molts pobles que restauren curosament els seus antics mercats, 
a vegades al preu de sacrificis financers importants. Els empeny una certitud: 
una vila sense mercat està privada d’un dels símbols essencials que li donen 
precisament caràcter urbà. Les llotges i els mercats coberts formen part dels 
monuments familiars que contribueixen a l’espessor històrica característica del 
paisatge urbà. Avui, aquest patrimoni arquitectònic, la importància i el valor 
del qual es fan evidents amb el temps, és apreciat en l’extrema varietat de les 
seves tipologies arquitectòniques, de manera que cada mercat aporta la seva 
pròpia resposta al tema tradicional comú. Actualment, els mercats coberts del 
segle xix, en lloc de deslluir els conjunts urbans més antics dels centres de les 
nostres ciutats, són considerats com un patrimoni en si i concorren a la riquesa 
i a la varietat de la ciutat, com un estrat de la seva memòria. 

Els mercats coberts a França a la llarga durada
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D’altra banda, a les grans ciutats s’està duent a terme una renovació 
dels mercats en el marc del qüestionament de les realitzacions dels anys 1950-
1970, que s’havien edificat massa sovint des d’una òptica estrictament estètica 
i que ja resulten passades de moda i poc funcionals. Així, s’enderroquen o 
s’habiliten totalment construccions a fi de millorar-ne la qualitat arquitectò-
nica. La rehabilitació del mercat-aparcament d’Agen, igual que la del mercat 
de Nimes (Wilmotte, 1988), en són una bona il·lustració; mentre que a Rouen 
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(Saint Marc) i a Bayona s’han construit mercats del tot nous per substituir els 
edificis de la reconstrucció de la postguerra.

És sorprenent veure, pel que fa a l’arquitectura d’aquests nous mercats 
coberts, fins a quin punt perdura el gust pel model tradicional —a través un 
cert retorn als mercats amb armadura— i pel model Baltard del segle xix.

L’abandonament dels mercats coberts en profit del comerç no sedentari és 
sens dubte una de les principals causes de la seva desaparició. Per què conservar 
i mantenir un edifici si ja no té cap utilitat? Sortosament, nombrosos mercats 
coberts desafectats es recuperen i es destinen cada vegada més a altres funcions. 

Cal dir que, en algunes ocasions, aquestes reutilitzacions poden ser més 
dramàtiques encara que no pas el seu abandonament, si la nova afectació no té 
cap relació amb la vocació o amb l’arquitectura original. En canvi, els municipis 
conscients de la qualitat patrimonial dels seus mercats n’han explotat amb dis-
cerniment el seu volum i la seva monumentalitat. Les rehabilitacions en forma 
de sales d’espectacle i de centres culturals en són mostres remarcables, com per 
exemple la Halle au Grain de Blois, la del mercat de Tolosa (convertit en seu 
de l’orquestra regional), el pavelló de Baltard de les antigues Halles de París 
recuperat per la ciutat de Nogent-sur-Marne, el gran Centre Cultural de La  
Grande Halle de La Villette (els antics escorxadors), i també l’espai artístic Le 
Centquatre (antiga casa de pompes fúnebres), igualment a París.

Les grans dimensions d’aquests edificis es presten a ser l’escenari d’es-
pectacles, a allotjar les grades per al públic i la tarima per a l’escena. Fins i 
tot els mercats de dimensions petites són propicis per acollir festivals, com el 
festival de jazz de Marcillac…

No hi ha cap dubte que la reconversió del mercat del Born de Barcelona 
en centre cultural s’inscriu en aquest moviment europeu de preservació i de 
valoració d’aquest tipus de patrimoni arquitectònic.

Conclusió
L’edifici del mercat és una creació de l’edat mitjana que sorgeix de la funció 
original de magatzem privat —lloc tancat per a la recaptació dels impostos 
que representaven els graners senyorials i del delme—. el mercat acaba trans-
format en un edifici públic obert al cor de la ciutat, concebut i adaptat per 
respondre plenament a la funció comercial. 

D’aquesta manera el concepte de l’edifici del mercat va néixer i va 
evolucio nar sota l’efecte combinat de dues influències: d’una banda, el crei-
xement de les ciutats, la necessitat d’aprovisionar els seus habitants i els inter-
canvis que se’n derivaven (mercats, fires…); d’altra banda, el desenvolupament 
dels drets i de les llibertats municipals adquirides a poc a poc per les ciutats. La 
transferència de la tutela del mercat a la burgesia urbana es va efectuar de ma-
nera progressiva; la democràcia, al confiar els mercats als ajuntaments en va fer 
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un bé col·lectiu. Des d’aleshores, les ciutats n’han cuidat l’aspecte arquitectò-
nic per elevar-lo al rang de monument simbòlic del seu dinamisme comercial.

Però, siguin quins siguin els poders successius —senyories, abadies o 
municipis— fundar i gestionar el mercat ha respost sempre a dues finalitats 
majors: promoure el comerç urbà mitjançant la millora de les condicions del 
seu exercici, i controlar els fluxos econòmics a fi de no perdre’n els guanys.

Si els mercats, al curs de la seva llarga història, no han deixat de ser 
l’objecte de perfeccionaments i de mutacions, avui, la tradició del mercat 
cobert sembla poder reviure. D’una banda, el comerç no sedentari i els mer-
cats de productes frescos o ecològics atrauen l’interès dels nostres conciuta-
dans. D’altra banda, la noció de patrimoni arquitectònic, que ha evolucio-
nat intensament a la fi del segle xx, avui dia engloba els edificis industrials  
i comercials, entre els quals figuren els mercats coberts. Fins i tot quan han 
perdut la seva funció primera, els edificis són apreciats, conservats, restaurats 
i convertits per a funcions noves entre les quals la de l’equipament cultural 
sembla ser la més apropiada.
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Les Halles de París: la creació d’un model
Bertrand Lemoine

La història dels mercats coberts de París es remunta al principi de l’edat 
mitjana , però roman profundament marcada per la construcció del cèlebre 
conjunt de pavellons metàl·lics erigits en ple segle xix sota el nom de Les 
Halles de París. Si recorrem aquesta història al llarg dels seus quasi deu segles, 
veiem dos trets que destaquen especialment: primer, la forta relació que hi 
ha entre el sistema dels mercats i la centralitat de la ciutat, així com el paper 
estructurant que els mercats han exercit a l’escala de París o dels seus barris. 
En segon lloc, observem la definició d’una tipologia original que sorgeix de la 
reinterpretació dels models clàssics, però que integra les noves tecnologies de 
la revolució industrial. L’èxit de la tipologia definida per Les Halles de París 
va ser considerable i es demostra en els centenars de mercats coberts metàl·lics 
construïts a França, sense comptar un gran nombre de mercats a l’estranger 
inspirats en el model parisenc.

El barri de Les Halles
El barri de Les Halles es desenvolupa a partir de l’any 1137 quan Lluís VI el 
Gras decideix crear un mercat a l’aire lliure immediatament a l’oest de les mu-
ralles de París. Mig segle després, el mercat ha quedat englobat dins les noves 
muralles de París i creix. A poc a poc es van construint mercats especialitzats: el 
mercat del blat, mercats de draps, de peix, de carn. Però després de la guerra dels 
Cent Anys el mercat periclita, abans de conèixer una nova expansió a la meitat 
del segle xvi sota l’impuls de Francesc I. Aquesta «reforma de Les Halles»  
consagra el lloc central que aquestes han pres dins de la ciutat, al cor d’un barri 
animat i poblat.1 

Davant l’aglomeració creixent del barri, a partir de 1630 ja es conside-
ra la possibilitat de reconstruir o fins i tot de desplaçar Les Halles, i amb més 
raó quan en altres barris de París ja s’han desenvolupat bon nombre d’altres 
mercats més petits. Però la posició central de Les Halles fa decantar la balan-
ça cap a una ampliació al mateix lloc, la qual cosa requereix l’enderrocament 
d’edificis i de palaus. Es construeixen puntualment uns quants edificis, sense 
que cap pla de conjunt arribi a imposar-se no obstant diverses proposicions 
ambicioses, com per exemple la de Germain Boffrand, l’any 1748. A partir 

1. Françoise Boudon, André Chastel, Hélène Couzy, Françoise Hamon, Système de l’architecture 
urbaine, le quartier des Halles à Paris, París, CNRS, 1977.
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de 1769, La Halle au Blé, un edifici circular dissenyat per Nicolas Le Camus 
de Mézières, marca l’extremitat oest del barri de Les Halles.2 L’any 1787 La 
Halle aux Draps, famosa per la seva coberta corbada que reposa sobre una 
estructura a l’estil Philibert Delorme, reemplaça un antic edifici. La plaça vo-
rejada de parades del mercat de Les Innocents substitueix l’any 1789 l’antic 
cementiri del mateix nom. D’aquesta manera, una diversitat de nous edificis 
especialitzats coexisteixen amb el model antic del mercat a l’aire lliure en-
voltat d’arcades, o amb l’ocupació de carrers i places del barri per l’activitat 
comercial. 

Napoleó I situa la reconstrucció dels mercats parisencs al centre de la 
seva acció edilícia. Si bé és veritat que s’estudien diversos projectes ambiciosos 
per al mercat central, cap d’ells no es du a la pràctica. En canvi, es cons-
trueixen una mitja dotzena de mercats coberts nous, a l’engròs o al detall, a 
diversos barris de París, amb la voluntat de traduir, en la monumentalitat sim-
plificada de l’arquitectura, la dignitat i la importància de l’activitat mercantil 
i, al mateix temps, el seu caràcter prosaic.3 Tots aquests mercats tenen una 
estructura de fusteria. L’espai públic que els acompanya s’inscriu en la seva 
tipologia: la xarxa ordenada de carrers interiors es correspon amb l’entramat 
de pilars i de murs que delimiten l’espai de venda i amb els patis interiors que 
en resulten. Durant la Restauració i la Monarquia de Juliol es construeixen al-
tres mercats obeint aquest mateix principi. Aleshores es comencen a veure els 
primers mercats metàl·lics. De 1837 a 1839, Peyre i Dubut doten el mercat de 
Les Blancs-Manteaux (construït l’any 1819) d’una coberta de ferro revestida 
de zinc. El mercat de La Madeleine, concebut l’any 1824 per Veugny i acabat 
l’any 1838, disposava, des de la seva construcció, d’una estructura interior 
totalment metàl·lica amb dues rengleres de columnes de fosa separades per un 
espai de 12 metres, i la part central del sostre estava sobrealçada a fi de perme-
tre l’entrada de la llum i la ventilació. Aquesta estructura, que estava muntada 
amb peces especials de fosa, només era visible des de l’interior, ja que l’edifici 
presentava una façana neoclàssica de pedra. L’exemple més notable de mercat 
cobert amb estructura de ferro d’aquella època segueix sent sens dubte el de 
Hungerford a Anglaterra. Construït l’any 1835 per Charles Fowler, aquest 
mercat constava d’una simple coberta de fosa de 9,60 metres d’abast, prolon-
gada per barbacanes voladisses. La preferència acordada al metall, en lloc de la 

2. El pati central de La Halle au Blé es cobrirà l’any 1783 amb una armadura de fusta, i més en-
davant, l’any 1813, amb una armadura de fosa. La Halle au Blé és integrada l’any 1888 a l’actual 
Bourse de Commerce. 
3. Entre els mercats d’estil neoclàssic construïts o començats durant el Primer Imperi, podem citar 
La Halle aux Vins, la Boucherie de Beauvais i els mercats de Les Prouvaires, de Saint-Honoré, de 
Saint-Martin, de Saint-Germain i de Les Carmes.
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fusta, estava justificada pel tipus de mercat, destinat al comerç del peix: calia 
evitar que l’estructura «esdevingués impura o “ofensiva” mitjançant l’absorció 
de peix, ja fos en forma de substància o d’emanació».4 El conjunt, lleuger i 
elegant a la vegada, traduïa bé la idea de «paraigua» en la qual, més tard, es 
va inspirar Baltard. 

Després de diverses reconstruccions o densificacions, en la dècada de 
1840, el debat se centra en la localització del mercat central. Diferents mercats 
especialitzats alternen amb illes d’habitatges en un quadrilàter d’uns 500 x 
200 metres. L’únic espai lliure en aquell moment és el carreau5 del mercat de 
Les Innocents, així com els carrers, relativament estrets i atapeïts del barri. 
Així doncs, es considera seriosament la possibilitat de desplaçar el mercat al 
sud-est de París, en un emplaçament situat al moll de La Tournelle, vora el 
Sena, més avall de La Halle aux Vins. Després d’un viu debat i de diversos 
projectes, l’any 1842, sota la presidència del prefecte Rambuteau, es crea una 

4 Charles Fowler, «Metal Roof at Hungerford Market», Transactions of the Institute of British Architects, I, 
Londres, J. Weale, 1836, pàg. 44.
5. Carreau: Emplaçament situat a l’exterior de les antigues Halles de París guarnit d’expositors per a 
la venda de fruita, verdures, etc. (N. dels e.).

Les Halles de París: la creació d’un model

Alçat i secció de La Halle au Blé, amb la cúpula de fosa construïda l’any 1811
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comissió per tal de prendre una decisió. Finalment, l’any 1845, s’opta per una 
reconstrucció de Les Halles al seu emplaçament tradicional.6 

Les Halles de Baltard
Després de la decisió de mantenir el mercat al seu lloc històric, al centre de 
París, l’atenció es desplaça a la definició arquitectònica dels pavellons. Les noves 
possibilitats que ofereix el progrés de la construcció en fosa en la dècada de 
1840 permeten combinar el model clàssic del peristil amb el cobriment de l’es-
pai interior. Els diferents projectes proposats per Victor Baltard i Félix Callet, 

6. Bertrand Lemoine, Les Halles de Paris, París, L’Equerre, 1980. Gran part del que segueix a continuació 
està extret d’aquesta obra.

El mercat de Les Patriarques, 1828-1831. Arquitecte: Chatillon. La carcassa de fusta és molt 
semblant a la dels mercats construïts al final de l’Imperi

Bertrand Lemoine
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que foren designats els arquitectes oficials de Les Halles l’any 1845, reflecteixen 
aquesta recerca de conciliació d’un edifici d’obra amb grans finestres exteri-
ors, amb una coberta lleugera sostinguda per columnes de fosa que alliberen 
l’espai central. L’any 1845 Baltard visita successivament Anglaterra, Bèlgica, 
Holanda i Alemanya. S’interessa particularment pels mercats anglesos i en fa 
dibuixos que es publicaran en el seu informe.7 El projecte que lliura l’agost de 
1848 en col·laboració amb Callet —després d’un primer projecte de factura 
neoclàssica l’any 1845— mostra una magnífica estructura de metall inseri-
da en un edifici d’obra de disseny racionalista.8 El llanternó estava sostingut 
per arcs amb carcanyols ornats amb rosasses i que reposaven sobre columnes 
de fosa. Una bigueta calada amb motius neogòtics i alleujada per un monjo 
uneix la base dels arcs, garantint el reforç i la rigidesa del sistema. La coberta 
reposa, mitjançant corretges cintrades, sobre encavallades corbes de 12 metres 
d’abast. El conjunt recorda la biblioteca de Sainte-Geneviève, gairebé acabada 
aleshores, on trobem aquest mateix principi d’un embolcall de pedra associat 
a una estructura interior metàl·lica tractada amb molta cura. La utilització del 
metall estava justificada en el cas del mercat per una exigència de salubritat, 
per l’alliberament de l’espai interior i, accessòriament, per la limitació de riscs 
d’incendi. Baltard, que no vol deixar res en mans de l’atzar, al moment d’esta-
blir el projecte definitiu consulta l’empresari Joly, el constructor de l’estació de 
l’Est (estació d’Estrasburg) i de l’estació de l’Oest (estació de Montparnasse), el 
qual li comunica «els plànols acotats que s’han utilitzat per a la construcció de 
la coberta de ferro de l’estació d’Estrasburg».9 

Entre els projectes que competeixen, realitzats simultàniament per un 
cert nombre d’arquitectes, els d’Hector Horeau destaquen igualment per la 
utilització d’armadures metàl·liques. Però la qüestió de l’ús del metall esdevé 
central sobretot quan el primer pavelló, fins i tot abans d’acabar-se, és brutal-
ment qüestionat. En lloc d’una lleugera coberta metàl·lica calada entre quatre 
pavellons de pedra als angles, el que s’ofereix a la vista dels parisencs és un 
edifici d’aspecte massís i tancat. L’armadura, composta per una estructura 
de ferro a la qual estaven fixats ornaments de fosa, no es veu des de l’ex-
terior. A penes acabat, el pavelló rep el nom de Fort de la Halle per part 
dels parisencs, que el troben massa compacte i massa tancat, de manera que 
les obres s’aturen el juny de 1853. Perquè en aquella època, les estacions de 
tren, els hivernacles i el Crystal Palace de l’Exposició Universal de Londres  

7. Anger, Baltard, M. M. Husson, Rapport sur les marchés publics en Angleterre, Belgique, Hollande 
et Allemagne, París, Vinchon, 1846.
8. Dibuixos conservats als Archives de Paris, publicats a Lemoine, Les Halles de…
9. Pierre Joly, Lettre à V. Baltard, 22 septembre 1851, Archives Nationales, 332 AP 7.

Les Halles de París: la creació d’un model
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de 1851 ja han mostrat el potencial inèdit que ofereixen els recursos de les 
noves tecnologies en la construcció. Aleshores, en un clima espontani d’emu-
lació, sorgeixen nombroses propostes més o menys inspirades en les noves 
estacions  que s’acaben d’inaugurar a París. Tanmateix, Baltard té el suport de 
Haussmann, el seu correligionari i també antic alumne de l’escola Henri IV. 
Inspirant-se en un croquis de Napoleó III que representa «grans paraigües», 
Haussmann incita Baltard a acceptar les seves recomanacions: «Ferro, ferro, i 
res més que ferro!»,10 i a tornar a posar-se a la feina. Aleshores, Baltard i Callet 
canvien radicalment la concepció de l’edifici i opten per pavellons d’estructura 
totalment metàl·lica.

Després de la interrupció de les obres, cal esperar quasi un any perquè 
un projecte nou, aquesta vegada el definitiu, estigui enllestit i sigui acceptat. 
L’administració de París es pren el temps necessari per reflexionar. Ha exami-
nat els nombrosos contraprojectes però segueix confiant en els dos arquitectes 
destinats, de deu anys ençà, al servei de Les Halles. Aquests han demostrat una 
perseverança remarcable, a l’alçada del repte que constitueix un encàrrec sem-
blant. Comencen de nou el projecte sis vegades, sense comptar les variants i les 
modificacions, com fidels intèrprets d’un programa constantment remodelat. 
El seu estatus d’arquitectes de l’Ajuntament de París juga al mateix temps a 
favor i en contra seu. Juga en contra seu perquè els sotmet rigorosament a l’au-
toritat administrativa i limita el seu marge d’acció; el silenci de Baltard durant 
les polèmiques que hi ha hagut n’és una conseqüència directa. Juga a favor seu 
perquè els proporciona mitjans materials i una protecció gairebé oficial que 
els permet travessar sense grans obstacles les peripècies de l’afer de Les Halles. 
L’estudi de Baltard i Callet estava ubicat al mateix ajuntament, fet que mostra 
la natura dels vincles que hi podien haver entre els arquitectes i l’administració  
municipal. Per a aquesta, renegar dels arquitectes hauria estat com renegar de 
si mateixa. El concurs espontani no afecta directament la concepció del seu 
projecte definitiu que s’inscriu en continuïtat amb els esbossos anteriors; però 
obliga Baltard i Callet a revelar-se i, en aquest sentit, contribueix a fer avançar 
les coses, per un efecte més aviat d’emulació que no pas d’incitació.

Deu pavellons metàl·lics 
El nou projecte està compost de deu pavellons d’estructura totalment metàl-
lica, incloent-hi els soterranis. Per cada pavelló, unes columnes de fosa, de 
deu metres d’alçada i espaiades a una distància de sis metres, suporten una 
armadura coronada per un llanternó de vidre, els tirants del qual estan reduïts 

10. Georges-Eugène Haussmann, Mémoires, París, Victor-Havard, 1890-1893, III, pàg. 478 i seg. 
Per a més detalls Lemoine, Les Halles de…, pàg. 150 i seg. 

Bertrand Lemoine
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al mínim. L’estructura cobreix un espai central que arriba a mesurar trenta 
metres de costat per als pavellons més grans. Els carcanyols dels arcs estan or-
namentats amb rosetons de fosa o bé amb garlandes de xapa de ferro retallada, 
que contrasten amb la simplicitat de les bigues de gelosia de l’estructura. Unes 
finestres verticals, proveïdes de làmines de vidre esmerilat o de persianes, faci-
liten la il·luminació i la ventilació. 

Els pavellons estan agrupats en dos grans cossos separats per un gran 
carrer nord - sud. El cos est està format per sis pavellons que cobreixen 21.080 
m2; i l’oest consta de quatre pavellons que ocupen 12.400 m2. Cada pave-
lló està destinat a una classe de producte alimentari determinat: a l’oest, la 
carn a l’engròs i al detall, i la fruita i la verdura; a l’est, les patates, les cebes 
i els bolets i la venda al detall de mantega, ous i formatge; i als dos grans 
pavellons centrals de 2.900 m2, el peix i la venda a l’engròs de mantega, ous  
i formatge. És sorprenent constatar la permanència de la localització de cadas-
cun dels mercats: la carn roman a l’oest, a l’emplaçament del mercat de Les 
Prouvaires, les verdures romanen al centre, el peix i la mantega als dos grans 
mercats juxtaposats, les flors prop de la plaça de Les Innocents. A més dels fac-
tors topogràfics (per exemple, el peix arriba del nord pels carrers Montmartre  
i Montorgueil), cal veure-hi un efecte del pes dels costums, que perduren més 
enllà de les transformacions espacials. A l’interior de cada pavelló destinat a la 
venda al detall, una trama de 6 metres divideix l’espai de venda. La dimensió 

Les Halles de París: la creació d’un model

El primer pavelló de pedra acabat l’any 1854. El seu volum, l’estretesa de les obertures i el seu 
caràcter tancat i massís li valgueren el nom de Fort de la Halle per part dels parisencs, malgrat 
que l’espai interior estava cobert amb una armadura de fosa. Se substituirà per pavellons 
totalment metàl·lics.
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de les botigues disposades d’aquesta manera és variable: 2 metres x 2 metres en 
general, 3 metres x 3 metres per a la carnisseria.

Les obres comencen ràpidament, ja que cal recuperar el temps perdut. De 
manera que l’1 de febrer de 1854, abans que estigui acabat l’informe públic i abans 
que s’aprovi el pla definitiu, ja s’inicia el procés d’adjudicació de les obres per a 
l’esplanació de l’ala est. Se les emporta l’empresari Jaffeux. Les obres comencen al 
maig, després de l’enderrocament de l’antic mercat de la mantega el mes d’abril. 
Les obres de maçoneria, essencialment per als fonaments, comencen el mes de 
maig sota la direcció de l’empresari Dallemagne; Texier i Petit executen l’apare-
llament de les pedres per als murs de maons. Les foneries de Mazières, prop de 
Bourges, proveeixen les principals peces de fosa (columnes de 10 metres), i d’altres 
peces són proveïdes per l’establiment Muel, Whal and Cie, ubicat a Tusey (regió 
de la Meuse). El muntatge de l’armadura es confia a la casa Joly, d’Argenteuil.

La història de l’empresa Joly és típica de la transformació del petit taller 
artesà en empresa industrial que van conèixer els principals serrallers-construc-
tors a mitjan segle xix.11 Cap a 1823-1824, Pierre-François Joly s’estableix a 
Argenteuil com a forjador-serraller. Amb l’ajuda de la seva dona, els seus fills 

11. Ch. Lherault, «Pierre Joly, fondateur des établissements Joly», Bulletin du Vieil Argenteuil, 
9,  Société historique et archéologique d’Argenteuil et de Paris, (1937). Assenyalem, de passada, la 
remarcable tomba de fosa que allotja la família Joly al cementiri d’Argenteuil.

Bertrand Lemoine

El barri de Les Halles cap a 1850. Es distingeix, d’esquerra a dreta: La Halle au Blé, el mercat  
de Les Prouvaires, una fracció del mercat de les verdures (antiga Halle au Blé), les halles de la 
mantega i del peix, i el mercat de Les Innocents amb La Halle aux Draps a la seva prolongació
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i uns quants obrers, el seu taller prospera suficientment per merèixer la visita 
de Napoleó III, l’agost de 1852. Aquest ha vingut a admirar el quiosc xinès de 
ferro i de fosa concebut per Charles Duval per al virrei d’Egipte. Joly rep la 
Legió d’Honor. En aquell moment, la fortuna de l’empresa prové del desenvo-
lupament de l’encavallada d’estil Polonceau12 que Joly havia iniciat l’any 1845, 
durant la llarga vaga dels fusters.13 En aquesta ocasió, Joly proposa també dos 
sistemes de cobertes d’armadura metàl·lica. Finalment, es presenta al concurs 
per a l’armadura metàl·lica del pavelló de 1851. Els seus mèrits li valen una 
recomanació a l’emperador per part d’un conseller referendari del Tribunal de 
Comptes, anomenat Barré i que viu a Argenteuil. Joly és convocat el 16 d’oc-
tubre de 1854 per l’ajudant de camp de Napoleó i rep l’encàrrec de Les Halles, 
segons sembla, sense que hi hagi hagut adjudicació. A la mateixa època, Joly 
contracta un jove enginyer de l’Escola d’Arts i Oficis de Châlons, César Jolly, 
que esdevindrà el seu gendre. Avui, és difícil de determinar quin va ser el grau 
de participació de l’empresa Joly en la realització definitiva del projecte, però 
Baltard mateix va retre homenatge a la «cooperació, tan lleial com intel·ligent» 

12. L’encavallada Polonceau és una armadura en forma de triangle, preferentment de ferro, que 
suporta la coberta d’un edifici i que fou inventada per Camille Polonceau. (N. de la t.)
13. Aquesta vaga, que paralitza les obres de París durant molts mesos, incita els constructors a recór-
rer al metall per a la construcció de cobertes i terres. 

Les Halles de París: la creació d’un model

El mercat de les verdures de la font de Les Innocents l’any 1855, poc abans de la seva desaparició
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de Joly, del seu fill i del seu gendre. Els càlculs de l’armadura, per exemple, es 
van establir amb aquesta empresa. Es pot deduir que foren realitzats per César 
Jolly. L’empresa Joly fou especialment pròspera després de la construcció de Les 
Halles, ja que va construir gran part dels mercats coberts parisencs.14

Félix Callet no tingué temps de veure l’acabament del projecte al qual 
havia dedicat deu anys de la seva vida. Va morir de còlera el 2 d’agost de 1854. 
Va romandre a l’ombra fins a l’últim moment, sense que es pogués saber exac-
tament quin havia estat el seu paper al costat de Baltard, que era onze anys més 
jove que ell. Tot i que Callet va ser el cosignatari dels plans de Les Halles, la pos-
teritat, així com els contemporanis, només recordarà el nom de Baltard. A partir 
de principis de 1855, la supervisió de les obres serà realitzada per Veugny. Aquest 
ocupava les funcions de primer inspector de l’estudi de Baltard i Callet al costat 
dels inspectors i conductors Hugé, Moutard-Martin, Davioud i Fayard. 

La construcció de Les Halles
Els dos primers pavellons, totalment a l’est, s’inauguren el 26 d’octubre de 
1857. En el transcurs dels mesos següents se n’inauguren dos mes. El cos est 
està acabat el 18 d’octubre de 1858. El 14 de desembre de 1857, s’havia cons-
tituït una comissió destinada a estudiar l’afectació dels sis pavellons acabats.  
A partir del mes de maig de 1858, la comissió considera que és necessari cons-
truir més pavellons. Ja l’any 1855, després de la mort de Callet, Baltard, que 
semblava conscient del problema, havia proposat quatre pavellons nous, amb 
la qual cosa el perímetre de Les Halles s’estenia fins al número 13 del boule-
vard Sébastopol. D’aquesta manera, es desdeia d’una idea que havia formulat 
l’any 1851 segons la qual l’extensió de Les Halles arribaria només fins al carrer 
Saint-Denis. En aquest nou cos, simètric amb el cos oest, i situat a cavall del 
carrer Saint-Denis, Baltard proposa que s’hi allotgi la volateria a l’engròs, el 
viver d’ostres, el parament de la llar i les teles; ja que l’antiga Halle aux Draps 
estava tancada des de 1854 i havia perdut l’estructura de fusta, que es va cremar 
el maig de 1855. Amb aquest nou projecte, la superfície de Les Halles guanya 
9.080 m2. Però la proposta topa amb la dificultat d’expropiar les nombroses 
botigues instal·lades prop del carrer Saint-Denis. Per consegüent, caldrà fer 
l’extensió en direcció a La Halle au Blé. A aquest efecte s’inicia un estudi públic 
el maig de 1859 i es publica un nou projecte del conjunt de Les Halles i dels 
seus voltants. Es renoven completament els voltants de La Halle au Blé, i el 
conjunt d’edificis de 1769 deixa lloc a quatre pavellons nous separats per carrers 
amples. Dos d’aquests pavellons es destinen al comerç pròpiament dit, els altres 

14. Un total de disset mercats a París, a més del mercat de bestiar de La Villette. La mateixa empresa 
va construir els de Montpeller, Lille, Rouen, Constantine i Pointe-à-Pitre. 
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dos, que donen al futur carrer de Le Louvre, allotjaran l’administració. Pel que 
fa a la resta dels voltants, s’adopten essencialment les disposicions del projecte 
dissenyat per Haussmann l’any 1854. Aquest pla marca la fi dels projectes d’ha-
bilitació de Les Halles. El sistema així definit perdurarà més d’un segle. 

La segona etapa de les obres tarda molt més a començar. L’obertura de 
carrers nous per a la remodelació de París absorbeix quantitats enormes de di-
ners que el préstec no cobreix del tot. La plaça de Les Innocents s’habilita l’any 
1860 i es desplaça novament la font dissenyada per Jean Goujon. Davioud   
i Duban dissenyen un nou sòcol adornat amb piques escalonades. A partir de 
1861, un conjunt de cases separa la plaça de Les Halles. 

Entretant, el 8 d’octubre de 1860, s’inaugura un altre pavelló. Porta el 
número 3 segons la nova numeració dels dotze pavellons; els números 1 i 2 s’han 

Les Halles de París: la creació d’un model

El cos oest en fase d’acabament. El Fort de la Halle és desmuntat quasi íntegrament, 
i les seves pedres, utilitzades per als fonaments del pavelló número 6, 1865
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de situar contra La Halle au Blé. El número 4 està acabat el 21 de desembre 
de 1866, el número 5, el 23 de maig 1869 i el número 6, l’11 d’abril de 1874. 
El número 5 substitueix el pavelló de pedra construït l’any 1851 i el número 6 
ocupa l’emplaçament dels pilars de La Tonnellerie, destruïts l’any 1858. Han 
sigut necessaris vint anys per acabar els deu pavellons que s’havien previst l’any 
1854. La reforma de la xarxa viària trigarà més o menys el mateix temps. Els 
voltants adjacents al cos est s’habiliten a partir de 1854-1855; en primer lloc el 
carrer Berger, el carrer Baltard (que durà aquest nom a partir de 1877) i el carrer 
Rambuteau. El carrer Pierre-Lescot no estarà acabat pel que fa a la seva part nord 
fins a l’any 1867, al mateix temps que el carrer Turbigo. El carrer Etienne-Marcel, 
començat l’any 1858, no estarà acabat fins el 1885, com el carrer de Le Louvre. 
Al sud, el carrer de Les Halles i el carrer de Le Pont-Neuf s’obren l’any 1866. El 
carrer Saint-Denis s’eixampla l’any 1859 i el Pont au Change es reconstrueix de 
1858 a 1860. Per acabar, a l’est, s’obre el boulevard Sébastopol el 1859. Els dos 
últims pavellons, al costat de La Halle au Blé, no es construiran fins a l’any 1935, 
després de nombroses discussions sobre la conveniència de desplaçar Les Halles. 

Com tota operació de gran envergadura, la construcció de Les Halles su-
pera amb escreix el pressupost previst. Malgrat que una gran part del terreny està 

Bertrand Lemoine

Plànol dels voltants de Les Halles amb els alineaments i les vies projectades, l’any 1859.  
L’antic pavelló de pedra encara figura al plànol
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ocupada per mercats que pertanyen o bé a l’Ajuntament o bé a l’Administration 
des Hospices, les despeses de l’expropiació són importants. Baltard les xifra en 
un valor de 35 milions, incloses les primeres expropiacions iniciades l’any 1812. 
De fet, la xifra inclou sens dubte els diners gastats en l’habilitació dels voltants  
i dels espais d’accés a Les Halles. Els edificis en si mateixos costen més car del 
que s’havia previst. La realització del projecte abandonat de Baltard i Callet es-
tava estimada en un cost de més de dotze milions; amb la utilització exclusiva 
del metall es pensava que seria possible reduir les despeses a vuit milions per a 
deu pavellons, és a dir a 300 francs/m2 per als pavellons i a 133 francs/m2 per als 
carrers coberts. En realitat, només el cos est ja costà vuit milions. 

L’inici de les obres fou finançat pel préstec de 1851 que havia facilitat 60 
milions destinats al prolongament del carrer de Rivoli i a l’acabament de Les 
Halles. El 1853, ja es preveia que l’any següent la municipalitat hauria d’avançar 
una part dels costos. El 1858, un nou préstec de 180 milions es fa servir parcial-
ment per a l’acabament de Les Halles, que costen molt cares a la ciutat de París, 
però que també li comporten guanys considerables. Per exemple, l’any 1873 els 
drets sobre la venda a l’engròs rendien 5.500.000 de francs, mentre que abans 
de la reconstrucció no arribaven a un milió de francs. A més a més, el lloguer 

Les Halles de París: la creació d’un model

Plànol de la planta baixa del cos est
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de les parades rendia 880.000 francs en lloc de 700.000; encara que de tots 
aquests guanys calia deduir les despeses de manteniment i de l’administració.

Descripció de Les Halles
Avui dia Les Halles han desaparegut i malauradament és impossible observar-
les in situ. Però hi ha un pavelló (el número 8) que s’ha salvat i s’ha reconstruït 
amb alguna modificació a Nogent-sur-Marne. La maqueta d’un pavelló con-
servada al museu de Le Vieil Argenteuil permet fer-se una idea del conjunt. 
També es varen fer moltes fotografies. Finalment, els plànols, els alçats i altres 
detalls han estat publicats diverses vegades: per Baltard mateix en una impo-
nent monografia amb belles làmines acuradament gravades;15 en diferents re-
culls d’arquitectura, especialment el que fou editat per Narjoux,16 i en diverses 
revistes d’arquitectura de l’època.17 Tot plegat permet fer una descripció força 
precisa de la manera com es van construir Les Halles. 

Globalment, es van utilitzar unes quantitats enormes de material. 
Només per al cos est: 2.000.000 de maons, 600 tones de fosa per als soter-
ranis, 200 tones de columnes de fosa, 700 tones de ferro per a l’armadura, 
200.000 làmines de persianes… Els fonaments de Les Halles van plantejar 
molts problemes tècnics. Va caldre reblir pous abandonats, les fosses sèp-
tiques, dobles soterranis profunds i vestigis de botigues i d’habitatges que 
ocupaven el terreny. Es va establir un graellat general de ciment de 50 cen-
tímetres de gruix que cobria tota la superfície ocupada pels pavellons i per 
les corresponents vies de servei. Conformement al projecte de ferrocarril 
subterrani que es va adoptar des de l’inici de les obres, l’excavació prevista a 
5,20 metres de profunditat per al conjunt del soterrani fou portada a 6,70  
metres per al pas de les vies (a fi de crear andanes de descàrrega), i a 7,70 me-
tres per a les plataformes giratòries (per poder allotjar-hi el mecanisme). La 
capa freàtica que es trobava en aquest nivell fou drenada amb tubs de terrissa 
i aplanada amb pous d’obra. 

El sistema de construcció del soterrani és alhora senzill i astut. Els punts 
de suport de fosa, disposats a portell i espaiats a 6 metres l’un de l’altre, supor-
ten un sistema de voltes d’aresta, les nervadures de les quals també són de fosa. 
Els pilars són de secció octogonal i tenen un diàmetre corrent de 265 mm, 
que va fins a 440 mm per als pilars que suporten la coberta. Originalment, 

15. Victor Baltard, Félix Callet, Monographie des Halles Centrales de Paris, París, A. Morel et Cie, 
1863, 2 vol., 35 planxes gravades. Es reimprimeix en facsímil a: Lemoine, Les Halles de… L’any 1873 es 
publica l’obra Complément à la Monographie des Halles Centrales de Paris, que consta de tres planxes.
16. Félix Narjoux, Halles centrales, Notice descriptive, París, Editorial Morel, 1863, pl. I a VI.
17. L’Encyclopédie d’Architecture, 1856, VI; Nouvelles Annales de la Construction, París, Libraire Poly-
technique, gener 1856 ; Gazette des architectes et du bâtiment, 1869.
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l’armadura de les voltes constava únicament d’arestes de fosa. Després, les 
armadures es reforçaren amb una peça tangent a la corba de l’extradós. Cada 
mitja encavallada està fixada amb perns a un pilar proveït de brancals diago-
nals. A la clau, un bastiment de fosa que rep un reixat o una llosa de vidre 
uneix les mitges encavallades. Les voltes estan formades in situ per un sol 
gruix de maons de Borgonya aparellats per bandes de dues tonalitats. Els 
carcanyols de les voltes estan omplerts de formigó. Sota els carrers coberts, les 
voltes estan constituïdes per quatre capes de maons que formen un gruix de 
44 centímetres. A l’encreuament dels carrers, que formen un quadrat de 15 
metres de costat, unes bigues de xapa de ferro d’un metre d’alçada suporten 
una sèrie de revoltons de maons. 

El maó s’ha utilitzat també en abundància a l’exterior dels pavellons. 
La tanca està resolta per uns envans de maons d’11 centímetres de gruix per 
2,60 metres d’alçària que reposen sobre una socolada de gres vermell dels Vos-
ges, anomenat pedra de Phalsbourg. Aquesta disposició permet protegir l’inte-
rior dels pavellons contra els corrents d’aire. Naturalment, els murs de maons 
estan mantinguts per les columnes de fosa que sostenen la coberta de ferro 
dels pavellons. L’associació del metall i del maó, que després esdevindria tan 
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característica dels mercats coberts i de l’estil vernacular industrial, era un fe-
nomen nou. Fins i tot sembla que Les Halles són un dels primers exemples 
notables, si més no a París, d’aquesta disposició tan ben adaptada a l’arqui-
tectura metàl·lica. Recordem que el cèlebre molí de la xocolateria Menier  
(a Noisiel), amb motius de maó de color imbricats en una estructura metàl·lica 
aparent, fou construït l’any 1871, és a dir, quinze anys després de l’inici de les 
obres de Les Halles. 

Per damunt dels murs de maó, un joc d’arcs carpanells corona el tan-
cament dels pavellons. La part inferior està dotada d’obertures amb làmines 
de persianes de vidre esmerilat, col·locades en uns bastigis de fosa i fixades per 
petites làmines de cautxú. La part superior està feta únicament de vidre. Un 
canaló de fosa decorat amb goles de lleons recull les aigües i les dirigeix cap 
a les columnes buides, des d’on són evacuades a la claveguera. La coberta i la 
seva estructura constitueixen el coronament d’aquest mur, reproduït de forma 
idèntica a l’interior dels carrers coberts. Aquests carrers reben un tractament 
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diferent al dels pavellons. Una armadura de disseny senzill suporta una coberta 
sobrealçada, parcialment de vidre. Els timpans estan decorats amb rosasses  
i amb l’escut de la ciutat de París. 

L’armadura dels pavellons reposa damunt de les columnes perimetrals 
i sobre una renglera de columnes centrals, espaiades a 6 metres les unes de 
les altres, que segueix la trama de les botigues. Està proveïda d’una llanterna 
d’un pis per als pavellons petits i de dos pisos per als pavellons grans. L’aire 
i la llum entren per les obertures verticals i no pas pels bastiments ram-
pants, la qual cosa evita l’impacte directe del sol sobre els aliments exposats. 
Baltard havia observat aquesta disposició als mercats anglesos durant el seu 
viatge d’estudis l’any 1845.

La coberta de zinc està col·locada damunt unes planxes de doble gruix 
que estan separades per una làmina d’aire, a fi de millorar l’aïllament tèrmic. 
D’aquesta manera s’arriben a obtenir cinc graus menys que a l’exterior. L’ar-
madura dels costats baixos dels pavellons està formada per bigues de gelosia 
de ferro i de secció en forma de i, que reposen sobre les columnes de fosa  
i sobre pilars de ferro de secció gairebé octogonal que prolonguen les colum-
nes centrals. Uns carcanyols decorats amb rosasses reforcen el dispositiu. Els 
pilars estan units els uns als altres per cartel·les d’arc de cercle «suficientment 
esteses i prou rigorosament travades al muntant i al travesser perquè evitin 
absolutament el tancament i l’obertura de l’angle». Damunt d’aquest traves-
ser situat a una alçada de 12,5 metres reposa el primer pis de la llanterna. 
Un joc d’arqueries amb una obertura que mesura la meitat de la dels arcs 
inferiors deixa passar l’aire i la llum gràcies a unes làmines de vidre esmerilat. 
Una passarel·la de ferro pla, que dóna la volta a cada un dels pavellons, per-
met l’accés a aquestes arqueries. El primer pis de la llanterna està sobrealçat 
per una encavallada composta: una sèrie de tornapuntes es recolzen damunt 
d’una biga de gelosia paral·lela a cadascun dels quatre costats del pavelló,  
i que està tensada per un tirant de ferro rodó. El mateix dispositiu apareix al 
segon pis de la llanterna dels dos grans pavellons, però amb 18 metres d’abast 
en lloc de 30. Un llanternó de vidre corona el conjunt, que culmina a uns 
25 metres d’alçada. Els pavellons petits no tenen segon pis, només tenen un 
simple llanternó de vidre.

El càlcul de l’estructura metàl·lica es va fer d’una manera molt simple, 
amb un índex de resistència del metall que no supera els 8 kg/mm2. El mè-
tode de càlcul de Les Halles és efectivament molt bàsic però és correcte i està 
a l’alçada dels coneixements de l’època. Tanmateix, implica simplificacions 
que condueixen a un ús excessiu de material. La concepció arquitectònica de 
Baltard fou criticada per alguns contemporanis en nom d’una racionalitat 
tècnica. Per exemple, l’any 1869, a la Gazette des architectes, podem llegir:  
«En el projecte Baltard i Callet, el ferro de les encavallades de les cobertes 
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suporta 6,96 i 7,07 kg/mm2, la qual cosa és normal, però, com que els ele-
ments constitutius són massa nombrosos, no hi ha economia real: en resulten 
nombrosos acoblaments molts dels quals són complexos a causa de l’ús de 
cobertes amb tremujals. Què més podem dir sobre una concepció de recer 
—ja que un mercat cobert no és res més que això— que du a un nombre 
considerable de punts de recolzament, que potser destorben poc però que 
són necessàriament prims, i el metall del quals, per consegüent, té poca re-
sistència […]. Ara bé, si concebeu un projecte on els punts de suport siguin 
menys nombrosos, la relació entre la base i l’altura serà menor i podreu uti-
litzar tota la resistència de material». I el redactor afegeix amb perfídia: «Les 
nocions insuficients sobre la utilització del metall han conduït els arquitectes 
a donar a molts petits detalls, especialment de fosa, formes que són pròpies 
de la pedra».18 De fet, Baltard ha partit de la base d’un disseny arquitectònic 
i n’ha verificat l’estabilitat, sense buscar un ús particularment eficient del 
ferro, però traient profit dels recursos tècnics disponibles. A tall d’exemple, 
els ferros laminats en forma de i existien només d’ençà 1849, i les bigues de 
gelosia, d’ençà 1845.

L’èxit de crítica de Les Halles
Abans mateix que estiguessin acabades, Les Halles de Baltard i de Callet van 
suscitar l’admiració del públic de l’època. El concert de lloances va ser gairebé 
unànime i fins i tot els crítics més severs van haver de reconèixer la qualitat de 
la concepció i de l’execució. Haussman fou el primer a celebrar-ne els mèrits: 
«Baltard va demostrar en la utilització del ferro, que tant havia revoltat els seus 
instints d’artista, una habilitat de constructor que superava el mèrit, que no 
podia realment atribuir-se, d’haver concebut aquest gran projecte. Mitjançant 
una feliç combinació d’elements molt senzills, repetits indefinidament, va 
saber donar al conjunt del monument un efecte d’unitat immillorable. A més, 
per gran satisfacció meva, va trobar la manera de prescindir dels tirants dels 
quals abusen els enginyers per neutralitzar l’empenta de les seves estructures; 
i aquesta superioritat incontestable de la seva obra sobre la d’ells, el devia 
consolar del fet que l’hagessin imposat, com a tipologia per a aquelles Halles 
Centrals de París —que ell havia interpretat d’una manera tan diferent— “el 
paraigua” d’una estació ferroviària!». I, amb certa picardia, afegeix: «No estic 
segur que el gran èxit d’aquell concepte envers el qual havia estat tan crític no 
el sorprengués al principi; però s’hi va acostumar ràpidament i la seva entrada 

18. Lawrence Chapron, «Etude historique et critique sur la construction des Halles centrales», Ga-
zette des architectes et du Bâtiment, (1869-1871), pàg. 337.
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a l’Institut, que en fou la conseqüència, acabà de convertir-lo a la utilització 
del ferro en els monuments públics».19

Efectivament, de 1858 a 1871, Baltard va construir l’església de Saint-
Augustin, l’estructura de la qual era totalment metàl·lica. Justificà de la se-
güent manera la utilització del ferro: «L’ús de la pedra en els murs exteriors 
i divisoris combinat amb l’ús de la fosa en els suports i les nervadures de les 
voltes, que podrà sorprendre en la construcció d’una església, no és res més 
que l’aplicació racional dels recursos que la indústria posa a disposició dels 
constructors. Si bé és cert que s’hi poden trobar alguns inconvenients, també 
cal reconèixer que presenta grans avantatges, i en particular, el d’una combi-
nació simple, econòmica, sòlida que allibera de la necessitat dels contraforts 
i dels arcbotants, ja que dispensa dels aparells estereotòmics necessaris per a 
l’empenta de les voltes».20

Eugène Viollet-le-Duc, que no apreciava els «magatzems» que eren segons  
ell les construccions de ferro, reconeix no sense ironia que: «si tots els monu-
ments es construïssin amb aquest respecte total de les necessitats, i els costums 
de la població, i indiquessin de manera tan clara els mitjans de construcció, tin-
drien un caràcter propi de la nostra època, i a més trobarien formes d’art belles i 
comprensibles. En aquest cas, els constructors s’han sotmès a les necessitats del 
programa i de la matèria utilitzada: n’ha resultat un edifici molt bonic, al meu 
entendre. Potser no s’ha pensat que calgués fer art. Per tant potser és preferible 
que no es tingui tal pretensió: potser aquest sigui el camí més curt per donar-
nos obres d’art, expressions de la nostra civilització».21

Louis-Auguste Boileau, ardent defensor de «l’arquitectura de ferro» 
afirma  que «la construcció de Les Halles és, en definitiva, una obra remarca-
ble des del punt de vista de l’arquitectura i de l’apropiació», i afegeix que «en 
tot el temps que han durat aquestes obres immenses hi ha hagut un nombre 
molt reduït d’accidents, la qual cosa és essencial».22 L’ús intel·ligent i audaç 
que es va fer del ferro fou lloat en tota la premsa arquitectònica. L’Encyclopédie 
d’architecture no dubta a reproduir un article del diari Moniteur universel que 
celebra els mercats coberts de París a l’inici de la seva construcció: «Es conti-
nua manifestant un gran interès per a Les Halles Centrales, que constitueixen 
un exemple notable dels grans recursos que es poden obtenir de la utilització 

19. Haussmann, Mémoires…
20. Victor Baltard, «Rapport au préfet de la Seine sur la construction de l’église Saint-Augustin»,  
7/12/1859.
21. Eugène Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’Architecture, París, Morel, 1872, VIII, 1, 323.
22. A. Lenoir, L.A. Boileau, citats per De Sauteiron, «Les Halles centrales», Le Spectateur, 
17/10/1857. 
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combinada de la fosa i del ferro en les grans construccions públiques […]. 
Així, aviat veurem afegir-se a totes les meravelles de París la meravella de Les 
Halles Centrales, aquest “Louvre del Poble” que serà digne del seu predeces-
sor, el monument d’utilitat pública més remarcable i més complet que s’hagi 
construït a la capital d’un gran imperi».23 La Revue Générale de l’Architecture 
que, quan s’havia qüestionat tot el projecte més aviat havia donat suport als 
contrincants, i en particular a Hector Horeau, també reconeix que finalment: 
«L’aspecte general és molt satisfactori i que, en aquest cas, es pot lloar sense 
cap mena de reserva la utilització de la fosa. Les columnes són primes, deli-
cades, lleugeres i l’efecte és agradable de veure […]. Els pavellons tenen un 
aspecte força monumental, sense perdre tanmateix el caràcter de construcció 
lleugera que ha de tenir un mercat que, en definitiva, recorda una venda a 
l’aire lliure».24

Joris-Karl Huysmans, que era un crític sagaç, situa Les Halles entre les 
realitzacions més importants de l’època, com una «revelació completa de l’art 
nou, […] un èxit decisiu per a la nova escola, […] glòria del París modern».25 De 
fet, Les Halles esdevenen ben aviat un monument digne d’admiració i figuren 
entre les visites obligades d’aquells que vénen de fora a visitar París. Totes les 
guies de la ciutat contenen un capítol especial dedicat a Les Halles que en 
descriuen l’aspecte i l’activitat. Els viatgers evoquen indefectiblement la seva 
visita a Les Halles. La premsa d’informació general havia donat el to. Durant 
la seva construcció i un cop acabades, es van escriure nombrosos articles sobre 
elles, i la literatura popular va trobar frases força boniques per qualificar-les: 
«Veritables catedrals de fosa i de vidre, esveltes, lleugeres malgrat la seva solide-
sa immutable, lluminoses i vaporoses com el Crystal Palace, el qual recorden 
tot i que no sembla que n’hagi estat el model».26

Les evocacions literàries de Les Halles són molt nombroses però estan 
dominades pel monument que Émile Zola els va dedicar. La gènesi de la 
novel·la Le ventre de Paris es remunta a l’any 1869. Zola està fascinat pel tràfec 
que es desplega sota els pavellons. A mesura que la seva novel·la va prenent 
forma, cap a l’any 1872, els pavellons adquireixen una existència autònoma, 
una vida pròpia. En el fons, Les Halles són el personatge principal d’aquesta 
simfonia d’olors, d’aquesta pintura violenta i feixuga d’una humanitat al ma-
teix temps bestial i complexa:

23. L’Encyclopédie d’Architecture, 1/3/1856, VI.
24. «Halles centrales», Revue générale de l’architecture et des travaux publics, París, Paulin & Hetzel, 
1857, pàg. 104. 
25. Joris-Karl Huysmans, L’Art moderne, Paris, G. Charpentier Editeur, 1883, pàg. 225.
26. Edouard Fournier, «Les Halles centrales», L’Illustration, XXX, 1857, pàg. 138.
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Una lluentor clara anunciava el dia al fons del carrer Rambuteau. La veu forta de 
Les Halles bramava amb més força encara; per un instant, els tocs de les campanes 
en un pavelló allunyat tallaven aquesta remor movedissa i creixent. Van entrar en 
un dels carrers coberts, entre el pavelló del peix i el pavelló de l’aviram. Florent 
aixecava els ulls i mirava la volta alta amb la seva fusteria interior lluent, a través 
els calats ornamentals de les armadures de fosa. Quan va arribar al gran carrer 
del mig, va pensar en alguna ciutat estranya, amb els seus barris diferenciats, els 
seus ravals, els seus poblets, les seves avingudes i els seus carrers, les seves places i 
els seus xamfrans, posada tota ella sota un hangar un dia de pluja, per obra d’un 
caprici gegant. L’ombra, que dormia als racons dels sostres, multiplicava el bosc de 
pilars, eixamplava fins a l’infinit les nervadures delicades, les galeries retallades, les 
persianes transparents; al damunt de la ciutat, fins al fons de les tenebres, era tota 
una vegetació, tota una florida, una monstruosa desclosa de metall, amb les tiges que 
s’enfilaven i les branques que es torçaven i es nuaven cobrint un món amb el fullatge 
lleuger d’una arbreda secular […].

A la banda dels venedors de vi, al fons dels carrers veïns, els fanals s’apagaven 
un a un, com estrelles que queien a la llum. I Florent mirava com les grans Halles 
sortien de l’ombra, sortien del somni on les havia vist, estirant fins a l’infinit els seus 
palaus calats. Aleshores Les Halles se solidificaven, prenien un to gris verdós, esde-
venien encara més gegantesques, amb la seva arboradura prodigiosa, suportant els 
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mantells de les cobertes. S’hi entaforaven les masses geomètriques; i quan totes les 
clarors interiors foren apagades i la llum de l’alba les banyà, aleshores aparegueren, 
quadrades, uniformes, com una màquina moderna, una desmesurada màquina de 
vapor, una caldera destinada a la digestió d’un poble, un ventre de metall gegant, 
collat, fixat, fet de fusta, de vidre i de fosa, amb l’elegància i la potència d’un motor 
mecànic en funcionament, amb la calor de l’escalfament, l’atordiment, les branda-
des furioses de les rodes […].

Ara sentia el llarg retrunyiment que sortia de Les Halles. París mastegava els 
bocins dels seus dos milions d’habitants. Era com un gran òrgan central que batia amb 
fúria, enviant la sang de la vida a totes les venes. Un soroll de mandíbules colossal, un 
rebombori que venia de la cridòria del proveïment; des de les fuetades dels revenedors 
corpulents que marxen cap als mercats de barri, fins a les espardenyes cansades de les 
pobres dones que van, de porta en porta, a vendre els seus cistells d’enciams […].

De lluny, vistes de biaix, Les Halles l’entusiasmaven: un gran arc, una porta 
alta que s’obria, i després els pavellons atapeïts, amb els seus dos pisos de sostres, les 
seves persianes contínues, els estors immensos; semblaven perfils de cases i de palaus 
superposats, una Babilònia de metall, d’una lleugeresa hindú, travessada per terras-
ses suspeses, per corredors aeris, per ponts volants projectats al buit. Eren passatges 
bruscos, arquitectures inesperades, el mateix horitzó que s’oferia incessantment sota 
un aspecte diferent […].

Alçà una última vegada els ulls, mirà Les Halles. Flamejaven sota el sol. 
Un gran raig entrava per la punta del carrer cobert, al fons, i foradava la massa dels 
pavellons amb un pòrtic de llum; i una pluja ardent queia, batent damunt el mantell 
de les cobertes. L’enorme armadura de fosa s’ofegava sota l’aigua, es tornava blava, 
no era res més que un perfil tenebrós dins les flames d’incendi del crepuscle. A dalt, 
s’encenia un vidre, una gota de claror rodolava fins a les goteres, al llarg del pendent 
de les plaques amples de zinc. Aleshores, tot esdevingué una ciutat tumultuosa dins 
un polsim d’or voladís […].

Aleshores, Les Halles, que havia deixat el matí, li semblaren una immensa 
ossera, un lloc de mort on només quedava, arrossegant-se, el cadàver de la vida, un 
carner de pesta i de descomposició. Claude tenia raó, tot agonitzava a Les Halles. La 
terra era la vida, l’etern bressol, la salut del món.27

I Zola conclou, fent-se ressò de Victor Hugo: «És una curiosa topada, aquest 
tros d’església “emmarcat” per aquest sortint de fosa; l’un matarà l’altre, el 
ferro matarà la pedra, i no trigarà gaire. Fixeu-vos-hi, hi ha tot un manifest: 
és l’art modern que ha crescut davant l’art antic. Les Halles són una obra 
valenta, i només són una revelació tímida del segle xx.»

27. Traducció pròpia.
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Huysmans podia escriure l’any 1881, fent-se al seu torn ressò de Zola: 
«Així es veuen realitzades, en part, les previsions que va fer Claude Lentier en Le 
Ventre de Paris».28 A més de Les Halles, Huysmans cita la Biblioteca Nacional 
de Labrouste, les estacions de tren, els edificis de les exposicions universals, 
l’hipòdrom i el mercat de bestiar de La Villette construït de 1864 a 1868 per 
Janvier, a partir dels plànols de Baltard: «Aquí, el metall ateny unes proporcions 
grandioses. Són uns carrers enormes que avancen, interromputs únicament per 
les columnes esveltes que brollen del terra i que suporten uns sostres lleugers 
inundats de llum i d’aire. És un enorme pati interior amb milers de bèsties que 
s’entaforen als flancs, una plana immensa amb un cel cobert que flota sobre 
una activitat de comerç febril, sobre un permanent vaivé de bestiar i d’homes; 
són una sèrie de pavellons immensos, d’un color fosc i d’un aspecte al mateix 

28. Huysmans, L’Art moderne…, pàg. 225.

Les Halles de París: la creació d’un model

Vista de Les Halles des de l’església de Saint-Eustache i en direcció al sud. Dibuix de F. Benoist  
i litografia de J. Arnout
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temps esvelt i robust que s’adiu amb les indústries infatigables i sagnants que 
s’hi exerceixen».

La descendència de Les Halles 
Sembla que, a part del mercat de Les Halles i del mercat de bestiar de La 
Villette, Baltard va dissenyar únicament dos mercats coberts més: el de Se-
crétan a París i el de Callao al Perú; les peces d’aquest darrer s’havien de 
fabricar a França i després s’havien d’enviar, però la guerra de 1870 en va im-
pedir la realització. No obstant això, Les Halles van constituir un veritable 
model per als innombrables mercats coberts que es van construir a França  
i a l’estranger. 

Podem veure com a mínim tres factors que van contribuir a aquest 
fenomen extraordinari. El prestigi de la capital va tenir segurament un paper 
important: les ciutats comerciants més petites volien el seu mercat cobert. 
El mig segle durant el qual es van construir mercats coberts (1860-1914) es 
va dur a terme una política d’equipaments municipals molt activa; els mer-
cats n’eren un element important: a vegades es creava un equipament nou, 
però es tractava més sovint de transformar una localització o un edifici més 
antic. I, al capdavall, la mateixa concepció de Les Halles de París es presta-
va admirablement a una difusió massiva del model, reforçada per la qualitat 
tècnica dels plànols detallats publicats per Baltard l’any 1863, i mantinguda 
per la publicació de nombrosos mercats en la premsa especialitzada.29 Per a les 
municipalitats, la solució de París era clara i evident, sobretot perquè s’havia 
reproduït amb èxit a tot arreu. Els projectes podien ser concebuts fàcilment 
pels arquitectes o pels enginyers locals, que no s’estaven d’interpretar a la seva 
manera el model de base, com ho demostren diversos bells exemples. Tanma-
teix, sembla que la realització i el proveïment de les peces (especialment les 
foses) van ser l’origen d’un nombre relativament reduït d’empreses especialit-
zades en la construcció metàl·lica, les quals van aparèixer sobretot cap al final 
de la dècada de 1880, quan les grans empreses es van interessar de més a prop 

29. Per exemple, L’Encyclopédie d’architecture va publicar els mercats de Saint-Martin (1855), del 
carrer Buisson de Lió (1861), de La Réunion (1862), de Les Martyrs (1879), de Béziers (1888)  
i d’Epinal (1890); la Gazette de l’architecture va publicar els de Saint-Honoré (1864 i 1865), d’Oran 
(1878), de Tarbes (1880), de Nimes (1881) i de Joigny (1882); la Revue générale de l’architecture, els mercats 
de Nancy (1862), de Les Grands-Hommes a Burdeus (1866), de Saint-Maur-Saint-Germain (1867), de 
Le Temple (1872), de Sainte-Claire a Grenoble (1877), de Saint-Marc a Rouen (1885), de Limoges (1885) 
i de La Roche-sur-Yon (1885); la Construction moderne, els de La Chapelle (1885), de Compiègne (1885), 
de Langres (1890), d’Epinal (1891), de Clermont (1892), de Clichy (1895), d’Avinyó (1898), d’Auxerre 
(1901), de Belfort (1906), així com l’enorme mercat de bestiar de la ciutat de Lió construït l’any 
1909 per Tony Garnier. Vegeu també Narjoux, Halles centrales…, que reprodueix documents sobre 
diversos mercats parisencs.

Bertrand Lemoine
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per un mercat regional que fins aleshores havien compartit amb les petites 
empreses locals. També cal dir que, malgrat que la construcció s’adjudicava 
generalment a les empreses, com que aquestes aportaven sovint modificacions 
importants als projectes, diversos mercats foren construïts mitjançant concur-
sos d’arquitectura, com els d’Auxerre l’any 1901, el de Dakar l’any 1907 o el 
de Vannes l’any 1910.

A París es poden comptar uns trenta-dos mercats metàl·lics construïts 
entre 1854 i 1880 a partir del model de Les Halles Centrales. En subsisteixen 
catorze, dels quals cinc s’han conservat intactes i nou han estat transformats. 
Es conserven els mercats de Saint-Quentin (1866), de Secrétan (Baltard, 
1868), el Marché aux Fleurs (1874), el mercat de Saint-Martin (Petit, 1854,  
i Dubois, 1880) i el de La Chapelle (Magne, 1885). Han estat transformats 
o reduïts: els mercats de bestiar de La Villette (Baltard i Janvier, 1864-1868), 
el mercat de Le Temple (De Mérindol, 1863-1865), de Saint-Didier (1867), 
de Montmartre (1868), de Japy (1870), de Belleville i de Wagram (1886), de 
Botzaris i d’Aguesseau. I s’han enderrocat: els mercats de Passy (Godeboeuf, 

El barri de les Halles finalment acabat, 1935
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1857 i 1865), Grenelle (Normand, 1865), Saint-Honoré (De Mérindol, 1865, 
enderrocat l’any 1959), de Saint-Maur-Saint-Germain (Dainville, 1866), 
el mercat de l’Europe (1866, enderrocat l’any 1970), el de la place d’Italie 
 (Dubois, 1866, enderrocat l’any 1965), el de Belleville (1867), el de Batigno-
lles (1867, enderrocat l’any 1975), el d’Auteil (1867, enderrocat l’any 1899), 
el de Necker (1868, enderrocat vora el 1910), el mercat de Les Ternes (1868, 
enderrocat vora el 1970), el de La Villette (1868), el de Joinville (1873), el 
de Nicole (Magne, 1873-1875, enderrocat l’any 1975), el mercat de cavalls 
(Magne, 1875-1878), de Le Gros-Caillou (Magne, 1876, enderrocat l’any 
1981), el mercat de Les Martyrs (Magne, 1876-1878, enderrocat l’any 1912), 
el mercat de l’Ave-Maria (Magne 1879, enderrocat l’any 1905). 

Tot i que el model de Les Halles de París fou reproduït fidelment, 
la diversitat tipològica dels mercats coberts és considerable, tant pel que fa 
a la forma, com pel que fa als materials. Però es poden assenyalar algunes 

Bertrand Lemoine

Vista de Les Halles l’any 1971, poc abans de la demolició
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varia cions majors: un tipus massís i allargat amb frontons marcats i amb naus 
laterals (Arcachon, Aubervilliers, Belfort, Fontainebleau, Libourne, Lisieux, 
Lió, Niort, i el mercat de Victor Hugo a Tolosa de Llenguadoc); un altre estil 
més compacte, el més estès, a vegades amb quatre entrades idèntiques (com el 
de Saint-Quentin); el tipus adossat a un angle de carrer (Tonnerre); un tipus 
doble o múltiple amb carrer cobert transversal (Baiona, Bordeus, Bourges, 
Cognac, Dijó, la Roche-sur-Yon, Troyes, Vichy) o longitudinal (Avinyó, Lille, 
Meaux, Moulins, Orleans); la planta centrada, de forma hexagonal (Sens) 
o octogonal (Amiens, Auxerre, Millau, Perpinyà, mercat de Les Carmes a 
Tolosa); i el refugi reduït a una coberta sostinguda per columnes, freqüent als 
pobles o als barris modestos.

Si el ferro i la fosa romanen els constituents de base, la lava esmaltada, 
la ceràmica, el maó i la terrissa, i la maçoneria contribueixen a una qualitat 
d’ornamentació i de policromia que s’anirà afinant fins a principi del segle xx. 
D’aquesta manera podem distingir dues generacions de mercats metàl·lics. La 
primera, la més nombrosa quantitativament, és molt fidel al model parisenc, 
tant per la morfologia de conjunt com pels detalls com els arcs de la façana 
i l’encavallada amb tirants. A partir de la dècada de 1890, la introducció 
de l’acer i l’evolució dels sistemes d’encavallades, d’aleshores ençà bigues de 
gelosia sense tirants, comporten una evolució de la concepció tècnica de Les 
Halles, encara que es conservin les disposicions de conjunt. Aleshores, sorgeix 
una certa lassitud envers el mimetisme dels mercats coberts: «Malauradament, 
qui n’ha vist un, els ha vist tots! I no és poca la decepció que sent el viatger 
quan, de visita en una de les nostres ciutats del sud, per exemple, troba l’eterna 
imitació de Les Halles de París. Com si un mercat pogués ser idèntic a les 
latituds de Lille i de Marsella».30

Malgrat que van ser un factor innegable de confort urbà, els mercats 
coberts no semblen haver respost sempre al desig dels seus usuaris. La tradició 
del mercat a l’aire lliure s’ha revelat suficientment arrelada com per fer ombra 
als mercats coberts. Així, a París, el conjunt de mercats coberts, la majoria 
dels quals es remuntava al període entre 1865 i 1880, va conèixer una lenta 
però constant baixada de freqüentació a partir de l’any 1876, fins al punt 
que es van qüestionar alguns contractes de concessió amb promotors privats. 
Aquesta disminució de la freqüentació dels mercats coberts va perdurar, amb 
més o menys força, al llarg del segle xx. 

Els mercats construïts al tombant del xx són menys nombrosos, però 
es distingeixen per la seva riquesa de detalls, la introducció de materials de 

30. Julien GUADET, Eléments et théorie de l’architecture, París, Librairie de la Construction Moderne, 
1894, III, pág. 29.
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colors, o fins i tot de vitralls. Entre els exemples més bells d’aquesta generació 
de mercats coberts, figura el d’Auxerre, construït l’any 1901 o el de Belfort , 
de l’any 1906. Mentre que la majoria dels mercats coberts va sobreviure sense 
dificultats durant la primera meitat del segle xx (amb algunes excepcions com 
la del mercat de Vichy, destruït cap a 1930), el creixement de la pressió im-
mobiliària als centres urbans, i la consciència per part des ajuntaments del 
valor d’un espai especialment ben situat i ocupat pel que semblava ser un 
vulgar magatzem, provocaren una veritable onada de destruccions entre 1970 
i 1977; onada que, d’altra banda, encara no s’ha aturat del tot. Malgrat un 
moviment d’opinió important, transmès per la premsa nacional i internaci-
onal i a través de manifestacions públiques, a vegades violentament reprimi-
des, Les Halles de París foren enderrocades a partir del 2 d’agost de 1971, 
després que el mercat majorista fos desplaçat a Rungis, al sud de París. La 
seva destrucció va representar molt més que una pèrdua per l’arquitectura. 
Els buldòzers no van destruir solament un conjunt de bigues de ferro: es van 
endur una part de l’imaginari parisenc indefectiblement lligat a aquest lloc,  
i que trenta anys de projectes i d’habilitacions no han pogut compensar. 

Aquesta pèrdua és irreparable, però hi ha moltes altres destruccions 
que també cal lamentar: a Tolosa (mercat de Victor Hugo i mercat des Les 
Carmes), a Bordeus (mercat de Saint-Jean), a Auxerre, Nevers, Angers, La 
Roche-sur-Yon, i Poitiers, sense oblidar la vintena de mercats parisencs que 
van ser destruïts. Els mercats coberts que han subsistit a França (probable-
ment un centenar) mereixerien ser conservats, i encara amb més raó sabent 
que l’adaptació per a altres usos, o el desmuntatge (com en el cas d’un dels 
pavellons de Les Halles de París reconstituït a Nogent l’any 1976) és una tasca 
fàcil, com ho demostren diverses realitzacions concretes. 

Bertrand Lemoine
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Mercats coberts a la Viena liberal
Peter Haiko

El concurs per a «la construcció d’un mercat cobert al districte  
de Landstrasse», 1857
«[…] L’edificació de mercats coberts, generals o de carn, als districtes dels ra-
vals es considera oportuna i s’aprova la construcció d’un d’aquests mercats».1 
Juntament amb aquesta resolució, presa en el ple municipal de Viena del 26 de 
febrer de 1856, s’encarrega a l’Oficina Tècnica Municipal que en presenti un 
projecte adequat. Aquesta elabora un programa com a base per convocar un 
concurs per invitació, adreçat a «diversos arquitectes locals», de projectes per a 
un «mercat cobert a Landstrasse».2 Pel que es dedueix dels projectes presentats, 
com a terreny edificable es preveia l’àrea que actualment ocupa el Rochusmarkt 
al districte III. Dels cinc arquitectes convidats, van acceptar la invitació Lud-
wig Förster, Leopold Ernst i l’estudi Romano & Schwendenwein. Tot i que 
no els ho havien demanat, també en van entregar Eduard Hajek, assistent de 
l’Oficina Tècnica, i Friedrich Paulik, director del taller d’ebenisteria Altmann.3 
El projecte de Paulik no s’ha conservat, però sí el croquis de Karl Gabriel,4 
també empleat a l’Oficina Tècnica Municipal.5

Els tres arquitectes convidats i implicats en la planificació d’un «mercat 
cobert a Landstrasse» l’any 1857 són representants importants de l’arquitectura 
austríaca de l’historicisme de mitjan segle xix i, un any després, tots tres també 
participaran en la planificació de l’ampliació de la ciutat de Viena: Leopold 
Ernst i August Romano, de l’estudi Romano & Schwendenwein, formaven part 
aleshores, com a representants dels arquitectes i mestres d’obres, de la comissió 
que havia de valorar els projectes presentats a concurs. Ludwig Förster, que fins 
llavors ja havia elaborat un total de vuit propostes d’ampliació de la ciutat de 
Viena, prepara un dels tres projectes classificats per la comissió com a dignes 
de ser premiats. Ernst i Förster formen part de la generació que va marcar de 
manera essencial l’arquitectura austríaca anterior a la veritable edificació de la 
Ringstrasse vienesa fins a l’any 1860 aproximadament i, conseqüentment, l’inici 

1. WSA (Arxiu de la Ciutat i del Land de Viena), B 6/2, Actes dels plens municipals del consistori de 
Viena, 26/2/1856, pàg. 89.
2. Actes, sessió del 20/3/1857, pàg. 93.
3. Actes, sessió del 9/7/1857, pàg. 243.
4. L’any 1865, un tal Karl Gabriel, que en aquella època treballava a la Comissió d’Abastament 
d’Aigua, és nomenat «enginyer en cap». Actes de 1865, Ple municipal 354, pàg. 192.
5. WSA; Plànols del Fons de l’Antiga Sala de Projectes i Documents, P 12/2 – M:b Mercats 104.267.
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de l’historicisme. Una de les obres principals de Leopold Ernst és el palau ro-
màntic de Grafenegg, a la Baixa Àustria. Quan es va convocar el concurs per 
construir el mercat cobert, era arquitecte de la catedral de Sant Esteve de Viena. 
Ludwig Förster és considerat un dels arquitectes i teòrics més influents de la seva 
època. Va abastar gairebé totes les branques de l’arquitectura, des d’obres públi-
ques fins a la construcció d’esglésies i habitatges, la projecció i l’edificació parcial 
de l’arsenal de Viena i la construcció de ponts. L’any 1836 va crear Allgemeine 
Bauzeitung, una revista d’una importància cabdal —mai prou valorada— per 
al desenvolupament de l’arquitectura, que publicava al centre litogràfic que ell 
mateix havia fundat. A partir de la dècada de 1860, Romano i Schwendenwein, 
els principals representants de la generació més jove, dominarien l’arquitectura 
d’habitatges de l’historicisme a la Ringstrasse de Viena.

Förster va ser l’únic participant que, uns anys enrere, ja s’havia ocupat 
de la tasca de construir mercats coberts. A principis de la dècada de 1850, 
n’havia construït un de petit a Vöslau, prop de Baden (la localitat termal del 
segle xix als voltants de Viena) la finalitat del qual era llogar petits locals als 
venedors durant els mesos d’estiu per «abastir els visitants amb objectes de 
luxe i de moda».6 Per tant, no es tractava tant d’un mercat en el sentit actual 
com d’un centre comercial de planta baixa, amb botigues destinades a cobrir 
la demanda de productes de molta qualitat. 

Els dissenys que es van presentar per al mercat de Landstrasse demostren 
que cap dels participants tenia realment una idea clara de com havia de ser un 
mercat cobert. Tots els projectes recorren a estils i funcions arquitectòniques 
diferents. L’esbós d’Ernst recorda un palau d’aire gòtic de petites dimen-
sions; el de Förster, un edifici religiós; i el de Romano i Schwendenwein, un 
hivernacle amb aire barroc. Els dos projectes de l’Oficina Tècnica Municipal  
mostren les mateixes característiques. Hajek va proposar dos projectes. L’un té 
molt en comú amb el croquis sacralitzant de Förster, encara més: igual que en 
el de Förster, hi ha una nau en forma de ferradura, però integrada dins d’una 
construcció de tancament més baixa, irregular i en forma de petxina. El segon 
projecte de Hajek és més sobri, d’un estil semblant al d’un edifici funcional 
lleugerament gòtic, i preveu dos patis interiors oberts amb galeria, des de la 
qual es podia accedir a les diferents parades. A l’eix transversal, hi projecta un 
pavelló amb volta de canó destinat a la venda. Gabriel també presenta alterna-
tives: un petit palauet d’estil gòtic amb un «mercat general» cobert, longitu-
dinal i concebut a tall de trèvol amb quatre petxines, i un projecte d’estil més 
reduït amb una construcció de tancament, del qual només se ha conservat un 

6. Allgemeine Bauzeitung, 1854, pàg. 7.
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plànol que ens permet interpretar que, de les parades del pati interior, només 
les situades als laterals haurien quedat sota cobert. 

Tots els projectes inclouen una combinació de punts de venda, accessibles 
des de dintre o des de fora, i un gran pati i, en la majoria dels casos, una nau co-
berta per a les parades del mercat. Els únics que utilitzen pilars de ferro almenys 
per cobrir els porxos del pati interior són els dos arquitectes municipals.

Pel que fa a l’estil, tots els croquis reflecteixen la situació de l’arquitectura 
austríaca de la dècada de 1850. Al cos arquitectònic, encara d’estil classicista tardà, 
la decoració tendeix més o menys al gòtic o al bizantí. Es percep encara certa des-
orientació vers l’exigència de monumentalitat que dominaria l’arquitectura viene-
sa vint anys després, però, sobretot, encara no estan preparats per enfrontar-se a 
la qüestió de si un mercat cobert és un mer edifici útil o també una construcció  
digna d’erigir-se en monument. Finalment, excepte Romano i Schwendenwein, 
tots intenten adaptar als mercats les diverses possibilitats existents entre represen-
tació i utilitat que s’havien experimentat a l’arsenal de Viena.

Mercats coberts a la Viena liberal

Projecte per al mercat de Landstrasse, 1857. Arquitecte: Ludwig Förster

Projecte per al mercat de Landstrasse, 1857. Arquitecte: Leopold Ernst
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Convocatòria del concurs per obtenir un pla bàsic per a l’ampliació del 
centre històric de Viena i els mercats
El concurs per edificar un mercat cobert al districte de Landstrasse se celebra 
en una època en què el debat, que havia durat anys, sobre una possible am-
pliació del centre històric de Viena havia acabat i ja s’havia preparat el concurs 
per a l’ampliació de la ciutat. Des de la dècada de 1830 s’estava considerant 
detingudament l’enderrocament de les seves muralles i fortificacions, que ja 
no tenien eficàcia militar, estrenyien el centre històric i impedien una comu-
nicació fluïda amb els ravals que el rodejaven. El 20 de desembre de 1857 
es va publicar la famosa «carta manuscrita» que l’emperador Francesc Josep 
I va adreçar al seu ministre de l’Interior, el baró Alexander von Bach, en la 
qual el mandatari autoritzava la «cessió de la muralla i de les fortificacions 
del centre històric, així com del fossat que l’encerclava», i expressava la seva 
voluntat de considerar la «regulació i l’embelliment de la seu de la seva cort i 
capital de l’Imperi». Una de les exigències introduïdes al manuscrit afectava 
«l’edificació de mercats coberts i la seva adequada distribució».7

A finals de gener de 1858 es publica la convocatòria del concurs, que 
acabaria a finals de juliol d’aquell mateix any. Evidentment, l’edificació de 

7. Wiener Zeitung, 25/12/1857. Kurt Mollik, Hermann Reining, Rudolf Wurzer, Plan und 
Verwirklichung  der Wiener Ringstrassenzone, Wiesbaden, Franz Steiner, (Die Wiener Ringstrasse, 3) 1980,  
pàg. 113 i seg.

Projecte per al mercat de Landstrasse, 1857. Arquitectes: Johann Romano i August Schwendenwein
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mercats coberts no ocupa un lloc preeminent en aquest concurs, sinó que 
es dóna prioritat a la necessitat de guanyar espai per a una ciutat que s’havia 
convertit en una gran metròpoli, però que encara era medieval en l’estructura 
del centre històric, a fi d’aconseguir tots els edificis urgentment necessaris, 
però que faltaven a Viena i que havien de satisfer les creixents demandes admi-
nistratives i culturals i, sobretot, les exigències representatives que començava 
a reclamar una burgesia que s’estava enfortint: ajuntament, teatre i òpera, 
universitat, museus i, per descomptat, habitatges. En la convocatòria, la gran-
dària, el disseny i la ubicació dels mercats dintre de la zona d’ampliació de la 
ciutat es deixaven a criteri dels participants.

El mercat d’abastaments
La construcció del primer mercat municipal a Viena, per al qual es va ce-
lebrar el concurs de l’any 1857 que comentàvem al principi, probablement 
va quedar relegada a un segon pla per la discussió general sobre la manera 
com s’havia d’ampliar i regular el centre històric; a més, depenia dels acords 
del comitè que s’havia constituït per decidir sobre l’ampliació de la ciutat. 
L’octubre  de 1861, el consistori va instar aquest comitè a discutir tan aviat 
com fos possible la qüestió de l’edificació de mercats coberts i la designa-
ció dels llocs adequats per fer-ho.8 Les actes d’una sessió posterior permeten 
constatar que l’ampliació de la ciutat havia arribat entretant a una fase «que 
ofereix a l’actual consistori una nova ocasió per dirigir tota la seva aten-
ció a aquest important objecte». El ponent insta a iniciar promptament la 
construcció de mercats, reconeguda com a imprescindible, ja que, en cas 
contrari, el municipi corre el perill que tots els llocs propicis siguin venuts 
a particulars. Reclama que s’introdueixi «l’establiment dels mercats en un 
sistema» per a tota l’àrea municipal i, sobretot, que es decideixi si només  
«es vol tenir en compte la venda de queviures al detall o si també s’hi vol 
incloure un mercat central per a la venda a l’engròs». Proposa acordar «l’edi-
ficació d’un mercat central i d’un nombre de mercats al detall conforme a les 
necessitats» i, amb aquest objectiu, crear abans una comissió que n’haurà de 
redactar les mesures oportunes.9

D’acord amb els objectius, la comissió per als mercats coberts designada 
pel consistori10 escull dos llocs a tocar del ferrocarril d’enllaç, prop de la duana 
principal, i planeja construir un mercat provisional en un d’ells i un mercat 

8. Actes, 1861, sessió 35.
9. Actes, 1861, sessions 44 i 45.
10. Actes, 1861, sessió 54.
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central definitiu a l’altre.11 Els plànols i l’avantprojecte del mercat provisional 
s’encarreguen a l’enginyer Qualio, però la seva proposta de construir-lo amb 
estructura de fusta és tan criticada a l’Oficina Tècnica Municipal que Qualio 
presenta la dimissió.12 L’únic argument a favor de l’enginyer és la qüestió de 
les despeses, ja que la seva construcció amb fusta és molt més econòmica com-
parada amb la «del sistema, com a París». Així mateix, els seus defensors asse-
nyalen que aquest tipus de construcció, «seguint el qual s’ha edificat l’annex 
de l’edifici de l’Exposició Universal» s’ha conservat de manera extraordinària. 
Ludwig Förster, a qui ja hem esmentat diverses vegades i que era regidor de 
Viena en aquella època, es manifesta decididament en contra d’una edificació 
de fusta. «Si els mercats coberts han de complir la seva finalitat, no es poden 
construir amb fusta; s’han d’edificar principalment amb pedra, ferro i vidre, 
amb la qual cosa aconsegueixen el caràcter d’estables o definitius».13 No és 
estrany que Förster exigeixi que un mercat cobert tingui un caràcter estable  
i definitiu, però és remarcable que en reclami la construcció amb ferro i vidre, 
a més de pedra. Entre l’any 1857, data de l’avantprojecte del seu mercat cobert, 
que apareix sense aquestes noves tècniques, i el 1862, any d’aquestes declara-
cions, s’ha hagut de produir una reorientació. L’any 1859, Förster publica un 
article sense signar a Allgemeine Bauzeitung, la revista que ell mateix edita, 
titulat «Els nous mercats coberts de París, juntament amb observacions ge-
nerals sobre els mercats». Malgrat tot, algunes observacions expressades en el 
text permeten concloure amb força seguretat que Ludwig Förster n’és l’autor. 
Förster probablement pretenia mostrar-se com a reconegut expert en la matè-
ria amb vista a la construcció de futurs mercats. En l’article assigna una espe-
cial importància i una qualitat destacable al ferro com a material. «Els nous 
mercats centrals de París es poden considerar un model per a instal·lacions 
d’aquest tipus», encara que —i aquí l’autor s’anticipa a les possibles objeccions 
de naturalesa econòmica— «se’ls ha tractat amb més sumptuositat i luxe que, 
en rigor, hauria calgut».14 

Aquell mateix any, Ludwig Förster publica en la revista un article sobre 
la sinagoga que havia construït el 1858, on destaca les estructures de ferro 
emprades a l’interior i les menciona per separat a l’índex. Tot l’interior és 
«essencialment» de ferro, només els murs exteriors són de fàbrica. «Aquesta 
estructura ha donat fins ara bons resultats en tots els aspectes […]. Se la pot 

11. Actes, 1862, sessió 69.
12. Actes, 1862, sessió 99, pàg. 828 i seg.
13. Actes, 1862, sessió 70, pàg. 251.
14. «Die neuen Markthallen (Centralhallen) in Paris, nebst allgemeinen Bemerkungen über  Märkte», 
Allgemeine Bauzeitung, 1859, pàg. 233 i seg.
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considerar totalment segura contra el foc».15 És probable que s’inspirés en 
l’arquitecte francès Baltard. El ferro serà el tema d’aquell any en la revis-
ta Allgemeine Bauzeitung pel que fa als entramats de les cobertes d’esglésies  
i d’estacions de ferrocarrils i a alguns mercats i ponts.

Evidentment, cal suposar que els arquitectes austríacs tenien notícia 
en general de la modernitat del ferro, no només com a material aplicat a les 
estructures auxiliars, sinó també a tot l’edifici i, sobretot, als espais interi-
ors. L’any 1852, la revista Allgemeine Bauzeitung publica un article sobre 
la nova biblioteca de Saint Geneviève a París. També es coneixia l’edifici 
de ferro i vidre per antonomàsia, el Crystal Palace, tot i que, el 1853, en la 
revista se’l descriu simplement com «la gran casa de vidre on es va celebrar 
l’Exposició Industrial de Londres l’any 1851». No obstant això, se’n remarca 
la «distribució peculiar, concebuda amb molt de sentit, del conjunt i del 
material de construcció». 

En la Viena d’aquella època no hi havia cap tradició en matèria de grans 
estructures de ferro, i aquest material només s’aplicava amb moltes reticències 
en l’arquitectura. La piscina coberta dels anomenats Banys de Diana, de la 
dècada de 1840, era l’únic espai interior a tot Viena on una estructura de 
ferro tenia un paper preeminent. I no era obra d’un arquitecte austríac, sinó 
de l’alemany Carl von Etzel, originari de Württemberg, arquitecte i impor-
tant enginyer de ferrocarrils. Els seus alumnes i col·laboradors van participar 
de manera decisiva en el desenvolupament de la xarxa ferroviària europea. 
Entre els anys 1825 i 1850, aproximadament, Württemberg va ser un dels 
nuclis de construcció de ferrocarrils, i el Politècnic de Stuttgart es va erigir 
en un centre de formació molt avançat que mantenia una relació estreta amb 
l’escena arquitectònica francesa. Les principals estacions de trens de Viena 
són construïdes a la dècada de 1860 per arquitectes de Württemberg. Però, 
fins i tot en aquestes construccions, el ferro no té el mateix paper preeminent 
que en altres llocs. A Viena rebutjaven la visibilitat del ferro.16 La discussió 
posterior sobre si s’havia d’utilitzar aquest material en la construcció dels 
mercats vienesos demostra que el ferro continuava despertant reserves a la 
ciutat i, cap a l’any 1900, encara topa amb fortes crítiques. Otto Wagner 
s’enfrontarà al retret del «materialisme arquitectònic francès» quan, a partir 
de 1900, vol construir amb una estructura de vidre i ferro la nau central del 
museu que s’havia projectat erigir a la Karlplatz. En aquella època, aquesta 

15. Ludwig Förster: «Das israelitische Bethaus in der Wiener Vorstadt Leopoldstadt», Allgemeine  
Bauzeitung, (1859), pàg. 14 i seg.
16. Renata Kassal-Mikula, Peter Haiko: «Vom ‘Arsenalstil’ zur ‘Wiener Renaissance’. Wiens grün-
derzeitliche Bahnhöfe in baukünstlerischer Sicht», dins Grosser Bahnhof. Wien und die weite Welt, 
Viena, Czernin, 2006, pàg. 86 i seg.
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mena d’estructures encara es considera inadequada per a la funció que ha de 
complir l’edifici.17

L’any 1862, el consistori de Viena convoca un concurs entre els engi-
nyers de l’Oficina Tècnica Municipal per construir el mercat central. Hi van 
prendre part els enginyers Gabriel, Haberkorn, Hajek, Haussmann, Swaty 
i Wurm.18 Hajek i Gabriel ja havien participat en el concurs de 1857 per 
edificar un mercat cobert al districte de Landstrasse. Ara es renuncia a la idea 
original de construir primer un edifici provisional amb parets d’entramat de 
fusta per després erigir la nau definitiva, ja que, tenint en compte les relacions 
de nivell i el solar, un edifici provisional hauria suposat unes despeses tan im-
portants que la diferència de costos hauria estat mínima. El solar s’estén fins al 
riu Wien i, cap als afores de la ciutat, dóna directament al ferrocarril d’enllaç. 
La Landstrasser Hauptstrasse (carrer major del districte de Landstrasse) i la 
Lastenstrasse que voreja els jardins del Stadtpark formen els límits de les dues 
ales longitudinals. 

L’any 1863, un cop acabat el termini del concurs, la banca Rot-
hschild sotmet a la consideració del consistori el projecte de Henry Griszell, 

17. Peter Haiko, Otto Wagner und das Kaiser Franz Josef-Stadtmuseum. Das Scheitern der Moderne in 
Wien, Tübingen, Wasmuth, 1988, pàg. 50 i seg.
18. Actes, 1864, sessió 249, pàg. 50.

Projecte per al mercat central, 1863. Henry Griszell

Peter Haiko



177

contractista d’obres i fabricant de ferro. En aquest projecte, tret de l’edifici 
administratiu central, tota l’estructura és de ferro i de vidre.

Tots els projectes, excepte el de Griszell, tenen en compte l’exigència 
de connectar el mercat amb el ferrocarril d’enllaç. A partir dels projectes pre-
sentats, l’enginyer Gabriel, el projecte del qual incloïa «el material més aplica-
ble», va elaborar un «projecte combinat» juntament amb un representant del 
consistori. El consistori enviarà Gabriel i Georg Haussmann a les ciutats més 

Projecte per al mercat central, 1863-1864. Karl Gabriel
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grans d’Europa a fi que coneguin «edificis importants per al municipi, com 
ara mercats coberts». Només Gabriel va emprendre el viatge, ja que Hauss-
mann primer no va poder a causa de «diversos impediments; després, a causa 
de les obres d’ampliació de la ciutat».19

Com a avantatge especial del disseny de mercat de Gabriel es destaca 
la possibilitat de subministrar directament les mercaderies des de les vies, si-
tuades a un nivell més baix. L’element inusual és la planta escollida, descrita 
com a carré, amb dues ales longitudinals i una ala transversal, així com una 
secció central aïllada i lleugerament avançada (edifici administratiu amb 
mercat darrere), de manera que es creen dos itineraris interiors coberts a tot 
el complex.20 

Gabriel preveu murs exteriors construïts amb maons i aplica estructu-
res de ferro a les naus i a les cobertes. L’estil del mercat central es correspon en 

19. Actes, 1862, sessió 95.
20. Actes, 1864, sessió 254, pàg. 188 i seg.

Vista exterior del mercat central. Karl Gabriel i Georg Haussmann
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conjunt als edificis funcionals de l’extens complex de l’arsenal de Viena, com 
ara la fàbrica d’armes edificada per Ludwig Förster.

L’any 1864, el consistori encara demana i aprova ofertes per a diver-
sos treballs.21 El Comitè de Mercats dóna per acabada l’obra el 31 d’oc-
tubre de 1865 i n’inaugura l’activitat comercial el 20 de novembre.22 El 
reconeixement elogiós «per la direcció circumspecta i activa de les obres 
del mercat» recau sobre Georg Haussmann, enginyer de l’Oficina Tècnica 
Municipal. Pel que sembla, Haussmann va ser-ne el director després de la 
mort de Gabriel. 

Donat que els grans mercats que ja hi havia van continuar existint, 
que no es van construir els mercats al detall imprescindibles per al model 
d’organització francès, que el mercat s’havia concebut massa petit i que no hi 
havia una bona organització, l’any 1868 es va haver de revisar la regulació del 
mercat central.23 Aquest cop tampoc es decideixen pel sistema d’organització 
de París, i el mercat central es transforma en un mercat a l’engròs, destinat «al 
comerç majorista de comestibles de tots els articles de consum que normal-
ment es venen als mercats a l’aire lliure».24 Els majoristes situats als diferents 
mercats van ser transferits al mercat cobert.25 

El mercat de Zedlitz
Durant l’època de la planificació i la construcció del mercat central ja es van 
proposar llocs per construir-hi mercats al detall. Així, per exemple, el desem-
bre de 1865 se’n va proposar un davant de la Stubentor, al Kolowrat-Ring 
(actualment, Schubertring). L’Oficina Tècnica Municipal va presentar a exa-
men uns quants croquis, dos de diferents per al mercat al detall al Kolowrat-
Ring i un per a un mercat al Parkring. Els projectes, amb data de juny de 
1866, pertanyen a Georg Haussmann, que en aquella època era enginyer en 
cap de l’Oficina Tècnica i que ja havia participat en el mercat central. Una de 
les propostes per al Kolowrat-Ring preveia una edificació de cinc naus amb 
pilars de ferro. L’aspecte exterior de l’edificació, projectada amb obra vista, 
es pot definir com una versió molt reduïda del mercat central. El projecte va 
ser titllat de poc elegant i comparable a una quadra. Li mancava lleugeresa 
i l’elegància pròpia d’una gran ciutat, i gairebé semblava una fortificació. 

21. Actes, 1864, sessió 330, pàg. 2.298 i seg.
22. Actes, 1868, sessió 415, pàg. 1.924.
23. Actes, 1868, sessió del dia 11/9/1868, pàg. 1.868.
24. WSA, Consistori B 22/171, Comissió de Mercats, Comissió per solucionar la qüestió dels mercats 
a Viena, 1872, Ponència de la Comissió per a l’edificació de mercats a Viena.
25. Actes, 1871, sessió del 16/5/1871, pàg. 614; vegeu també la sessió de l’11/8/1871, pàg. 1.064; i la 
sessió de l’1/9/1871, pàg. 1.144.
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Malgrat tot, la secció d’urbanisme del consistori no el rebutja per això, sinó 
perquè «s’ha pronunciat a priori i amb determinació contra l’ús de parets 
totalment d’obra i ha defensat que els mercats al detall es fabriquin amb ferro 
i estructures de vidre, igual que a París».

Més endavant, Haussmann va presentar (1867-1868) nous plànols per 
al mercat del Parkring, en el qual aplicava una estructura de vidre i ferro. Així 
mateix, el nombre de parades augmentava al voltant d’un terç, la qual cosa, 
juntament amb l’estructura escollida, duplicava els costos estimats. Aquest 
augment s’argumentava amb l’afirmació que es tractava del primer mercat al 
detall cobert d’aquest tipus a Viena i, per tant, la construcció requeria prova-
tures i treballs preparatoris.26 El 23 de febrer de 1869 s’aprova l’edificació del 

26. Actes, 1868, sessió del 19/5/1868, pàg. 934 i seg.
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«mercat al detall davant de la Stubenthore»27 i sembla que ja s’ha abandonat 
del tot la idea de construir un segon mercat al Kolowrat-Ring, molt a prop de 
l’altre. El mercat de Zedlitz, com l’anomenarien després, s’havia de convertir 
en certa manera en una prova per als altres mercats al detall que s’havia 
projectat fer. El mercat s’inaugura el 1871. Per al mercat de la Phorusplatz, 
que no es va construir fins a finals de la dècada de 1870, existeix un croquis 
de Haussmann, datat el 1870, que gairebé és una repetició del mercat de la 
Zedlitzgasse.28

27. Actes, 1869, sessió del 23/2/1869, pàg. 291 i seg.
28. WSA, Plànols del Fons de l’Antiga Sala de Projectes i Documents, P 12/2 – M:b Mercats 
108.734/39-41.

Secció del mercat de Zedlitz, 1869-1871. Arquitecte: Georg Haussmann
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Georg Haussmann va ser un important representant de l’Oficina Tèc-
nica Municipal de Viena, encara poc investigat, igual que Friedrich Paul, del 
qual parlarem més endavant. Tots dos van determinar de manera decisiva 
l’escena arquitectònica municipal de les dècades de 1860 i 1870. Hauss-
mann, per exemple, va construir l’escola municipal per a nois i noies de la 
Zedlitzgasse29 (1867-1868) i, amb això, va desenvolupar un model bàsic per a 
aquest tipus d’edificis que aplicaria a la construcció d’altres col·legis. També 
són obra seva les escoles de la Rochusgasse (1868–1869), de la Cornelius-
gasse (1869–1870), de la Löwengasse (al costat de l’església de Kolonitz, 
1870–1872), de la Keplerplatz (1871), de la Czerningasse (1871–1872), l’am-
pliació de l’institut de la Waltergasse (1871; l’antic edifici era de Ferdinand 
Fellner) i l’escola de la Rahlgasse (1874).30 El consistori li atorgà reiterada-

29. Allgemeine Bauzeitung, 1868, pàg. 391 i seg., 1869.
30. Emil Winkler, Technischer Führer durch Wien, Viena, 1873, pàg. 230 i seg.

Vista exterior del mercat de Zedlitz, 1869-1871. Arquitecte: Georg Haussmann
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ment gratificacions extres pels seus bons resultats.31 L’any 1870 va dirigir 
l’adaptació de l’antiga escola d’equitació d’Esterhazy en un mercat cobert. 
En aquella època també participaria en el traçat del Stadtpark32 i n’erigiria 
els edificis dels jardins, entre altres, la casa «d’estil rural» i els hivernacles.33 
Entre 1872 i 1873, Georg Haussmann va projectar un mercat de peix i un 
mercat combinat de fruita i peix al passeig de Franz Josefs-Kai, que només té 
interès per l’indret on es preveia fer-lo. L’any 1872 el projectarà entre el Ring 
i les casernes de Rodolf; un any després, al davant d’on el Ring desemboca 
al Franz Josefs-Kai, a tocar del canal del Danubi. L’indret tan prominent no 
corresponia de cap manera al disseny arquitectònic proposat.34

L’any 1874 Haussmann es va retirar de l’Oficina Tècnica Municipal, i 
aquell mateix any va rebre l’autorització per construir un edifici d’habitatges 
al Rennweg.35 L’any 1885 va projectar i edificar a Salzburg, entre la Schwarz-
strasse i l’Elisabeth-Kai, la vil·la Dworzak per al seu gendre, enginyer en cap 
a la Direcció Forestal Imperial. Tant les escoles com la vil·la confirmen que 
Haussmann estava molt familiaritzat amb l’evolució de l’escena arquitectò-
nica a l’Àustria de la seva època. El seu talent artístic va molt més enllà del 
nivell que es pot esperar d’un enginyer i demostra un estudi i una assimila-
ció intensos de les tendències més modernes dins l’arquitectura vienesa.

El mercat de Zedlitz de Georg Haussmann és l’únic mercat de ferro 
i vidre que queda a Viena. Es tracta d’un edifici d’una sola nau, amb es-
tructura de ferro i sòcol de fàbrica a la part inferior. Se n’ha destacat el fet 
que es tracta d’una adopció del sistema francès, però l’exemple de Viena 
es mostra com una versió summament modesta si el comparem amb els 
mercats de França.

Si es fa un repàs a l’evolució arquitectònica posterior a l’any 1857 a 
Viena, sobretot pel que fa al disseny de mercats coberts, sorgeix inevitable-
ment la qüestió de com va poder entrar-hi una construcció de ferro i vidre 
a l’àrea d’ampliació de la ciutat, dintre de la zona elegant de la Ringstrasse. 
Però s’ha de tenir en compte que, quan es discutia i es planejava com fer-lo, 
encara no s’havia fixat el futur aspecte del Ring ni molt menys l’estructura 

31. Actes, 1862, sessió 95, pàg. 758. Per la seva activitat al mercat central: Actes, 1864, sessió 250, 
pàg. 98; 1866, sessió 543, pàg. 2.930; 1868, sessió del 5 /5/1868, pàg. 843.
32. «Der Stadtpark in Wien sammt Kursalon und Reservegarten», Allgemeine Bauzeitung, (1872), 
pàg. 325 i seg.
33. Il·lustracións, es poden veure a Wiener Kommunal-Kalender und Städtisches Jahrbuch für 1870, 
Viena, any 8, 1870.
34. WSA, Plànols del Fons de l’Antiga Sala de Projectes i Documents, P 12/2 – M:b Mercats 
106.960.
35. Actes, 1874, sessió del 12/4/1874, pàg. 204.
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sociocultural que tindria aquesta avinguda. Els edificis monumentals que 
marquen tant l’aspecte del Ring no es crearan fins després de l’any 1872; el 
model de finca noble d’habitatges d’arrendament tot just està a les beceroles; 
i el caràcter definitiu de l’avinguda com a «carrer sumptuós de la monar-
quia» es troba, en el millor dels casos, en fase de planificació amb la cessió 
de la plaça d’armes i del projecte del Fòrum Imperial (amb el Hofburg i els 
dos museus).

En el futur, les construccions de ferro i vidre es reservaran només 
per a edificis de serveis, amb excepció de l’hivernacle tropical del palau de 
Schönbrunn i del Burggarten. El complex de mercats més gros de Viena es 
construeix entre els anys 1880 i 1883: es tracta d’un gran mercat de bestiar 
boví, compost per dos edificis de tres naus i un carrer cobert entremig, edi-
ficat a l’enorme àrea del mercat central de bestiar de Sankt Marx, als afores 
de la ciutat i a tocar de l’antic escorxador. Els mercats més petits de bestiar 
boví, oví i porcí seguiran allà el mateix principi.36

Un nou mercat central i la planificació d’altres mercats al detall
L’any 1871 es gestiona l’adquisició d’un solar a la plaça d’armes per construir-
hi un altre mercat al detall. Aquell mateix any, el consistori s’ocupa de la sol-
licitud d’una companyia francesa «en relació amb la construcció de tots els 
mercats de Viena». S’hi plantegen novament els avantatges del model francès 
d’organització centralitzada i es remarca que l’eficàcia d’aquest sistema ra-
cional per assortir una metròpoli s’ha demostrat al llarg de seixanta anys. 
L’empresa proposa a l’Ajuntament de Viena construir «20 mercats seguint 
el model dels mercats parisencs i conformes a la grandària del nou mercat 
al detall de la ciutat […]. La companyia s’encarregarà d’edificar els mercats 
d’acord amb el model dels mercats parisencs i amb els mateixos materials». 
Finalitzaran i lliuraran els mercats en el termini que s’estableixi a canvi d’un 
import fixat que es pagarà al llarg de quaranta anys.37 Sense comprometre’s 
a acceptar l’oferta, el consistori resol nomenar una comissió que acordarà a 
quins llocs es construeixen els mercats i de quina manera s’han d’edificar.38

Uns mesos més tard, el consorci renova la proposta a través del seu re-
presentant a Viena, Besnier de la Pontonerie, i s’obliga a «lliurar els objectes 
al municipi abans de la inauguració de l’Exposició Universal». Finalment, en 

36. Paul Kortz, Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts, I, Viena, Gerlach & Weidling, 1906, pàg. 
365 i seg.; Handbuch der Architektur, IV, 3/2, Darmstadt, 1891, (2a ed.), pàg. 188 i seg.
37. Actes, 1871, sessió del 19/10/1871, pàg. 1.405 i seg.
38. WSA, Consistori B 22/236, Comissió de Mercats, Programa de la ponència sobre el tema 
dels mercats.

Peter Haiko



185

una altra sessió, la secció de finances municipal sol·licita que no s’acceptin les 
propostes del consorci per raons econòmiques.39

De totes maneres, la intervenció francesa a la Comissió de Mercats 
provoca un debat fonamental en el qual, i de forma sorprenent, la construc-
ció d’un nou mercat central sembla de sobte «urgentment necessària». Tot 
i que el projecte no s’executa en aquella època per qüestions econòmiques, 
no s’abandona del tot, sinó que només s’aplaça fins a una època més opor-
tuna.40 La ubicació més adequada per al nou mercat central sembla la zona 
que aleshores es feia servir de pista de patinatge sobre gel, just al davant del 
mercat de majoristes. El nou mercat s’havia de comunicar amb l’antic, i així 
es podrien satisfer plenament les exigències que s’havien fixat. Els dubtes 
que es van formular per raons tècniques relatives a la naturalesa del terreny 
van ser dissipats per l’enginyer en cap Georg Haussmann que, poc després, 
deixaria el seu càrrec a l’Administració local.41 

39. Actes, 1872, sessió del 27/2/1872, pàg. 467 i seg.
40. WSA, Consistori B 22/225, Comissió de Mercats, Programa de la ponència sobre el tema dels 
mercats del regidor Alex Neumann a la Secció d’Obres i Aprovisionament, 1875, pàg. 1 i seg.
41. Actes, sessió del 25/4/1873, pàg. 533.

Projecte per a un mercat central, 1871. Eduard Besnier de la Pontonerie
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En el ple municipal del 6 de febrer de 1872, la Comissió presenta 
també les ubicacions previstes per als mercats al detall.42 Només al centre 
històric, el districte I, se’n preveuen cinc. Als districtes situats més enllà del 
Ring, el nombre de mercats variarà; així, els districtes II, III i IV, en tindran 
tres cada un; els districtes V i VI, en canvi, només dos; i els districtes VII, 
VIII i IX, només un, amb la qual cosa es constata el següent: «En primer lloc 
s’haurien de construir el mercat central i els mercats al detall del districte 
I; l’edificació de mercats als altres districtes queda relegada a un segon lloc, 
segons les necessitats».

La disposició següent serà essencial: «Els mercats s’han d’edificar de 
la manera més simple i econòmica; l’estructura ha de ser principalment 
de ferro i vidre». Respecte al tipus de construcció, la comissió fa constar 
que les experiències han estat decisives. Segons afirma, al principi, a París 
també s’havien fet de maçoneria, però «aquest tipus de mercats han acabat 
sent inservibles». I afegeixen que les discussions sobre com calia construir 
havien durat fins a la construcció del Crystal Palace. «Els primers mercats 
semblaven fortaleses». Aleshores, el model de l’Exposició Universal de Lon-
dres de 1851 va ser essencial per als mercats de París. Perquè —segons el 
ponent de la Comissió— a Londres van veure la «disposició avantatjosa del 
vidre i el ferro, i van traslladar aquest sistema convenient a l’edificació dels 
seus mercats».

Més endavant, el ponent de la Comissió menciona el mercat al de-
tall de la Zedlitzgasse, on el vidre i el ferro han demostrat ser els materials 
de construcció més adients. Davant les objeccions que li presenten perquè 
aquest mercat «pateix de forts corrents d’aire, no té cap estufa per als òrgans 
d’inspecció, a l’hivern hi neva i la construcció va ser massa cara», ell afirma 
que no es pot objectar res «contra la construcció en si mateixa» i que les 
mancances es poden remeiar en gran part i, en una altra part, tan sols són 
culpa d’unes «condicions atmosfèriques anormals».

El gener de 1873, es dóna a conèixer a l’Ajuntament la resolució de 
l’emperador Francesc Josep I, per la qual «atorga l’autorització suprema» a 
l’acord adoptat pel Fons Imperial d’Ampliació de la Ciutat i la representació 
del consistori de Viena amb motiu de la cessió dels indrets sol·licitats per ubi-
car-hi mercats. D’això es desprèn que la representació municipal tenia molt 
interès a realitzar al més aviat possible l’edificació dels mercats.43 El juny del 
mateix any es publica un concurs «en diversos diaris nacionals i estrangers 

42. Actes, 1872, sessió del 6/2/1872, pàg. 259 i seg. Vegeu també la sessió del 10/6/1873, pàg. 754 i seg.
43. Actes, 1873, sessió del 2/1/1873, pàg. 1 i seg.
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per construir un mercat central a la pista de patinatge i tres mercats al de-
tall a la plaça d’Armes, a la Rudolfsplatz i a la plaça de la Fichtgegasse». El 
termini de presentació que s’hi esmenta és el 3 de febrer de 1874.44 Arriben 
cinc ofertes, dues d’empreses franceses (una precisament de Besnier de la 
Pontonerie i una altra de Fives-Lille45), una de la Union-Baugesellschaft de 
Viena, una altra de l’empresa J. Körösi de Graz i una de Hencke & Hude 
(Berlín-Viena). Els projectes de l’empresa de Graz i de les dues companyies 
parisenques són, d’acord amb la licitació, totalment «de ferro i de vidre»; els 
altres dos són de maó. Per primer cop sorgeixen dubtes relacionats amb la 
construcció que s’ha de triar, però la comissió constata que, comparant els 
costos dels diferents projectes, s’aprecia clarament «que, amb les condicions 
locals, els edificis executats amb ferro i vidre a les principals parts estructu-
rals no ofereixen cap avantatge de caire econòmic sobre els edificis massissos  
i que, si es tenen en compte les condicions climàtiques locals, fins i tot que-
den per darrere». La comissió reconeix com a millor projecte enviat el de la 
Union-Baugesellschaft i recomana adquirir-lo per si posteriorment el poden 
construir.46

També es discuteix breument sobre l’estètica dels mercats. El ponent 
Friedmann torna a recórrer a la comparació amb París, on unes senzilles 
barraques de fusta, que existeixen des de temps immemorials, serveixen de 
mercats al detall «com no podrien fer molt millor els sumptuosos mercats 
construïts amb ferro i vidre o amb pedra i marbre». Evidentment, remarca, 
amb això no vol dir «que s’hagin de descuidar totalment les consideracions 
de bellesa més mesurades», tot i que el mercat central «no podria, es cons-
trueixi com es construeixi, produir cap pertorbació estètica» al lloc que s’ha 
triat per ubicar-lo. No obstant això, amb els mercats al detall «només cal que 
les façanes que serien raonables per a aquests mercats almenys no espatllin 
l’indret». Però, prossegueix el regidor, tampoc no cal dissenyar les façanes 
com es proposa als diferents projectes presentats a concurs ni com si «en part 
fossin adequades per a un museu». Amb tot, continua, no es pot establir cap 
mesura vàlida general per a la simplicitat de la construcció. És evident que, a 
parer seu, el mercat al detall previst per a la Rudolfsplatz, és a dir, al centre 
de Viena, «hauria de tenir un aspecte més bell» que un mercat, per exemple, 
al districte IX.

44. WSA, Consistori B22/236, Comissió de Mercats.
45. Aquest darrer projecte podria ser el que s’inclou amb el número 111.026 a l’Arxiu de la Ciutat i del 
Land de Viena, Plànols del Fons de l’Antiga Sala de Projectes i Documents, P 12/2 – M:b Mercats.
46. WSA, Consistori B 22/225…
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La realització dels mercats al detall 
Aquesta mena de reflexions conduiran més endavant, cap a l’any 1880, a una 
proposta única per construir un mercat a la Rudolfsplatz, és a dir, dintre de 
la nova zona representativa de la Ringstrasse. Ja feia uns quants anys que la 
 Rudolfsplatz s’havia inclòs a la llista de possibles ubicacions per construir un 
mercat cobert al centre històric.47 El projecte plantejat preveu una combinació 
de mercat i escola, i no permet reconèixer en absolut la seva finalitat a les 
façanes, ja que les cares principals tenen una decoració massa representativa, 
semblen pertànyer a un edifici monumental que, com a molt, faria pensar 
en un palau una mica peculiar. La part central de la façana principal és una 
façana il·lusòria en el sentit literal de la paraula, i darrere es troba el mercat, 
format per diverses naus. Aquesta manera de no donar visibilitat externa a la 
construcció i, amb això, de no deixar clara la funció de l’edifici és també típica 
de les estacions de tren de Viena. Gairebé sempre es va seguir la norma que no 
se les havia de fer visibles a l’exterior i que el veritable caràcter d’una estació de 
tren s’havia de fer desaparèixer òpticament darrere d’una façana tradicional. La 
combinació de mercat i escola es defensava de manera general l’any 1878 amb 
l’argument que les despeses es podien reduir a la meitat.48 No obstant això, 
l’any 1882 es renunciava definitivament a la Rudolfsplatz com a possible super-
fície per construir-hi un mercat al detall.49 Tot plegat, inclòs l’estil, ens permet 
suposar que el projecte es va crear després de l’any 1878 i abans del 1882.

47. Actes, 1873, sessió del 10/6/1873, pàg. 754.
48. Actes, sessió del 9/7/1878, pàg. 290.
49. Actes, 1882, pàg. 55.
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L’any 1875 s’insta a preparar la convocatòria d’un concurs per construir 
el mercat principal i els mercats al detall, i a prendre finalment «una iniciativa 
enèrgica i efectiva per escometre la modificació radical o bé la supressió dels 
anomenats impostos sobre el consum. A més a més, algunes parts dels edificis 
de l’Exposició Universal, que avancen cap a la ruïna progressiva totalment 
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desaprofitats, s’han de fer servir de magatzems»50 o se n’ha d’examinar el 
seu possible ús com a mercats coberts.51 La Comissió de Mercats, en virtut 
dels informes redactats pels experts, estableix que els pavellons de l’Exposi-
ció Universal  i els seus annexos són perfectament adequats per a l’objectiu 
de construir mercats i que el seu aprofitament seria econòmicament avantat-
jós. Per tant, recomana l’adquisició de les parts dels pavellons de l’Exposició 
Universal que s’han d’enderrocar. I destaca l’estalvi que se n’obtindria, tenint 
en compte la situació econòmica de l’època. Alhora critica que ni l’Oficina 
Tècnica Municipal ni cap dels que participen en el concurs hagin imitat «l’en-
certada estructura» dels edificis de l’Exposició Universal.52

D’altra banda, un any després es torna a reclamar que s’acceleri al 
màxim la convocatòria d’un concurs per construir mercats.53 Amb tot, només 
es decideix adaptar en mercat al detall una antiga escola d’equitació que estava 
situada al districte VI i que pertanyia al príncep Esterhazy.54

Durant anys no s’observa cap progrés en la qüestió dels mercats al de-
tall. L’any 1877, es retornen als senyors Köstlin i Frey els plànols de mercats 
que havien presentat perquè, de moment, no hi ha cap licitació per edificar-
ne pendent de resolució. Com a resposta a una interpel·lació formulada a 
finals d’any sobre com prosperava l’assumpte de la construcció d’un mercat 
al districte IX, l’alcalde remet a l’acord municipal de 1872, segons el qual 
la construcció d’un mercat en aquella zona ocupa un lloc secundari, ja que 
primer s’han de construir els mercats a la zona d’ampliació de la ciutat. Quan 
s’hagi determinat una ubicació per a aquests mercats, l’Oficina Tècnica estarà 
en disposició de presentar-ne una relació. Afegeix que l’esmentada oficina ja 
ha presentat al consistori els plànols dels mercats de la zona d’ampliació de la 
ciutat, però encara «no se n’ha fet cap tràmit».55 Malgrat tot, en el futur no 
es discuteix seriosament sobre un altre mercat al centre històric. Així doncs, 
tot plegat es va ajornant, la qual cosa inclou sol·licitar als caps dels districtes 
VII, VIII i IX que l’any següent proposin «ubicacions en aquests districtes, 
adequades per construir-hi mercats al detall».56 

50. Actes, 1875, sessió del 23/7/1875, pàg. 302.
51. Actes, 1875, sessió del 3/9/1875, pàg. 357.
52. WSA, Consistori B22/236, Comissió de Mercats, Actes de l’acord de la Comissió per estudiar 
l’ús dels pavellons de l’Exposició Universal com a mercats, 1875; Consistori B 22/225, Comissió de 
Mercats, Programa de la ponència sobre el tema dels mercats del regidor Alex. Neumann a la Secció 
d’Obres i Aprovisionament, 1875, pàg. 14 i seg.
53. Actes, 1876, sessió del 7/7/1876, pàg. 274 i seg.
54. Actes, 1876, sessió del 22/9/1876, pàg. 367.
55. Actes,1877, sessió del 28/12/1877, pàg. 519.
56. Actes, 1878, sessió del 12/2/1878, pàg. 60.
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Els primers plànols per construir un mercat al districte IX (a la Nussdor-
ferstrasse) daten finalment de l’any 1878. Un any després, l’Oficina Tècnica 
Municipal elabora els projectes per als mercats del districte V (a la Phorus-
platz) i del districte VII (a la Burggasse). El 13 de maig d’aquest mateix any, el 
1879, el consistori autoritza per fi l’edificació dels mercats de la Burggasse i de 
la Nussdorferstrasse, afegint-hi modificacions puntuals,57 i dos mesos després 

57. Actes, 1879, sessió del 13/5/1879, pàg. 192.

Interior del mercat al detall del districte VIII, 1878-1880. Arquitecte: Friedrich Paul
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també aprova la construcció del mercat al detall del districte V.58 Pel que fa al 
mercat del districte VII, han de recordar a l’alcalde en una moció d’urgència 
que les obres s’han d’executar promptament.59 

Els plànols amb data més antiga d’un d’aquests mercats, el de la Nuss-
dorferstrasse, són d’octubre de 1878. El mercat es presenta —de manera sor-
prenent, atesa l’arquitectura de mercats coneguda fins llavors a Viena— com 
un edifici d’estil neoclàssic, que gairebé adopta un caràcter sacre. Es tracta 
d’una construcció de planta central, amb forma de pentàgon regular i una 
secció central més alta, a la qual s’incorpora un annex trapeziforme de plan-
ta basilical. L’annex serà per als pagesos i l’edifici central servirà d’autèntic 
mercat, amb parades permanents. Pel que fa a l’estructuració de les masses 
arquitectòniques, a l’estructura dels espais interns i a la decoració dels interi-
ors, aquest mercat serà el més sumptuós de tots, i fins i tot els detalls ornamen-
tals seran d’estil neoclàssic. Els avantprojectes per construir els mercats de la 
Burggasse  (districte VII) i la Phorusplatz (districte V) són del mes de juny de 
1879 i també d’estil neoclàssic.

Tot i que aquests mercats estan situats als districtes que encerclen el 
centre històric, el «mercat del districte VIII» pertany administrativament 
al districte I. Està ubicat a tocar de la zona d’ampliació de la Ringstrasse.  
Al principi, sempre se l’anomena mercat al detall de la plaça d’armes perquè 

58. Actes, 1879, sessió del 6/6/1879, pàg. 228.
59. Actes, 1879, sessió del 4/7/1879.
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es troba en la zona que, per qüestions militars, no es va poder edificar fins 
a finals de la dècada de 1860. L’autorització per urbanitzar la plaça d’armes 
va permetre l’edificació conjunta de la seu del Parlament, de l’Ajuntament i 
de la Universitat a la dècada de 1870. El solar per al mercat, veí de dos dels 
edificis més importants de l’historicisme vienès (el Parlament i l’Ajuntament), 
es trobava en un barri de la Ringstrasse que, en aquella època, s’havia conver-
tit en el més representatiu arquitectònicament. Les obres del Parlament i de 
l’Ajuntament estaven a punt d’acabar-se quan es va començar a construir el 
mercat, i es van inaugurar pràcticament alhora. Al voltant d’aquests edificis 
es va crear tota una sèrie d’edificis privats prestigiosos i, del conjunt, en va 
resultar un barri noble.

A la mateixa època en què s’edifica el mercat (Stadiongasse, 11), Otto 
Wagner construeix l’edifici d’habitatges situat enfront (Stadiongasse, 10) i, poc 
després, també davant, però una mica en diagonal, n’edificarà un altre (Stadi-
ongasse, 6–8), on viurà i tindrà el seu estudi entre el anys 1884 i 1891. En l’ar-
quitectura i a la decoració interior de tots dos edificis es plasmen concepcions  
artístiques i arquitectòniques de la manera de viure, ostensiblement represen-
tativa, de la gran burgesia a la Ringstrasse de Viena, i són una manifestació del 
neoclassicisme que Otto Wagner representava a la dècada de 1880.60

Tot això fa que encara resulti més sorprenent el primer projecte del mer-
cat que s’havia d’ubicar en aquella zona: encara que, comparat amb el mercat 
central que s’havia construït molt abans, aquest primer projecte del mercat al 
detall (abril de 1879) ofereix un aspecte molt més representatiu, sobretot a la 
cara frontal, no aconsegueix negar el caràcter d’edifici funcional fet de pedra, 
ni tampoc cert retrocés pel que fa a l’estil. En general, el projecte provoca una 
mica la impressió que l’Oficina Tècnica en desconeixia la ubicació o fins i tot 
que havia recuperat un antic projecte oblidat en un calaix. 

El segon projecte (maig de 1881) és totalment diferent. Pel que fa a 
l’estil, igual que en el cas, per exemple, del mercat de la Nussdorferstrasse, 
aposta decididament pel neoclassicisme i en ressalta la funció arquitectònica 
relativa a la monumentalitat de manera indubtable, però alhora confusa. En 
general, el neoclassicisme es va convertir a la dècada de 1880 en l’estil per 
antonomàsia de l’arquitectura vienesa, ja que la societat de la Ringstrasse el 
considerava la personificació arquitectònica ideal de les seves exigències so-
cioculturals. Des dels museus fins a les estacions de ferrocarril i també els 
mercats, l’arquitectura de Viena que adopta un caràcter monumental recorre 
a models renaixentistes.

60. Paul Asenbaum, Peter Haiko, Herbert Lachmayer, Reiner Zettl, Otto Wagner. Möbel und 
Innenräume, Salzburg-Viena, Residenz, 1984, pàg. 14 i seg., 121 i seg.
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Tots els plànols estan signats per Hieronymus Arnberger, sotsdirector 
de l’Oficina Tècnica Municipal,61 i per Friedrich Paul, enginyer en cap. Tot  
i que, fins ara, no s’ha pogut aclarir la distribució de competències a l’Oficina 
Tècnica de Viena ni, per tant, la corresponent autoria d’un projecte deter-
minat, existeix un indici de pes per determinar que Friedrich Paul en va ser 
l’únic responsable. L’any 1885, Paul publica l’article «Els mercats al detall a 
Viena» en la revista Allgemeine Bauzeitung.62 En referència a les males experi-
ències relacionades amb el clima a l’interior del mercat de Zedlitz, construït, 
segons Paul, «seguint el model de Les Halles Centrales de París, tot i que 
ni de bon tros tan decorat i elegant», l’autor arriba a la conclusió que «amb 
les nostres condicions climàtiques, a l’hora d’edificar aquests mercats és pre-
ferible pensar en l’aplicació més abundant de materials de construcció que 
no siguin bons conductors, és a dir, en edificacions més sòlides». Amb això, 
Friedrich  Paul continua el vell debat, prou conegut, sobre el tema del ferro i el 
vidre. Segons Paul, «un mercat amb parets de maó i pilars centrals equilibra 
la temperatura interior», i ho argumenta de manera detallada. A continuació 
constata el següent: «Per això, l’autor es decanta per proposar en aquest sentit 
un sistema per a l’edificació de nous mercats al detall, el qual trobi la seva 
aprovació», i per «sistema» entén simplement la típica construcció de fàbrica. 
La seva argumentació contra els mercats de ferro i vidre es basa sobretot en 
consideracions relatives al clima interior, la qual cosa rau en el fet que aquesta 
és una de les seves especialitats, tota vegada que és autor de diverses obres 
centrades en l’enginyeria climàtica.63

Simultàniament amb els mercats, sota la direcció de Friedrich Paul 
es construeix també la seu administrativa del districte X a la Gudrunstrasse 
(1881-1882).64 Paul, a l’Oficina Tècnica Municipal des de principis de la dè-
cada de 1860, dirigeix la secció de projectes quan Georg Haussmann deixa el 
seu càrrec. Construeix l’institut públic de la Schottenbastei (1876-1877)65 i in-
trodueix innovacions tècniques a les escoles que edifiquen a partir de 1874, és 
a dir, després que Georg Haussmann abandoni el servei públic, «rela cionades 
sobretot amb la grandària i la il·luminació natural, la calefacció i la ventilació 

61. El càrrec de director estava vacant en aquella època.
62. Friedrich Paul, «Die Detail-Markthallen in Wien», Allgemeine Bauzeitung, 1885, pàg. 31 i seg. 
i làm. 22-27.
63. Friedrich Paul, Central- und Ofenheizung in besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse von Schulen, 
Spitälern, Gefangenenhäuser etc. Mit der Darstellung eines verkollkommneten Luftheizsystemes. Viena: 
1878. Lehrbuch der Heiz- und Lüftungstechnik: nach leichtfasslichen Theorien und mit besonderer Rück-
sicht auf die Bedürfnisse der Praxis, Viena, 1885.
64. Paul Kortz, Wien am Anfang des XX. Jahrhundert, II, Viena, 1906, pàg. 164 i seg.
65. Paul Kortz, Wien am Anfang…, pàg. 200.
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de les aules, el mobiliari i els pupitres».66 És molt probable que l’àrea d’equi-
paments a les escoles fos la segona especialització de Paul,67 que va crear un 
sistema propi de pupitres.68 

L’ampliació del mercat de majoristes per convertir-lo en mercat central
El nou mercat central que es debatia cap al 1870 no es va arribar a construir 
mai. L’any 1886, el comerç a l’engròs de carn i de derivats carnis, que fins 
llavors es permetia fer a la fira de bestiar de Sankt Marx, es trasllada al mercat 
de majoristes, la qual cosa va tenir com a conseqüència una ampliació de tot 
el complex. Els anys 1898 i 1899 es va construir un mercat de carn a l’altra 
banda de les vies fèrries, connectat al mercat principal a través d’un pont. El 
nou mercat es destinaria exclusivament a la venda de la carn subministrada 

66. Kortz, Wien am Anfang…, pàg. 212.
67. Friedrich Paul, Wiener Schuleinrichtungen: ein Beitrag zur Vervollkommung der Schulbank,  
der Schultafel und des Ventilationsfensters, Viena, 1879.
68. Actes, sessió del 18/1/1881, pàg. 34.

El nou mercat de carn, 1898-1899, i, darrere, el Viktualienhalle, 1904-1906. Pont de connexió amb 
el mercat de majoristes

Mercats coberts a la Viena liberal
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per ferrocarril. Un enginyós transportador elèctric permetia transportar en 
30 minuts 150 tones de carn des del nivell del ferrocarril fins al mercat, situat 
a la planta baixa, «sense que calgués carregar la carn a les espatlles». En cor-
respondència amb aquest mercat, entre els anys 1904 i 1906 es va construir 
el Viktualienhalle (mercat de vitualles), amb parades destinades a la venda a 
l’engròs i al detall i també per als pagesos.

Arquitectònicament, tots dos edificis són iguals, però invertits, i 
assenyalen, a tall de cap de pont, l’entrada a la ciutat als que arriben a la 
Landstrasser Hauptstrasse en direcció al centre. Ambdós mercats, d’un estil 
arcaic si tenim en compte que es van construir cap al 1900 i que neguen 
les avantguardes vieneses de l’època, transmeten encara característiques del 
neoclassicisme, però amb una sobrietat burocràtica. Amb aquest dos edificis 
es tanca la història del mercats vienesos; l’únic que vindrà posteriorment és 
la seva demolició. El mercat de Zedlitz es va abandonar força aviat. Una part 
va ser aprofitada durant un temps pels artistes del Hagenbund, que hi van 
fer exposicions; l’altra es va convertir en estació transformadora i garatge, fins 
que la van enderrocar a la dècada de 1960. Després el van seguir els altres 
mercats. L’únic que encara existeix és el de la Nussdorferstrasse, transformat 
de manera significativa en supermercat.

Peter Haiko
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Mercats coberts a la Itàlia liberal: una comparació 
entre quatre ciutats
Filippo De Pieri

La qüestió dels mercats coberts no ha ocupat mai gaire espai en les històries 
de l’arquitectura italiana del segle xix. Una obra que, durant molt de temps, 
ha estat un punt de referència dels estudis sobre aquest període, Italian Archi-
tecture 1750-1914, de Carroll Meeks (1966), tan sols hi dedica una de les 266 
imatges que formen el ric aparell il·lustratiu, malgrat l’atenció que dedica a 
altres edificis «de serveis» com ara burots1 o estacions de ferrocarril.2 Passats 
quaranta anys d’aquesta publicació, la situació no sembla que hagi canviat 
gaire. Les visions de conjunt publicades més recentment sobre l’arquitectura 
italiana del segle xix, en la seva selecció d’edificis rellevants, van d’una omissió 
total dels mercats3 fins a una esporàdica citació de dos o tres casos d’entre 
els més significatius;4 una tria que, en qualsevol cas, reflecteix les llacunes 
generals dels estudis en aquest àmbit.

Segurament que aquesta falta d’atenció es pot explicar de moltes ma-
neres; una, per exemple, seria el fet que durant molt de temps, en la historio-
grafia sobre l’arquitectura italiana del xix, hagi prevalgut un interès per les 
reflexions sobre el llenguatge arquitectònic, concretament per la qüestió de la 
relació entre la tradició neoclàssica i les diferents tradicions eclèctiques (amb 
les seves variants regionals) o pel debat relatiu a la possible elaboració d’un 
«estil nacional». I fins i tot quan els estudis s’han concentrat en les polítiques 
de transformació urbana o en els processos de creació d’infraestructures, els 
mercats no han aconseguit ser el centre de l’atenció o, en tot cas, no pas 
d’una manera comparable a com ho ha estat el desenvolupament de la xarxa 
de serveis públics (claveguerams, aigua, gas, etc.) o la difusió de la cultura 

1. Els burots eren oficines a l’entrada d’una població on es cobraven aranzels per la introducció de 
determinats productes. En moltes ciutats italianes, els burots, anomenats caselli daziari, van seguir 
en funcionament fins a l’any 1972 i, en alguns casos, eren edificis monumentals i d’un cert interès 
que s’havien construït durant els segles xviii i xix, d’aquí ve que se’n parli en una obra sobre l’arqui-
tectura italiana d’aquesta època. A partir de 1973, amb l’entrada en vigor de l’IVA, aquests aranzels 
van desaparèixer i els caselli daziari van quedar en desús. Actualment, alguns s’han recuperat per a 
altres funcions. (N. del t.)
2. Carroll L. V. Meeks, Italian Architecture 1750-1914, New Haven i Londres, Yale University Press, 
1966. L’única excepció és la del mercat de carn de Pàdua de Giuseppe Jappelli, 1821.
3. Terry Kirk, The Architecture of Modern Italy, The Challenge of Tradition, 1750-1900, Nova York, 
Princeton Architectural Press, 2005, I.
4. Amerigo Restucci (cur.), Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, Milà, Electa, 2005, 2 vol.
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higienista.5 Així, segons el parer dels diferents estudiosos en la matèria, els 
mercats coberts no han acabat de ser mai prou interessants des d’un punt de 
vista arquitectònic o bé no prou representatius de les lògiques de transfor-
mació urbana de la segona meitat del segle xix. En tot cas, però, els treballs 
que han assignat un espai d’una certa rellevància als edificis dels mercats han 
estat els que s’han centrat en la difusió de les noves tecnologies constructives, 
especialment de la construcció amb ferro i vidre.6

Precisament els arquitectes, enginyers i administradors municipals 
que treballaven en les ciutats italianes d’aquell període, segons hem pogut 
observar, mostraven un notable interès per la qüestió dels mercats. Aquesta 
preocupació es veu reflectida en la literatura tècnica de l’època. Així, un dels 
intents més ambiciosos de síntesi en un manual duts a terme durant els segles 
xix i xx en l’àmbit italià, el Manuale dell’architetto de Daniele Donghi, pu-
blicat a partir de 1905, dedica als mercats, magatzems i escorxadors un espai 
prou consistent (la meitat d’un volum, més o menys) i recull, a més, una sèrie 
completa d’exemples italians i estrangers.7

Cap a finals del segle xix, un enginyer romà, Marc’Aurelio Boldi, va 
dedicar als mercats un manual específic, publicat abans en diferents articles 
en els Annali della Società degli Ingegneri e degli Architetti Italiani i posterior-
ment en un volum a part, Per i mercati coperti, que entre els anys 1892 i 1899 
va conèixer una significativa fortuna editorial, amb tres edicions successives 
progressivament ampliades fins passar de les 144 pàgines inicials amb vuit 
làmines a part del text, a 398 pàgines amb 273 il·lustracions al text.8 Boldi és 

5. Donatella Calabi, «I servizi tecnici a rete e la questione delle municipalizzazioni nelle città italia-
ne, 1880-1910», dins Paolo Morachiello, Georges Teyssot (cur.), Le macchine imperfette: Architet-
tura, programma, istituzioni nel XIX secolo, Roma, Officina, 1980; Guido Zucconi, La città contesa. 
Dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1889-1942), Milà, Jaca Book, 1989.
6. Romano Jodice, L’architettura del ferro. L’Italia, Roma, Bulzoni, 1985. L’estudi dels edificis per a 
mercats duu l’autor a la següent conclusió: «Entre les diferents tipologies de serveis urbans del segle 
xix, la dels mercats coberts de ferro i vidre es mostra com la més rica en resultats en l’àmbit d’una 
metodologia arquitectònica dirigida a l’aprofitament total de les potencialitats tècniques de les noves 
tecnologies industrials i a la seva integració en l’espai urbà» (pàg. 656).
7. Daniele Donghi, Manuale dell’architetto, La composizione architettonica. Distribuzione, Torí, Uni-
one Tipografico-Editrice Torinese, 1925, II, part I, secció II. Conté capítols sobre mercats de bestiar, 
de carn i escorxadors («Mercati del bestiame, ammazzatoi e macellerie», pàg. 97-245), mercats coberts 
(«Mercati coperti», pàg. 246-303) i magatzems de mercaderies i aprovisionament («Magazzini com-
merciali di deposito e di approvvigionamenti», pàg. 304-384). La publicació de l’obra va començar 
a fer-se per fascicles l’any 1893. Pel que fa a la figura de Donghi i al Manuale dell’architetto, vegeu 
els articles recollits a Giuliana Mazzi, Guido Zucconi (cur.), Daniele Donghi. I molti aspetti di un 
ingegnere totale, Venècia, Marsilio, 2006.
8. Marc’Aurelio Boldi, Per i mercati coperti. Monografia tecnico-economica, Roma, Tipografia Fratelli 
Centenari, 1892; 3a ed. «notablement ampliada amb importants afegitons», Torí, Tip. Lit. Camilla 
e Bertolero di N. Bertolero Editore, 1899. L’escrit va ser publicat en els Annali della Società degli 
Ingegneri e degli Architetti Italiani, VI (1891), 4 i 6 i VII (1892), 1-2 i 4-6. Per a Boldi la publicació 
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un cas més d’aquells enginyers que, en els anys immediatament posteriors a 
la Unificació, van impulsar la construcció de mercats coberts de ferro i vidre, 
seguint l’exemple de diferents models estrangers. En el seu volum fa una llis-
ta de tots els possibles avantatges de la instal·lació d’un mercat (proximitat 
entre productor i consumidor, augment de la competència, més control sobre 
les operacions de venda, més higiene, millor recollida de dades estadístiques, 
allunyament de parades ambulants i irregulars, rendibilitat de les operacions, 
etc.). Així mateix, proposa separar els mercats en tres tipus fonamentals (de-
tall, engròs i «engròs mitjà») i recomana que per a cada ciutat s’estudiï un pla 
detallat de la distribució de tot el sistema de mercats que s’haurà d’adaptar 
a les diferents condicions topogràfiques, socials i econòmiques i que haurà 
de precedir la construcció de cadascun dels edificis. Aquestes consideracions 
s’adreçaven sobretot a les oficines i els departaments tècnics municipals de les 
ciutats de la península Itàlica, molts dels quals havien passat per importants 
processos de reorganització en el període posterior a la Unificació (especial-
ment després de la llei municipal i provincial de 1865) i estaven investits d’una 
funció cada cop més significativa en la gestió dels processos de modernització 
urbana. D’altra banda, Boldi s’havia adreçat sovint directament a enginyers  
i arquitectes municipals, mitjançant una abundosa correspondència, per tal de 
recollir el material de base per al seu estudi.

Si haguéssim d’explicar la història dels mercats coberts en la Itàlia del 
xix seguint un criteri tipològic, no gaire allunyat, per exemple, del que propo-
sà Nikolaus Pevsner en la seva cèlebre obra A History of Building Types (1976),9 
el primer pas consistiria a fer una selecció dels edificis més importants cons-
truïts o planificats a Itàlia al llarg del període. Per tant, la llista dels edificis 
analitzats en les diferents edicions del volum de Boldi ens proporcionaria un 
primer punt de partida,10 que caldria llavors integrar amb els resultats d’altres 
recerques. I vet aquí que, precisament, l’adopció d’un punt de vista tipològic 

del volum marca l’inici d’una prolífica carrera en el camp de la redacció de manuals, especialment 
a partir de la publicació, de 1900 endavant, dels vuit volums de L’arte moderna del fabbricare, Milà, 
Vallardi, 1900-1918, amb G. Misuraca, i de Le case popolari: monografia completa tecnico-economico-
sociale, Milà, Hoepli, 1910.
9. Nikolaus Pevsner, A History of Building Types, Princeton, Nova Jersey, Princeton University Press, 
1976. El volum dedica un capítol a Market halls, conservatories and exhibition buildings (pàg. 235-56).
10. Boldi, Per i mercati coperti…, cap. 3 («Descrizione dei principali mercati coperti eretti in Italia 
nel XIX secolo»). L’edició de 1892 (pàg. 67-101) mostra una llista de projectes realitzats en les divuit 
ciutats següents: Torí, Asti, Novara, Venècia, Milà, Pavia, Porto Maurizio, Trieste, Rijeka (Fiume), 
Bolonya, Forlì, Liorna (Livorno), Florència, Roma, Nàpols, Palerm, Catània, Càller (Cagliari). La 
llista inclou Trieste i Rijeka, dues ciutats situades a l’època en territori de l’Imperi austrohongarès però 
de les quals alguns n’auguraven l’annexió al nou estat. Totes dues desapareixen en l’edició de 1899 
(pàg. 143-198), mentre que s’hi afegeixen Vercelli, Monselice, Crema, La Spezia, Gènova, Parma, 
Siena, Gallipoli, Acireale, Caltagirone, Paternò i Messina, amb un total de vint-i-vuit ciutats.

Mercats coberts a la Itàlia liberal…
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sobre aquest tema és el que ha dut diferents estudiosos de l’arquitectura de 
l’eclecticisme a concloure implícitament que la història dels mercats coberts a 
Itàlia és menys interessant que la d’altres categories d’edificis (teatres, bancs, 
galeries cobertes, etc.) considerats més representatius de la cultura professio-
nal del període. I, d’altra banda, s’ha de dir que aquest mateix punt de vista 
tipològic formava part integrant dels discursos sobre la ciutat que les elits 
urbanes del segle xix i de principis del xx miraven d’imposar en els respectius 
contextos locals, tot suggerint de mesurar l’eficàcia de l’acció administrativa 
tenint en compte la realització o no d’alguns edificis proposats com a símbol 
d’una millor organització del teixit urbà. En tot cas, però, creiem que la tasca 
de l’historiador també consisteix en qüestionar la validesa d’aquesta mena de 
representacions.

Per aquest motiu, aquest capítol del llibre plantejarà un punt de vista 
diferent i mirarà de guiar una comparació entre les polítiques referents als 
mercats dutes a terme en quatre ciutats italianes, Torí, Milà, Florència i Roma, 
en el període que va de la Unificació (1861) a la Primera Guerra Mundial. Amb 
això, l’exposició del cas italià deixarà fora de l’anàlisi un cert nombre d’edificis 
rellevants des d’un punt de vista arquitectònic, concretament alguns mercats 
construïts en ciutats de dimensions mitjanes, com ara Liorna o Venècia, o de 
dimensions entre mitjanes i petites, com ara Pavia o Lecce.11 Ara bé, la tria 
permetrà establir la comparació entre els casos amb una mirada més àmplia, 
que es proposa prendre en consideració no només els objectes construïts sinó 
també les tries realitzades, les propostes presentades, els discursos sobre la 
ciutat i la implantació d’aquests processos en els canvis urbans.

En el cens de 1871, les quatre ciutats que examinarem eren les més 
poblades de la Itàlia centre-nord. Tenien, a més, unes dimensions compara-
bles (Florència, 167.000 habitants; Milà, 199.000; Torí, 212.000, i Roma, 
244.000), si bé al llarg dels decennis successius, les seves trajectòries van 

11. Especialment interessant és el cas de Venècia, sobretot per la quantitat de propostes presentades 
tot al llarg del segle xix per a la reforma del mercat de Rialto. Els projectes troben una primera 
representació l’any 1881 amb la construcció d’un mercat cobert de ferro planificat per l’enginyer 
municipal A. Forcellini, el qual, però, va ser enderrocat l’any 1908 per ser substituït per un edifici 
inspirat en les formes de l’arquitectura històrica veneciana, la Pescheria, dissenyat pel pintor Cesare 
Laurenti amb la col·laboració de l’arquitecte Domenico Rupolo. Vegeu, entre altres: Giandomenico 
Romanelli, Venezia Ottocento. Materiali per una storia architettonica e urbanistica della città nel 
secolo XIX, Roma, Officina, 1977, pàg. 315-329; Mercato del pesce a Rialto, dins Giuseppe Pavanello, 
Giandomenico Romanelli (cur.), Venezia nell’Ottocento. Immagini e mito (catàleg de l’exposició), 
Milà, Electa, 1983, pàg. 231; Sergio Barizza, Mercato, dins Lionello Puppi, Giandomenico Ro-
manelli (cur.), Le Venezie possibili da Palladio a Le Corbusier (catàleg de l’exposició), Milà, Electa, 
1985, pàg. 197-202. La recent adquisició de l’arxiu de Cesare Laurenti per part dels Musei Civici de 
Venècia va fer possible, l’any 2008, l’organització d’una petita mostra sobre la Pescheria a l’interior 
de la Galleria Internazionale d’Arte Moderna de Ca’ Pesaro.

Filippo De Pieri
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esdevenir divergents, amb el modest creixement de Florència (225.000 ha-
bitants el 1911) que contrasta amb l’augment molt més marcat de Milà, Torí 
i Roma (601.000, 416.000 i 522.000, respectivament).12 Totes quatre ciutats 
van tenir un paper important en el desenvolupament de la Itàlia posterior a 
la Unificació: Torí, Florència i Roma van ser les tres capitals successives de 
l’estat primerenc (la primera a partir de 1861, la segona després de 1865, i la 
tercera de 1871 ençà), i precisament aquesta qualitat les convertí en ciutats que 
podien comptar amb considerables recursos per endegar programes d’obres 
públiques que adquiriren una destacada importància fins i tot en el pla sim-
bòlic. Així mateix, durant aquests anys Milà consolidà el seu paper de ciutat 
amb vocació europea que s’ha convertit en el leitmotiv per excel·lència de la 
ciutat des del segle passat. De moment, però, queden fora de la comparació 
les dues ciutats més importants de la Itàlia meridional, és a dir, Nàpols (que 
va passar dels 448.000 habitants de l’any 1871 als 669.000 del 1911) i Palerm 
(de 219.000 a 336.000 habitants en el mateix període).13

I malgrat que Torí, Milà, Florència i Roma no es poden considerar una 
mostra representativa d’un entramat urbà complex i diversificat com és el de 
les ciutats italianes, tots quatre casos proporcionen, en el seu conjunt, una 
representació adequada del tipus de retòriques i polítiques que es poden tro-
bar en la Itàlia posterior a la Unificació amb relació a la qüestió dels mercats.  
I és que, en un període en què una sèrie d’impulsos culturals i administratius 
tendien a fer més uniformes els instruments (tècnics i burocràtics) amb els 
quals es governaven les ciutats, les tries aplicades en cadascun dels contextos 
i el seu impacte en la transformació podien seguir, en canvi, direccions molt 
diferents, conseqüència clara de la persistència d’una fragmentació que té els 
seus orígens en la història dels estats italians anteriors a la Unificació.

Florència
El mercat cobert més important construït a Itàlia al segle xix, el mercat de 
San Lorenzo, de Florència, va ser un dels projectes promoguts per la ciutat en 
ocasió de la seva elecció com a capital d’Itàlia l’any 1865.14 Florència va perdre 

12. Svimez, Un secolo di statistiche italiane. Nord e Sud, Roma, 1961, pàg. 1.038-1.039. L’any 1871 
Itàlia tenia deu ciutats de més de 100.000 habitants (quatre per damunt dels 200.000), que en serien 
tretze el 1911 (vuit de més de 200.000).
13. Boldi, Per i mercati coperti…, ed. 1892, pàg. 91-95. Per al cas de Palerm i, concretament, per als 
projectes dels anys seixanta del segle xix firmats per Giuseppe Damiani Almeyda, vegeu també Eliana  
Mauro, I nuovi mercati, dins Gianni Pirrone, Palermo, una capitale. Dal Settecento al Liberty, Milà, 
Electa, 1989, pàg. 65-67.
14. L’elecció es va produir com a resultat de la Convenció de Setembre establerta amb Napoleó III l’any 
1864. Va ser ratificada amb una llei de l’11 de desembre del mateix any i s’executà l’1 de juny de 1865.

Mercats coberts a la Itàlia liberal…
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la capitalitat l’any 1871, per efecte de la conquesta de Roma per part de les 
tropes italianes, i la construcció del mercat no es dugué a terme fins passats 
uns anys (1870-1874), en un context profundament canviat. Així, podem fer 
una lectura de l’edifici com un dels indrets en el quals s’acomplí el pas entre 
els grans programes dels anys de Florència capital i les polítiques dels anys 
successius, concretament la redistribució de les àrees centrals de la ciutat, que 
tenia entre un dels seus pressupostos precisament el trasllat enfora del centre 
de les activitats comercials, arrelades des d’altre temps a la zona de Mercato 
Vecchio. El fet que la planificació de l’edifici del mercat (juntament amb altres 
edificis dels voltants) estigués en mans d’un professional emilià que havia 
esdevingut cèlebre amb la construcció de la Galleria Vittorio Emanuele II 
de Milà, Giuseppe Mengoni, és una dada emblemàtica de la dialèctica entre 
competències locals i aportacions exteriors que caracteritza el cas florentí. A 
Florència, la retirada del mercat a l’engròs del centre de la ciutat comportà la 
seva relocalització en una àrea no gaire llunyana; així, s’afirmava amb els fets 
que la centralitat que es volia donar al mercat era un fenomen amb perspec-
tives de continuïtat. També en virtut d’aquesta continuïtat, el mercat de San 
Lorenzo acabaria caracteritzant profundament, com ben pocs altres mercats 
coberts italians, la zona de la ciutat on es construí, fins i tot després de la 
pèrdua de les funcions de mercat majorista.15 

Les discussions sobre la reforma de l’àrea de Mercato Vecchio a Flo-
rència van perdurar durant els anys seixanta del segle xix i van acompanyar 
l’augment de l’interès per la qüestió del centre i del seu ordenament.16 Qui 
primer va plantejar el problema van ser societats privades. Així, l’any 1859, 
un comitè proposà al gonfanoner17 de la ciutat la construcció simultània de 
dos mercats, un a Florència i un altre a Liorna, a canvi d’obtenir la conces-
sió dels dos edificis. Immediatament després de la Unificació, el 1861, un 

15. Pel que fa als mercats de Florència del segle xix, es poden consultar les obres següents: Giusep-
pina Carla Romby, «Pubblici servizi e città. I centri annonari di Firenze alla fine dell’Ottocento: i 
mercati delle vettovaglie, i macelli, il mercato del bestiame», Bollettino degli ingegneri di Firenze, 10 
(oct. 1980), pàg. 8-18; «Il mercato Centrale dei Camaldoli di S. Lorenzo (1865-1873) e quello di S. 
Ambrogio (1873)», dins Marco Dezzi Bardeschi (cur.), Le Officine Michelucci e l’ industria artistica 
del ferro in Toscana (1834-1918), prefaci de Giovanni Michelucci, Pistoia, Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia, 1980, pàg. 254-257; Osanna Fantozzi Micali, La città desiderata. Firenze come 
avrebbe potuto essere: progetti dall’Ottocento alla seconda guerra mondiale, Florència, Alinea, 1992, 
pàg. 139-150.
16. Pel que fa als debats sobre el centre de Florència durant la segona meitat del xix, vegeu, entre 
altres: Silvano Fei, Nascita e sviluppo di Firenze città borghese, Florència, G. & G., 1971; Firenze 1881-
1898: la grande operazione urbanistica, Roma, Officina, 1977; Giovanni Fanelli, Firenze, Roma-
Bari, Laterza, 1980; Fantozzi Micali, La città desiderata…
17. A Florència, el gonfanoner (gonfaloniere en italià) havia estat un important càrrec municipal 
executiu més que no pas una dignitat simbòlica atorgada per l’església. (N. del t.)
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altre comitè, en part lligat al precedent, presentà una proposta més concreta 
acompanyada d’un projecte de l’arquitecte Giuseppe Del Noce. Aquest cop, 
la proposta va provocar la reacció del poder municipal que va encomanar a 
l’arquitecte municipal Luigi Del Sarto la redacció d’un contraprojecte. En 
qualsevol cas, totes dues propostes tenien en comú el fet de considerar la 
hipòtesi que el nou mercat pogués mantenir la localització precedent i hagués 
de consistir en un espai obert de grans dimensions envoltat de locals i estatges 
per als comerciants. La solució, però, no va trobar consens i algunes preses 
de posició públiques per part de l’arquitecte Giuseppe Poggi, especialment 
un informe que va llegir a l’Accademia dei Georgofili, l’any 1862, titulat Dei 
pubblici mercati in Firenze (Dels mercats públics a Florència), contribuïren 
a fer que el projecte caigués en l’oblit.18 Poggi insistia en la necessitat de fer 
precedir qualsevol decisió en la matèria d’un estudi general sobre la possible 
reorganització dels mercats i recomanava que es realitzessin també a Florència 
una sèrie de mercats coberts: un gran mercat central i tres mercats secundaris 
i dependents. El seu informe insistia, a més, en la necessitat de desplaçar el 
mercat principal a un indret diferent respecte de l’àrea de Mercato Vecchio. 
Aquestes propostes van ser presents en el debat local i van portar, l’any 1864, 
a triar algunes localitzacions: l’àrea de Camaldoli di San Lorenzo, no gaire 
allunyada de l’estació ferroviària de Santa Maria Novella, s’assenyalava com 
el possible indret on traslladar el mercat a l’engròs, mentre que es preveien 
dos mercats secundaris a Sant’Ambrogio (per compensar la pèrdua del mercat 
de verdura i hortalisses de San Piero) i a San Frediano (per dotar també d’un 
mercat la zona d’Oltrarno). Luigi Del Sarto va ser l’encarregat de fer l’estudi 
per a un projecte.19 

Aquest projecte va viure un important procés d’acceleració l’endemà 
mateix de l’elecció de Florència com a nova capital italiana. El «nou mer-
cat» (citat també en la primera redacció del pla general de Giuseppe Poggi)20 
entrava dintre de les obres per a l’execució de les quals, el ple municipal va 
votar, poc després de la transferència de la capitalitat, l’obertura d’un em-
prèstit obligacionista de trenta milions de lires per amortitzar en cinquanta 

18. Giuseppe Poggi, Dei pubblici mercati in Firenze: memoria letta alla Reale Accademia dei Georgofili 
nell’adunanza del 23 marzo 1862, Florència, Tip. Galileiana di M. Cellini e C., 1862.
19. Pel que fa a Del Sarto així com altres arquitectes i enginyers citats en aquestes pàgines, vegeu les 
fitxes biogràfiques recollides a Carlo Cresti, Luigi Zangheri, Architetti e ingegneri nella Toscana 
dell’Ottocento, Florència, Uniedit, 1978.
20. Sobre Poggi i el seu paper en els anys de la Florència capital, vegeu Franco Borsi, La capitale a 
Firenze e l’opera di G. Poggi, Roma, Colombo, 1970; Giuseppe Poggi e Firenze: disegni di architetture 
e città, catàleg de l’exposició (Florència, Uffizi, des. 1989 - gen. 1990), Florència, Alinea, 1989; Carlo 
Cresti, Firenze, capitale mancata. Architettura e città dal piano Poggi a oggi, Milà, Electa, 1995.
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anys.21 Una versió del projecte de Del Sarto es va enllestir a finals de 1865,  
i preveia un complex de planta quadrada amb quatre patis, una galeria coberta 
de distribució feta amb ferro i vidre, magatzems subterranis, etc. I amb la base 
d’aquest projecte, l’any 1867 la corporació municipal va decidir tirar endavant 
el procediment per a la construcció tant del mercat central com dels mercats 
secundaris. Però, en aquesta ocasió, el projecte de l’enginyer municipal va 
quedar substancialment arraconat: com que es volia atreure a la negociació 
el major nombre possible d’empreses, l’Ajuntament va decidir deixar que les 
interessades tinguessin llibertat per presentar una solució pròpia i també alter-
nativa respecte de l’elaborada per les oficines municipals. El procés d’elecció 
va provocar divisions dintre de la institució local, on alguns regidors defenien 
el projecte de Del Sarto i pressionaven perquè s’executés. Així, quan la subhas-
ta pública ja estava oberta, un grup de ciutadans va presentar al ple municipal 
una oferta per construir el mercat segons els plànols de Del Sarto. I malgrat 
les iniciatives en sentit contrari, la subhasta es va concedir l’1 de setembre de 
1868, amb un compromís firmat entre l’Ajuntament i la societat britànica  
A. Skwarcow & Co., segons el qual, aquesta última es comprometia a cons-
truir, fent-se càrrec de les despeses, el nou mercat central, a canvi de quedar-
se’n amb la gestió durant un període de seixanta-cinc anys.

Segons sembla, l’empresa Skwarcow estava connectada amb la City of 
Milan Improvements Company Ltd., la societat que, a partir de 1865, cons-
truïa la Galleria di Milano (inaugurada el 15 de setembre de 1867) i duia a 
terme la reordenació de Piazza del Duomo (en gran part, encara incompleta) 
segons els projectes de Giuseppe Mengoni.22 Precisament el mateix Mengoni 
va estar implicat en la negociació entre la societat i l’Ajuntament en qualitat de 
consultor per tal de millorar el projecte proposat per la companyia. Mengoni 

21. La decisió va ser autoritzada mitjançant reial decret amb data 5 de setembre de 1865. A part del 
nou mercat, les obres previstes eren: construcció de l’aqüeducte, realització del projecte Poggi, ron-
des, barri de la Mattonaia, «cases de fusta», casa de la vila, ampliació de la zona Sdruciolo de’ Pitti, 
«obres al nou territori», ampliació del carreró de’ Lanzi i obres al pont de la Carraia. Fei, Nascita e 
sviluppo…, pàg. 41.
22. El nom de la societat apareix amb diferents variants en els documents d’arxiu (Sharcow, Skarcov, 
Skwarcoff, etc.). Ara bé, les cartes enviades per la societat a l’Ajuntament de Florència tendeixen a 
utilitzar, de manera uniforme, l’encapçalament «A. Skwarcow & C.». Per tant, sembla plausible la 
hipòtesi que es pugui tractar de la societat A. Skwarcow & Co. amb seu a Sheffield, identificada, 
per exemple, al White’s Directory of Derbyshire de l’any 1857 entre els «Iron & Steel Merchants» i 
els «Ironmasters» de la ciutat. Curiosament, la historiografia sobre Florència fins ara ha descuidat la 
relació entre Skwarcow i City of Milan Improvements Company (relació que, presumiblement, cons-
titueix una de les raons per fer venir Mengoni a Florència); en canvi, la correspondència conservada 
a l’Archivio Storico del Comune di Firenze (per exemple a ASCF, CF 7334) mostra que l’enginyer 
Orazio Baynes, representant d’Skwarcow en el seu tracte amb l’Ajuntament, escrivia ocasionalment 
en paper amb l’encapçalament de la societat milanesa.
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va dur a terme la seva tasca en contacte estret amb totes dues parts.23 El seu 
treball és el que donà la configuració definitiva al projecte Skwarcow de ma-
nera que fos més acceptable per als diferents protagonistes del debat florentí, 
gràcies també a un progressiu acostament entre les solucions proposades per la 
societat britànica i les que Del Sarto havia estudiat. Així, Mengoni va acabar 
guanyant-se ràpidament un paper de primer pla en el control de la futura 
obra, tot plegat en detriment de la societat britànica que, de fet, va desaparèi-
xer de l’escena al cap de ben poc.

23. Les modificacions introduïdes per Mengoni es poden resumir en un plantejament diferent del 
gran espai central (subdividit en tres naus però només una de coberta), en la previsió de patis laterals 
i de «persianes de llistons de vidre» per a totes les obertures laterals.
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Aquest canvi d’escenari va quedar ratificat el mes de març de 1869, 
quan el ple municipal va decidir trencar el compromís de sis mesos enrere 
amb Skwarcow & Co., començar de nou en nou amb els projectes en dis-
cussió i renunciar a la possibilitat de confiar a una empresa privada l’execució 
del mercat, assumint-ne, així, directament la construcció i la gestió. I va ser 
al mateix Mengoni a qui es va confiar la redacció d’un nou projecte. Una 
possible hipòtesi del perquè d’aquesta decisió està lligada a les dificultats fi-
nanceres que mostrava City of Milan Improvements Company en aquell pe-
ríode, dificultats que portaren l’Ajuntament de Milà a comprar els edificis ja 
erigits i continuar les obres de Piazza del Duomo.24 Però la decisió municipal 

24. El contracte de compra per part de l’Ajuntament de la Galleria di Milano, de les construccions 
ja acabades, de les àrees i dels materials propietat de la societat britànica és del 13 d’octubre de 1869. 
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florentina no va aconseguir posar fi a les polèmiques, tant per l’abandonament 
de projectes que ja havien arribat a un grau avançat de consecució com per 
la desconfiança en la iniciativa privada que semblaven inspirar les noves tries. 
Trobem una manifestació d’aquestes crítiques en un pamflet publicat el ma-
teix any 1869 per Luigi Ridolfi, membre de la comissió municipal que havia 
analitzat els projectes de Mengoni-Skwarcow i Del Sarto i s’havia declarat a 
favor del primer.25

El nou projecte de Mengoni era més ambiciós que els precedents ja que 
afectava la xarxa de carrers i el teixit urbà dels voltants i preveia, a més del 
mercat, sis edificacions annexes (si bé mai no es van realitzar). A finals d’any 
ja estava enllestit i va ser aprovat pel ple municipal, després d’algunes modifi-
cacions, el 15 de febrer de 1870. En el mateix període també es van aprovar els 
projectes per als mercats secundaris de San Ambrogio i San Frediano, també 
en mans de Mengoni. I mentrestant, l’Ajuntament va adquirir els terrenys 
afectats per la construcció d’aquests equipaments i els va alliberar de totes 
les edificacions. D’aquesta manera, ben aviat es va poder iniciar l’execució 
del projecte després de la licitació de l’obra concedida a l’empresa napolitana 
de l’enginyer Tommaso Riccardo Guppy.26 Just a temps perquè el projecte 
superés, sense excessives conseqüències, el xoc causat pel transferiment de 
la capitalitat a Roma (1871), fet que, a partir d’aquell moment, tindria in-
cidència en molts dels grans projectes planificats durant el quinquenni de 
Florència capital.27 Els terminis previstos per a la construcció del mercat, en 
general, es van respectar: l’obra es va concloure el mes de desembre de 1873 
i l’edifici del mercat central va viure una primera inauguració l’11 de maig 
de 1874, com a hivernacle per a les plantes tropicals en ocasió de l’Exposició 
Internacional d’Horticultura i del Congrés Botànic Internacional. Ben aviat, 
l’edifici va anar convertint-se en un símbol de la modernitat de l’arquitectura 
florentina, tal com ho demostra la seva inclusió, amb onze làmines, a l’obra 
Raccolta delle migliori fabbriche antiche e moderne di Firenze de Mazzanti i Del 

Laura Gioeni, L’affaire Mengoni: la Piazza del Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele di Milano.  
I concorsi, la realizzazione, i restauri, Milà, Guerini, 1995.
25. Luigi Ridolfi, Due progetti pei nuovi Mercati della città di Firenze dinanzi al Consiglio Comunale. 
Relazioni e discorso del M.se Luigi Ridolfi nella sessione straordinaria del febbraio 1869, Florència, Tip. 
Galileiana di M. Cellini e C., 6/3/1869.
26. Gairebé simultàniament, es van fer les expropiacions i les obres per a la construcció dels dos 
mercats secundaris; així, Sant’Ambrogio es va inaugurar l’any 1873 i San Frediano el 1875.
27. És precisament el que va succeir amb el mercat de bestiar dissenyat per l’arquitecte Felice Fran-
colini al costat del nou escorxador, en construcció a partir de 1869: Carlo Cresti, Gabrielle Ore-
fice, Giuseppina Carla Romby, «Analisi storica della vicenda progettuale e realizzativa dei Pubblici 
Macelli e del Mercato del bestiame», dins Comune di Firenze, Università di Firenze, Museo 
Nazionale di Storia naturale a Firenze. Ipotesi di insediamento, Florència, 1987, pàg. 131-150.
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Lungo,  publicada a partir de 1876.28 Malgrat això, la literatura especialitzada 
va adreçar nombroses crítiques al projecte, tant pel que fa a la seva funcionali-
tat com a les solucions arquitectòniques, i va retreure a Mengoni, dissenyador 
no florentí, que hagués volgut importar a Florència un model arquitectònic 
estrany en el context local com era el de Les Halles de París. Formulada ja 
en un opuscle sobre l’edifici publicat l’any 1874,29 i presentada altra vegada 
el 1881,30 aquesta crítica es va traslladar, al cap d’uns anys, a les pàgines de la 
monografia de Boldi sobre els mercats.31

I malgrat la ràpida consecució de les obres, l’edifici va romandre per 
molt de temps buit, precisament perquè la seva construcció era una peça més 
d’una àmplia estratègia de reordenació urbana de realització molt més com-
plexa. Així, després de 1871, les estratègies de transformació madurades du-
rant els anys de Florència capital es van haver d’emmarcar en un nou context 
marcat per la crisi del mercat immobiliari, per una pèrdua d’interès de l’Estat 
per les transformacions florentines i per una difícil situació pressupostària 
que dugué l’Ajuntament a la fallida i acabà amb la institució, en els anys 
1878-1879, per part del govern, d’una comissió de liquidació dels deutes de 
la ciutat. En aquesta situació, les obres de «reestructuració» del centre i, con-
cretament, de les àrees de Ghetto i Mercato Vecchio, són dels pocs programes 
d’obres públiques que van veure confirmada i, encara més, reafirmada, la seva 
prioritat en les tries de les elits locals. Una política que va passar per la dis-
cussió, l’any 1877, d’una sèrie de projectes, per l’inici de les expropiacions el 

28. Riccardo Mazzanti, Enrico Mazzanti, Torquato Del Lungo, Raccolta delle migliori fabbriche 
antiche e moderne di Firenze, Florència, Giuseppe Ferroni, 1876-1880.
29. R. M. [Riccardo Mazzanti], G. P. [Giovanni Pini], Il nuovo mercato centrale di Firenze, Flo-
rència, Tipografia del Vocabolario diretta da G. Polverini, 1874. L’opuscle (de vegades atribuït per 
equivocació a Giuseppe Poggi) no amaga les preferències per al projecte descartat de Del Sarto.
30. Pietro Comparini, «Notizie intorno ai progetti per il riordinamento del centro di Firenze»; 
Antonio Canestrelli, «Considerazioni generali sui mercati a proposito del Mercato Centrale 
di Firenze», Atti del Collegio degli Architetti ed Ingegneri in Firenze, VI, 1 (gen.-abril 1881), pàg. 
17-26. Tots dos articles i, especialment, el de Comparini, sostenen que una de les raons de les 
dificultats que els projectes de «reordenament del centre» s’estan trobant és el fet que els nous 
mercats «no corresponen completament a les exigències […] per a les quals havien estat executats». 
L’error, segons afirmen, rau en haver volgut adoptar el «model francès dels mercats» sense tenir 
en compte algunes peculiaritats dels usos florentins, per exemple, la necessitat de magatzems  
ben espaiosos.
31. Boldi, Per i mercati coperti…, 1892, pàg. 87-91. Boldi recorda l’opuscle de Mazzanti i Pini, 
afegint-hi que «l’experiència demostrà, en part, que allò que apuntaven els dos tècnics era encertat» 
i cita profusament l’article de Comparini. El seu volum, tot i mostrar-se essencialment d’acord amb 
les crítiques presentades pels enginyers florentins, planteja la sospita que, per entendre’n els motius, 
«tampoc era negligible el fet que l’Ajuntament de Florència cregués oportú deixar el projecte del 
mercat en mans d’un arquitecte milanès».
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1884, i per l’aprovació d’un projecte definitiu el 1888, mentre que les obres no 
es conclourien fins a la meitat dels anys noranta.32

Les dificultats per crear un consens entre els comerciants de Mercato 
Vecchio per al trasllat al nou edifici va ser una de les resistències importants 
en la realització pràctica del projecte de reordenació del centre. L’Ajuntament 
intentà superar-la evitant el recurs a procediments d’expropiació i provant, en 
canvi, formes de contractació directa. En aquest sentit, és sens dubte emble-
màtica l’acta de la visita al mercat que la policia municipal florentina dugué 
a terme, l’any 1876, juntament amb un nombrós grup de comerciants i boti-
guers, per tal de recollir les seves observacions i les seves reserves.33 I no va ser 
fins a l’any 1881 que l’edifici finalment s’utilitzà com a mercat i, segons el tes-
timoni de Boldi, encara calgué esperar un decenni perquè el nou equipament 
assolís el volum d’intercanvis per al qual havia estat planificat.34 Del trasllat 
del mercat en depengué l’inici d’una de les operacions més consistents de 
transformació d’un centre urbà de la Itàlia liberal, interessant no només pels 
seus resultats sinó també pels debats que va comportar i que la convertiren en 
un dels moments d’emergència, a finals del segle xix, d’un nou punt de vista 
per part de la cultura arquitectònica enfront dels valors de la ciutat històrica.

Milà
L’any 1885, el Col·legi d’Enginyers i Arquitectes de Milà va publicar, amb l’edi-
tor i llibreter Ulrico Hoepli, Milano Tecnica, un volum de més de sis-centes 
pàgines que documentava tota una sèrie de projectes per a la ciutat realitzats 
en els anys successius a l’entrada de Milà al Regne d’Itàlia (1859).35 El volum, 
que va ser promogut en ocasió de l’Exposició Nacional de Torí de 1884, era 
un clar acte de fe positivista de la funció que l’enginyeria i els coneixements 
tècnics podien desenvolupar en el procés de modernització de les grans ciu-
tats de la Itàlia de la Unificació. Les obres públiques examinades van de la 

32. Fei, Firenze 1881-1898…
33. «Informe de la visita al mercat duta a terme per la policia municipal amb els comerciants de 
Mercato Vecchio, 22 de juny de 1876», a ASCF, CF 7149, pàg. 588r-595 v.
34. Boldi, Per i mercati coperti…, 1892, pàg. 90: «el mercat és actualment força freqüentat; però 
calgueren deu anys de funcionament perquè arribés l’augment desitjat. I tal vegada no n’hi hauria 
hagut prou si no s’hagués millorat el mercat amb les oportunes modificacions». Entre aquestes refor-
mes, Boldi recorda la introducció de quatre noves entrades en els angles i de mampares per protegir 
els comerciants del vent, la substitució d’alguns llistons de vidre de les persianes amb llistons de fusta  
i algunes vidrieres fumades per oferir més protecció de la llum solar.
35. Collegio degli Ingegneri ed Architetti, Milano tecnica dal 1859 al 1884, Milà, Hoepli, 
1885, reimp. anastàtica Milà, L’Archivolto, 1988. Pel que fa als mercats milanesos, vegeu també: 
Eduardo Grotanelli, «Un episodio di costruzione della città di Milano: la riorganizzazione dei 
servizi annonari 1860-1890», Storia Urbana, (jul.-set. 1984), pàg. 3-38.
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construcció de la Galleria Vittorio Emanuele II al cementiri monumental, 
del clavegueram als jardins públics, de les línies de tramvia a la l’enllumenat 
elèctric.36 Les pàgines del volum insisteixen sobretot en detalls dimensionals 
i constructius, fent vàlida la idea de transferibilitat de les experiències i de 
comparació de les realitzacions tècniques. Concretament, hi ha dos capítols 
dedicats respectivament als mercats coberts i al nou escorxador públic amb 
un mercat de bestiar annex. 

L’escorxador públic i obert de Milà era una peça clau en les polítiques 
de modernització tècnica dels anys posteriors a la Unificació,37 també pel fet 
que es tractava del primer establiment d’aquest tipus creat a la ciutat. I és que 
fins al 1860, a Milà, s’escorxaven les bèsties a l’interior dels establiments dels 
comerciants i no va ser fins a la construcció de l’escorxador municipal que es va 
poder treure fora del teixit urbà aquesta activitat i concentrar-la en una única 
instal·lació. L’escorxador es va construir entre els anys 1861 i 1863, recollint la 
proposta d’una promotora privada38 que es va fer càrrec de les despeses a canvi 
d’una concessió de la instal·lació de quaranta-un anys en règim de monopoli. 
Es dreçà a la part sud-oest de la ciutat, a la vora del bastió de Porta Magenta, 
i es basava en una estructura cel·lular que permetia a cada escorxador efectuar 
de manera individual la seva activitat; això també s’explica pel costum local de 
«deixar les carns escorxades de les bèsties grosses sota la pell durant uns dies 
per obtenir-ne la maduració adequada».39 L’edifici va viure diferents ampliaci-
ons i modificacions; una va ser llavors de la introducció (pocs anys abans del 
seu tancament, que es produí l’any 1930) de galeries per a l’escorxament en 
comú d’algunes espècies d’animals com ara la porcina i l’equina.40 Al cap de 
dos decennis, l’any 1892, es va annexar a l’escorxador un mercat de bestiar, 

36. Per al cas del Milà dels anys posteriors a la Unificació, vegeu Giorgio Rumi, Adele Carla Buratti, 
Alberto Cova, Milano nell’Unità nazionale, 1860-1898, Milà, Cariplo, 1991; Renato Rozzi, Mauri-
zio Boriani, Augusto Rossari (cur.), La Milano del piano Beruto (1884-1889). Società, urbanistica e 
architettura nella seconda metà dell’Ottocento, Milà, Guerini, 1992, 2 vol.; Giorgio Rumi, Adele Carla 
Buratti, Alberto Cova, Milano nell’Italia liberale, 1898-1922, Milà, Cariplo, 1993.
37. Giovanni De Simoni, «Il macello pubblico e il mercato bestiame», dins Milano tecnica…, pàg. 
415-419. Vegeu també la reconstrucció proporcionada per Antonio Cecchi, I nuovi impianti di ma-
cello, mercato e scalo bestiame della Città di Milano, Milà, Comune di Milano, Industrie Grafiche 
Italiane Stucchi, 1931.
38. El mes d’abril de 1860, l’Ajuntament va fer una crida «a presentar projectes d’utilitat públi-
ca» també relacionats amb els escorxadors; vegeu, per exemple, el «Progetto del pubblico macello e 
mercato del bestiame per la città di Milano […] proposto dall’architetto Enrico Bardelli», Giornale 
dell’ ingegnere, architetto ed agronomo, IX (gen. 1861), pàg. 71-75.
39. De Simoni, «Il macello pubblico e il mercato bestiame», dins Milano tecnica…, pàg. 415.
40. Cecchi, I nuovi impianti… L’escorxador del xix va tancar quatre mesos després de l’obertura del 
nou escorxador en galeria, planificat l’any 1914 però que no es va acabar fins al gener de 1930 i que 
estava situat darrere de Porta Vittoria.
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que es va situar fora del bastió de Porta Magenta, al llarg de la circumval·lació. 
El complex, dissenyat per l’enginyer Natale Acerbi, es va construir a càrrec 
d’una societat que en va obtenir a canvi l’explotació per vint-i-un anys. La 
durada de la concessió sembla que estava estudiada perquè acabés al mateix 
temps que la de l’escorxador i, de fet, l’Ajuntament es va fer càrrec de la gestió 
de totes dues instal·lacions l’any 1904. Simultàniament, l’espai al llarg de les 
avingudes entre Porta Magenta i Porta Ticinese havia reforçat la seva vocació 
d’àrea de serveis gràcies, a més, a la construcció de la presó cel·lular del carrer 
Filangeri, planificada l’any 1865 per Francesco Lucca, enginyer de les oficines 
municipals d’enginyeria civil de Milà, però duta a terme per l’Ajuntament 
entre el 1872 i el 1879.41

41. Tranquillo Magriglio, «Carceri e tribunali», dins Milano tecnica…, pàg. 247-264.

Sistema d’aprovisionament de Milà amb indicació dels diferents mercats en negre
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Les conclusions de Milano tecnica sobre els mercats de la ciutat evi-
denciaven una situació força crítica: «el nombre de mercats públics coberts 
fins avui a Milà [és clarament] inadequat per a les exigències modernes d’una 
gran ciutat». I, de fet, les obres acabades que el volum podia presentar eren 
ben poques i no plenament comparables amb el que s’havia fet en el mateix 
pe ríode en altres contextos europeus. Milano tecnica destacava tres edificis, 
tots ells de dimensions ben modestes i destinats a l’exercici de la venda al 
detall.42 La qüestió dels mercats a l’engròs ni tan sols s’hi tractava i quedava 
ben clar que s’estava prou lluny de projectes ambiciosos com el que es va fer a 
Florència en els anys precedents o, encara més recentment, a la veïna Pavia, on 
el gran mercat-saló per a productes agrícoles a l’engròs, tan desitjat pel comte 
Arnaboldi Gazzaniga, es va inaugurar l’any 1882.43

Dels mercats coberts il·lustrats en el volum, dos són a Piazza della Vetra 
i van ser dissenyats per l’arquitecte Enrico Terzaghi els anys 1862 i 1866 
respectivament, el segon per acollir un mercat de productes lactis i ous que es 
feia a la vora de l’Ospedale Maggiore.44 En total, oferien poc més de seixanta 
parades per als comerciants més alguns espais provisionals. Consistien en una 
porxada metàl·lica, de forma relativament simple, a la qual s’annexaven els pa-
vellons d’obra. El tercer mercat, situat a les immediacions del Foro Bonaparte, 
es remunta a 1870-1873 i va ser projectat per l’Oficina Tècnica Municipal, 
concretament per Agostino Nazari i, com a enginyer adjunt, Eugenio Salda-
rini. Saldarini, que també va ser el redactor de l’article per a Milano tecnica, 
no es va estar d’assenyalar els avantatges de les solucions constructives d’obra 
més tradicionals que, des del seu punt de vista, havien permès una impor-
tant contenció dels costos i, al mateix temps, els havien dut a una solució de 
«formes insòlites però adaptades a la destinació d’ús de l’edifici».45 Un dels 
aspectes més interessants del mercat de Foro Bonaparte té a veure amb l’espai 
destinat a les parades provisionals, per a les quals es van preveure, en quatre 
patis coberts, espais separats respecte dels atorgats als comerciants de les gale-
ries. Cap ni un dels mercats que fins ara hem recordat sobreviurà més de dos 

42. Eugenio Saldarini, «Mercati coperti», dins Milano tecnica…, pàg. 411-414. El capítol sobre 
Milà del volum de Boldi sobre els mercats, publicat en primera edició set anys després, era, essen-
cialment, una paràfrasi d’aquest capítol de Milano tecnica: Boldi, Per i mercati coperti…, ed. 1892, 
pàg. 75-77.
43. Antonio Cantalupi, «Il mercato salone Arnaboldi-Gazzaniga di Pavia», Il Politecnico. Giorna-
le dell’architetto civile ed industriale, XXXI, 1-2 (1883), pàg. 33-38, amb tres làmines a part del text. 
La construcció del mercat la va finançar el compte Arnaboldi Gazzaniga, en aquell moment alcalde 
de Pavia, en ocasió de l’ampliació de l’avinguda Vittorio Emanuele. Projectà l’edifici l’arquitecte 
Ercole Balossi.
44. ASCT (Archivio Storico del Comune di Milano), Atti municipali (AM), 1866, 70, pàg. 374.
45. Saldarini, «Mercati coperti», dins Milano tecnica…, pàg. 411.
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decennis a la publicació de Milano tecnica, la qual cosa dóna fe d’un ràpid 
procés d’envelliment i d’obsolescència del model. L’edifici del Foro Bonaparte 
es va vendre l’any 1902, mentre que el de Piazza della Vetra es va enderrocar 
el 1905 i, de fet, en aquesta època les fonts a les quals hem pogut accedir el 

Projecte per al mercat del Foro Bonaparte, Milà, 1870-1873. Agostino Nazari i Eugenio Saldarini
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descriuen com un espai abandonat pels comerciants i víctima de freqüents 
actes de vandalisme.46 

En el període en què es van construir aquests mercats, el mercat a l’en-
gròs de productes alimentaris de Milà, l’anomenat Verziere (verger), conti-
nuava en funcionament a l’aire lliure, a la zona de Santo Stefano. Però l’any 
1873 el van traslladar d’aquest indret tan cèntric i el van ubicar, altra vegada 
a l’aire lliure, tot al llarg del passeig de Porta Vittoria.47 I no va ser fins al pri-
mer decenni del segle xx que aquesta ubicació, que en absolut es considerava 
adequada , es va abandonar amb la construcció d’un gran mercat cobert. Una 
primera comissió per estudiar la qüestió va ser instituïda pel ple municipal 
l’any 1905 i es va guiar, per a la seva tasca, amb el punt de referència de 
la construcció d’un equipament gestionat pel municipi. Aquest projecte es 
culmi nà l’any 1907 i l’execució de l’obra es va completar l’any 1911, amb un 
cost total de quatre milions i mig de lires, dels quals gairebé la meitat (dos 
milions) van ser per a l’adquisició dels terrenys. 

L’àrea seleccionada es trobava al llarg del Corso XXII Marzo, a prop de 
la terminal ferroviària de mercaderies de Porta Vittoria, un indret que, a més 
d’oferir una bona situació respecte de les infraestructures de transport, presen-

46. ASCT, AM, 1902, I, 156, pàg. 223; 1905, I, 257, pàg. 340.
47. Piero Montagnani, Pery Batelli, «Il civico mercato ortofrutticolo di Milano», Città di Milano, 
4-5 (abril-maig 1947).

Alçat i planta del mercat de verdura. Milà
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tava l’avantatge de no allunyar gaire el mercat de la seva ubicació precedent.48 
L’estructura, dissenyada per l’Oficina Tècnica Municipal, s’adaptava a una finca 
lleugerament irregular i es disposava a sobre del terreny segons una planime-
tria concèntrica que proporcionava espais als tres principals tipus d’actors que 
haurien de convergir en el mercat segons els «inveterats costums locals»: cap a 
tocar del carrer, els magatzems i les porxades, d’obra i de ciment armat, per als 
«comerciants del mercat de fruita i verdura a l’engròs que reben la seva merca-
deria principalment de la terminal ferroviària»; més cap a l’interior, porxades 
d’estructura metàl·lica per als «productors que, procedents dels camps propers 
a la ciutat, porten amb carros els seus productes al mercat i els venen directa-
ment»; al centre, les porxades de ciment armat per als «detallistes, anomenats 
raccattatoni (és a dir, ‘espigoladors, recol·lectors’) que adquireixen productes al 
majorista per revendre’ls al detall als vilatans que van al mercat per a les seves 

48. Pel que fa a la construcció de la terminal de mercaderies de Porta Vittoria, vegeu Corinna 
Morandi , «L’adeguamento del sistema infrastrutturale tra l’Unità e la fine del secolo», dins La 
Milano del piano…, I, pàg. 191-217.

Vista general del mercat de fruita i verdura de Porta Vittoria, Milà
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compres».49 A més de coberts, magatzems i estables, s’havia previst un cafè, 
un hotel, serveis públics, una oficina de correus, un telèfon públic, un ser-
vei bancari i algunes dependències administratives, en part col·locades en una 
àrea adjacent. El projecte preveia inicialment la possibilitat de construir una  
via de connexió entre els mercats i la terminal de mercaderies de Porta Vittoria 
la qual, però, no es va arribar a fer mai; aleshores, el transport automobilístic 
començà a adquirir més i més importància en el funcionament de l’equipa-
ment.50 El complex (parcialment reconstruït després dels danys de la Segona 
Guerra Mundial) s’enderrocà l’any 1965 i se’n conservà només l’anomenada 
palazzina Liberty; en els terrenys que ocupava, s’hi va fer un parc públic, el 
Parco Marinai d’Italia, mentre que, no gaire lluny, a Calvairate, s’hi va fer un 
nou mercat de fruita i verdura a l’engròs, adjacent a l’escorxador i al mercat del 
bestiar, tot reforçant així el caràcter de «ciutat d’aprovisionament» assumit per 
aquesta zona en expansió. 

Torí
L’any 1840, la Descrizione di Torino de Davide Bertolotti, un recull d’infor-
macions i dades estadístiques finançada per la municipalitat torinesa en ocasió 
de la celebració a la ciutat del Congrés de Científics Italians), dedicava un 
capítol sencer a «Consum, mercats, escorxadors, cementiris», presentant el cas 
de Torí com el més original i avançat respecte de la resta de ciutats italianes. 
Segons aquest text, l’originalitat de les polítiques aplicades pel govern muni-
cipal torinès es basava sobretot en la decisió d’allunyar mercats i escorxadors 
de les zones més centrals de la ciutat per així concentrar-los tots, o bona part, 
a l’exterior de les zones habitades. Una estratègia que també s’explicava tenint 
presents algunes peculiaritats de l’urbanisme de la ciutat:

Els mercats de vitualles normalment es troben als indrets més cèntrics de les ciutats; 
i això és naturalment així per a més comoditat dels ciutadans que, dia rere dia, s’hi 
han de proveir dels productes necessaris per viure. No obstant això, de tothom és ben 
sabut l’enorme destorb que representen i el tràfec i l’enrenou, així com la gernació 
que s’hi acumula i que tots plegats veiem i patim. La forma de la planta de Torí,  

49. Aquestes descripcions provenen de G. S., «Il nuovo mercato frutta e verdura della città di Mila-
no», Il Politecnico. Giornale dell’architetto civile ed industriale, LIX, 8, (abril 1911), pàg. 225-235, amb 
cinc làmines a part del text.
50. Montagnani, Batelli, Il civico mercato…, Vegeu també, dels mateixos autors, «I mercati rionali 
coperti della città di Milano», Città di Milano, 8-9 (agost-set. 1947); reimp. en extracte, Milà s/d (1947), 
que reconstrueix l’interessant experiència dels onze mercats coberts al detall realitzats a partir de 1928 
en diferents barris de Milà i inicialment pensats com a llocs de venda de gèneres alimentaris de primera 
necessitat a preus controlats.
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i l’extensió relativament petita dels radis que parteixen del seu centre, han permès 
operar en aquesta ciutat una agosarada innovació que, tal vegada, no s’ha vist enlloc 
a part d’aquí. Es tracta del trasllat dels mercats de comestibles del centre als carrers de 
ronda, amb l’avantatge que això representa per a l’eliminació de tots aquests inconve-
nients sense causar cap molèstia greu als ciutadans.51 

Bertolotti recordava també que, a Torí, molts dels nous mercats eren coberts 
(pensant en la «conveniència […] que aquests mercats estiguin aixoplugats 
de les inclemències de la intempèrie i del pas de les estacions»)52 i situats no 
gaire lluny dels escorxadors i dels mercats de carn: «la proximitat dels escor-
xadors i dels mercats de vitualles és, en aquesta ciutat, una consecució digna 
de ser remarcada».53 Les seves paraules resumeixen de manera eficaç i des d’un 
punt de vista no llunyà al de l’administració local els trets fonamentals d’una 
política de distanciament del comerç del centre urbà que en els anys prece-
dents havia estat perseguida de manera força sistemàtica i que cap a meitat de 
segle ja s’havia dut a terme. Així, la història dels mercats torinesos de després 
de la Unificació es resolgué, per una banda, en un progressiu perfecciona-
ment d’aquestes solucions i, per l’altra, en una sèrie d’intents d’allunyar-se 
del model antic per les noves exigències que l’expansió de la ciutat posarà en 
primer pla.54

I és que Torí, a començaments del segle xix, tenia una forma urbana 
ben compacta. La ciutat havia anat creixent al llarg del segle precedent, tot 
augmentant progressivament la densitat de població a l’interior d’un recinte 
emmurallat que, més endavant, durant el període d’ocupació napoleònica 
de començaments del xix, es decidiria enderrocar.55 La reorganització dels 
serveis urbans al llarg de la primera meitat de segle coincidí amb l’orde-
nament dels terrenys perifèrics que, precisament, havien quedat buits amb 
l’enderrocament d’aquestes obres defensives. Va ser un procés en el qual es 
podia observar una tendència implícita a concentrar algunes activitats de 
serveis en les àrees en expansió al nord i nord-oest de la ciutat, mentre que, a 
les àrees del sud es preveia, en aparença, una expansió preferentment de tipus 

51. Davide Bertolotti, Descrizione di Torino, Torí, G. Pomba, 1840, pàg. 69-80 (cit. de pàg. 73).
52. Bertolotti, Descrizione…, pàg. 73.
53. Bertolotti, Descrizione…, pàg. 74.
54. Pel que fa a la història dels mercats torinesos del segle xix, vegeu, especialment, Luisa Barosso, 
Maria Ida Cametti, Maurizio Lucat, Silvia Mantovani, Luciano Re, Mercati coperti a Torino, pro-
getti, realizzazione e tecnologie ottocentesche, Torí, Celid, 2000; Dino Coppo, Anna Osello (cur.), Il 
disegno di luoghi e mercati a Torino, Torí, Celid, 2006. Moltes de les informacions que us presentarem 
a continuació provenen d’aquestes dues obres.
55. Vera Comoli Mandracci, Torino, Roma-Bari, Laterza, 1983.
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residencial.56 Així, en els anys vint i trenta del xix, per efecte d’una sèrie de 
decisions successives, van acabar ubicant-se a la perifèria septentrional de la 
ciutat el cementiri general, alguns hospitals, els escorxadors i, efectivament, 
els mercats.57

La construcció d’escorxadors municipals a la perifèria de la ciutat re-
presentava un tret destacat d’aquestes polítiques, especialment si es confronta 
el cas torinès amb el de Milà on, com hem pogut veure, la tendència a la 
concentració de les activitats d’escorxament no es va manifestar fins a la se-
gona meitat de segle. En canvi, a Torí, la prohibició d’escorxar bèsties als 
establiments de la ciutat i la construcció d’estructures públiques destinades a 
aquesta finalitat es remuntava als anys vint. Els escorxadors de Dora (a Porta 
Palazzo) i de Po (a Piazza Vittorio Emanuele I) es van construir a partir de 
1825 i la inauguració va ser el 1828, amb projectes, respectivament, de Giu-
seppe Formento i Gaetano Lombardi. Un tercer grup d’escorxadors s’ubicà, 
en el mateix període, a la perifèria occidental de la ciutat, a l’interior d’edificis 
existents. L’objectiu de la construcció d’aquests escorxadors municipals dis-
tribuïts gairebé uniformement al llarg del perímetre nord-oest era evitar que 
el flux dels animals i de les carns hagués de travessar la ciutat. Més endavant, 
cap als anys quaranta, es discutiria sobre l’oportunitat de completar aquest 
pla aixecant un quart escorxador a la zona sud, però l’edifici no s’arribà a 
construir mai.58 La preeminència atorgada a la banda nord de la ciutat i, 
especialment, a l’escorxador de Porta Palazzo, s’explica també per la presència 
ja arrelada d’aquestes activitats a la zona. Algunes zones de la ciutat històrica 
pròximes a Porta Palazzo s’havien especialitzat, al llarg del segle xviii, fins 
a convertir-se en un veritable «barri dels escorxadors» al voltant de l’edifici 
romà de Porte Palatine; precisament, aquest edifici havia estat ampliat per la 
municipalitat l’any 1724 per acollir botigues de carnissers i cansaladers. Més 
enfora de les muralles i sempre a prop de Porta Palazzo, se celebrava des de 
finals del segle xvii una fira de bestiar que, amb la seva activitat, se sumava a 
la fira propera de Moncalieri. La construcció dels escorxadors coberts a Porta 
Palazzo va portar a la decisió d’acollir també en un edifici cobert el mercat del 
boví. Així, l’any 1832 la ciutat construí, en paral·lel a l’escorxador de Dora, 

56. Filippo De Pieri, Il controllo improbabile. Progetti urbani, burocrazie, decisioni in una città capi-
tale dell’Ottocento, Milà, FrancoAngeli, 2005.
57. Franco Rosso, «La Restaurazione: da Vittorio Emanuele I a Carlo Alberto (1814-31)», dins 
Enrico Castelnuovo, Marco Rosci, (ed.), Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di 
Sardegna (1773-1861), catàleg de l’exposició, Torí, 1980, III, pàg. 1.133-1.187.
58. Amb relació a aquesta proposta es van realitzar diferents projectes el 1843 (un concurs que 
guanyà el parmesà Antonio Rinaldi) i el 1846 (un projecte de Giovanni Barone per a una finca a les 
immediacions de Piazza d’Armi i de Via dell’Arsenale).
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un edifici dissenyat per l’arquitecte municipal Giovanni Barone. Simultàni-
ament, la lògica de l’acoblament entre escorxador i mercat de carn la trobem 
altra vegada en el cas de l’escorxador de Po, per al qual Giuseppe Formento 
projectà, l’any 1832 un mercat cobert en una finca situada entre Via della 
Zecca i Corso San Maurizio.59

Amb la perspectiva d’una important ampliació de la ciutat que s’esbos-
sava cap a meitat de segle i amb l’aprovació dels plans de 1851-1852 i el traçat 
de les noves rondes duaneres l’any 1853, els escorxadors «perifèrics» dels anys 
vint van començar a quedar obsolets.60 Els anys successius a la Unificació 
marcaren una crisi del model i el pas a una lògica diferent, basada en la con-
centració de totes les activitats en una única instal·lació amb una localització 
clarament perifèrica. En aquest canvi hi va influir molt el resultat de les tries 
que s’anaven concretant a Milà en aquells mateixos anys. Així, després d’al-
gunes propostes inicials, entre 1864 i 1867, l’enginyer Antonio Debernardi 
va construir el nou escorxador municipal, dissenyat (com a Milà i com en el 
complex parisenc de la mateixa època situat a La Villette) segons el sistema 
cel·lular, en una vasta superfície situada a la perifèria sud-oest de la ciutat. 
L’àrea on va sorgir el complex era propera a dues infraestructures importants 
construïdes a la zona durant els anys cinquanta: les rondes i la línia ferroviària 
de Novara. Es tractava d’una àrea en expansió que les polítiques dels anys sei-
xanta (determinades en un pla d’ampliació del 1864) semblava que volguessin 
destinar bàsicament a serveis, segons una lògica que, un cop més, no era gaire 
allunyada de la de l’exemple de Milà, especialment per la proximitat entre el 
nou escorxador i el nou centre penitenciari preventiu, també de sistema cel-
lular, que a Torí es va construir segons el projecte de Giuseppe Polani, entre 
1862 i 1870. Entre 1868 i 1871, la construcció, just a recer de la ronda, d’un 
gran mercat del boví dissenyat per Luigi Pecco va proposar una altra vegada la 
lògica d’una relació estreta entre escorxadors i activitat de mercat.61

Així mateix, pel que fa als mercats, els primers anys del segle xix a Torí 
van estar més o menys caracteritzats per una forta tendència a allunyar-ne al-
guns del centre de la ciutat i a construir-ne de nous al llarg del seu perímetre. 

59. Maria Ida Cametti, «Dalle beccherie al Mattatoio civico», dins Barosso, Cametti, Lucat, 
Mantovani, Re, Mercati coperti a Torino…, pàg. 119-147.
60. El mercat del boví de Borgo Dora es convertí en escorxador l’any 1855; i és que, per aquelles 
dates, l’escorxador de Dora ja era insuficient per acollir totes les activitats d’escorxament, encara més 
després que una disposició de 1845 havia liberalitzat l’accés a la professió, mantenint, però, intacta 
l’obligació d’escorxar en locals proporcionats per l’administració.
61. Pel que fa a la construcció del Mattatoio Civico (escorxador municipal) i del mercat annex, 
vegeu Vera Comoli Mandracci i Giovanni Maria Lupo, «Il Mattatoio Civico e il Foro Boario di 
Torino», Atti e rassegna tecnica della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino, n. s., XXVIII, 
3-4 (1974), pàg. 48-64.

Mercats coberts a la Itàlia liberal…



220

I, també en aquest cas, l’indret privilegiat per a aquestes polítiques va ser l’àrea 
de Porta Palazzo, que en aquests anys es definia com un gran pol d’intercanvi 
multifuncional, capaç d’encabir moltes transaccions de diferents tipus. Aques-
ta especialització, en sentit comercial, afavorida en part pels avantatges tan pe-
culiars que l’espai podia oferir (gran superfície, bona localització respecte del 
centre i de la xarxa de carreteres externa), arrelaria fins al punt de convertir-se, 
al llarg dels dos-cents anys posteriors, en substancialment irreversible. Aquest 
període també marcà la fi o la notable reducció de la funció d’intercanvi d’al-
gunes places importants de la ciutat: és el cas de Piazza delle Erbe, davant de 
l’Ajuntament, de la qual es va allunyar definitivament el mercat a l’engròs de 
verdura tradicional com a reacció a l’epidèmia de còlera que es va estendre per 
la ciutat l’any 1835; però també de Piazza Carlina, important mercat de la 
ciutat del segle xviii que va anar perdent pes per efecte de la recol·locació de 
diferents activitats.

Altra vegada, la funció assignada a Porta Palazzo s’explica per l’arrela-
ment d’algunes activitats del segle anterior, especialment d’un mercat a l’en-
gròs de fruita. Amb la supressió del mercat de verdura i hortalisses, l’any 1835, 
el lloc va semblar més adequat per la seva proximitat per acollir el nou mercat 
general. La ubicació prèviament seleccionada era un ampli espai obert a Borgo 
Dora, cap a la zona del riu del mateix nom, al costat del mercat cobert per 
al boví que tot just llavors s’havia construït. Al mateix temps, també la plaça 
de Porta Palazzo (que ja havia vist la construcció dels nous escorxadors) va 
començar a quedar més ben equipada per acollir mercats al detall de diferents 
tipus d’aliments. La plaça era un vast espai de planta octogonal, dissenyat 
amb aquesta forma ja en període napoleònic. S’havia anat construint, pro-
gressivament i seguint el seu perímetre, durant els anys de la Restauració, 
amb un procés d’expropiació dels terrenys gestionat per la municipalitat. Per 
als edificis, es van basar en els plànols proporcionats successivament per ar-
quitectes com Gaetano Lombardi, Giuseppe Formento i Federico Blachier (els 
d’aquests últims, concretament, per a la transició entre la plaça i les façanes 
dels edificis de l’arquitecte Juvara que hi havia en direcció a la ciutat).62 Els 
edificis per als mercats es van col·locar a l’interior d’aquest espai, inicialment 
en dues de les quatre parts en què la plaça estava idealment dividida pels car-
rers que la travessaven. Un cop més, l’arquitecte Giovanni Barone va ser qui 
va proporcionar, l’any 1836, els projectes per als dos edificis d’obra destinats a 
la venda de diferents gèneres alimentaris.63

62. Rosso, La Restaurazione…
63. Segons els informes de la comissió municipal sobre mercats de 1863, en aquella data els dos edi-
ficis coberts acollien, respectivament, mercats al detall de farina, fusta, verdura, formatges i mantega 
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Mentrestant, tal com hem vist, la reorganització dels escorxadors esta-
blerta durant els anys vint es va qüestionar ja en els anys immediatament pos-
teriors a la Unificació. En canvi, la consolidació de Porta Palazzo com a gran 
pol de mercat es va revelar més duradora. Així, caldrà esperar fins als anys del 
feixisme per assistir a un desplaçament del mercat majorista alimentari. En 
els anys posteriors a la Unificació, les polítiques per als mercats dutes a terme 
per la municipalitat de Torí concernien sobretot una sèrie d’adequacions i 
d’ajustaments progressius que, per una banda, afectaven la construcció de 
mercats en zones noves de la ciutat en expansió, però per l’altra reforçaven 
i reorganitzaven l’àrea de Porta Palazzo a través de la construcció de nous 
edificis coberts.

(edifici sud-est) i d’aviram, caça, bolets, peix, herbes, menjars cuits, tripes, carn de xai i cabrit (edifici 
sud-oest).
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L’any 1860, el nou mercat de vi, dissenyat per l’arquitecte municipal 
Carlo Gabetti, proposava una estructura íntegrament d’obra que, d’altra 
banda, hauria de ser reconstruïda com a conseqüència de l’esfondrament de 
la coberta que es produí després de la seva consecució (1863). El mateix Ga-
betti, i en el mateix període, va projectar, a tocar mateix d’aquest mercat i en 
resposta a una iniciativa privada, un mercat cobert per a la venda al detall 
d’aliments, i va contribuir així a dibuixar un nou pol comercial al voltant de 
l’àrea de Via Montebello.64 Però els models més actualitzats van ser proposats 
durant aquests anys pels enginyers de l’Oficina Tècnica Municipal (anome-
nada Ufficio d’arte), que s’erigiren com a defensors d’una modernització ba-
sada, en primer lloc, en la difusió de les cobertes de ferro i vidre.65 Entre les 
seves obres destaca el mercat cobert de Piazza Bodoni (Edoardo Pecco i Carlo 
 Velasco, 1864-1866), que obtingué finançament després de les decisions pre-

64. Vegeu els articles de Maurizio Lucat sobre aquests edificis a Barosso, Cametti, Lucat, Man-
tovani, Re, Mercati coperti a Torino…, pàg. 41-71.
65. L’Ufficio d’arte (departament tècnic), on treballaven els enginyers municipals, era, en aquests 
anys, diferent de l’Ufficio edilizio (departament de construcció), una estructura minúscula centrada 
al voltant de la persona de Gabetti: Filippo De Pieri, «Nineteenth-century municipal engineers 
in Turin: technical bureaucracies in the networks of local power», dins Michèle Dagenais, Irene 
Maver, Pierre-Yves Saunier (ed.), Municipal Services and Employees in the Modern City: New Historic 
Approaches, Aldershot, Ashgate, 2003, pàg. 31-46.
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ses per una comissió sobre el reordenament dels mercats torinesos constituïda 
 l’any 1863.66 Altra vegada a la zona sud de la ciutat s’hi va ubicar el mercat 
de Piazza Madama Cristina, col·locat al centre de la nova ampliació de San 
Salvario i obert a partir de 1866, tot i que no es va acabar de tapar amb una 
coberta metàl·lica fins a partir del 1879. Aquestes polítiques de modernització 
afectaven també l’àrea de Porta Palazzo, on durant els anys 1883-1884 es van 
afegir dues grans porxades metàl·liques (dissenyades per Carlo Velasco) en els 
dos quadrants nord a les que ja estaven projectades d’obra en els anys trenta 
per als quadrants sud. 

I era precisament aquest conjunt de realitzacions dels anys seixanta i 
vuitanta del xix, caracteritzat per un ampli recurs a les estructures metàl-
liques, allò que despertava l’interès de Boldi que, en la seva síntesi del 1892 
 recollí l’esforç d’innovació dut a terme pel que, en aquells anys, es caracte-
ritzava per ser un dels departaments tècnics italians més actius.67 El fet que 
aquestes innovacions s’inserissin en el que era una clara confirmació de les 
estratègies localitzadores formulades en els anys de la Restauració queda ben 
clar tenint en compte que les intervencions més destacades dels anys succes-
sius concernien encara l’àrea de Porta Palazzo, amb la renovació dels edificis 
d’obra de la banda sud (1896-1898) i, sobretot, amb la decisió de construir 
dues noves porxades a la banda nord, en substitució de les precedents i de les 
quals només se n’acabaria fent una (1915). Porta Palazzo va créixer entre els 
segles xix i xx com a un gran espai de venda al detall i distribució basat en la 
proximitat espacial de diferents mercats, segons una lògica que pot recordar, 
en alguns aspectes, l’organització (al mateix temps concentrada i multipolar) 
del barri de Les Halles de París, abans de les intervencions de transformació 
del període del baró Haussmann.68 I no va ser fins als anys del feixisme que 
l’organització dels mercats establerta al llarg del segle xix va viure un procés 
de revisió, amb la transferència del mercat de productes de l’horta a l’engròs 
(1931-1933) a un nou edifici de ciment armat, pròxim a la línia ferroviària i 
situat en una zona en expansió al sud de la ciutat que en aquells anys estava 
afectada per importants fenòmens de desenvolupament industrial i, per aquest 
mateix fet, en el centre d’interès de les polítiques de serveis del règim.69

66. Alessandra Foglino, «Mercati in Torino nell’Ottocento. Il mercato di piazza Bodoni», Atti 
e rassegna tecnica della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino, n. s., XXXII, 3-4 (1978), 
pàg. 78-82.
67. Boldi, Per i mercati coperti…, ed. 1892, pàg. 68-73.
68. Marco Vitali, «Porta Palazzo e il Balôn», dins Coppo, Osello, Il disegno di luoghi…, pàg. 
321-337.
69. Guido Montanari, Interventi urbani e architetture pubbliche negli anni Trenta. Il caso del Pie-
monte, Torí, Clut, 1992, pàg. 65-68.
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Roma
A Roma la reorganització dels mercats, objecte de diversos debats en els úl-
tims decennis del segle xix, no va arribar a un punt de prou maduresa fins 
als primers anys del segle xx, durant una administració de la ciutat força pe-
culiar en molts sentits com va ser la de l’alcalde Ernesto Nathan (1907-1913). 
Nascuda en part com una qüestió lligada a les zones històriques de la ciutat, 
especialment per tot allò relacionat amb l’expulsió d’aquests indrets d’algu-
nes activitats de venda, va acabar plantejant-se com una qüestió associada al 
desenvolupament de la perifèria, concretament de la «zona industrial» entre 
Porta Ostiense i la reconstruïda basílica de San Paolo, on es van concentrar 
tant els nous escorxadors (1888-1891) com els nous mercats generals. Des 
d’aquest punt de vista, el cas de Roma presenta força afinitats amb el de 
Milà, tot i que se’n diferencia (a part de per les profundes diferències del 
context social, econòmic i institucional)70 per la manca d’exemples, ni tan 
sols testimonials, en matèria de mercats coberts de ferro i vidre, malgrat que 
no van faltar nombroses propostes que les fonts consultades ens permeten 
reconstruir.71 

També a Roma, la qüestió de la reorganització dels escorxadors i dels 
mercats de carn es plantejà primer i amb més força respecte de la dels altres 
tipus de mercats, la qual cosa dugué a solucions que són comparables al que 
va succeir en altres contextos italians, com és ara el de la ciutat de Torí. Les 
reformes daten dels primers decennis del segle xix, i van afectar inicialment el 
mercat de bestiar, traslladat fora del Foro Romano per iniciativa de Pius VII 
en el moment en què s’hi van començar les excavacions arqueològiques. Poc 
després va tenir lloc la concentració dels escorxadors en una única instal·lació 
pública, amb un projecte de Valadier (1822) per a la construcció d’un nou 
escorxador entre Piazza del Popolo i el riu Tíber que es va realitzar a partir de 
1824, en la versió modificada de l’inspector d’aigües i vialitat Giovanni Bat-

70. Sobre la Roma del període liberal, vegeu Alberto Caracciolo, Roma capitale: dal Risorgimento 
alla crisi dello Stato liberale, Roma, Edizioni Rinascita, 1956; Italo Insolera, Roma moderna. Un 
secolo di storia urbanistica 1870-1970, Torí, Einaudi, 1962; Vittorio Vidotto, Roma contemporanea, 
Roma-Bari, Laterza, 2001; Francesco Bartolini, Roma dall’Unità a oggi, Roma, Carocci, 2008.
71. Pel que fa a la història dels mercats a Roma al llarg del segle xix, vegeu Francesco Scarnati, 
La nascita dei mercati generali all’Ostiense: da Roma italiana al sindaco Nathan. I mercati a Roma dal 
1870 al 1913, Roma, Comune di Roma, Assessorato alle politiche del commercio e dell’artigianato, 
Edizioni C. Lindbergh & P., 2002; Laura Francescangeli, Oriana Rispoli (ed.), La memoria dei 
mercati. Fonti e documenti sulla storia dell’annona e dei mercati di Roma, Roma, Associazione Nuove 
Tendenze/Comune di Roma, Assessorato alle politiche del commercio e dell’artigianato, 2006. 
També en aquest cas, moltes de les informacions que segueixen provenen d’aquestes publicacions. 
Agraeixo a Laura Francescangeli (Archivio Storico Capitolino) i a Marcella Corsi (Museo di Roma 
in Trastevere) el seu ajut i les informacions que m’han proporcionat.
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tista Marinetti.72 L’establiment estava destinat exclusivament a l’escorxament 
de bestiar boví i, l’any 1868, poc abans de l’entrada de Roma al Regne d’Ità-
lia, va ser objecte d’una ampliació amb projecte de l’arquitecte municipal Gi-
oacchino Ersoch, que tenia la finalitat de fer possible l’escorxament allí mateix 
de tot tipus d’animals. Al cap de vint anys, la realització de les obres per a la 
canalització del Tíber portà a la decisió (1888) de suprimir la instal·lació —i, a 
la vegada, el mercat adjacent de carn— i de recol·locar tota l’estructura a Tes-
taccio. El mateix Ersoch va rebre l’encàrrec de planificar el nou establiment, 
un complex molt ambiciós per dimensions i estructura, que va començar a 
construir-se l’any 1888 i es va acabar el 1891.73

Així, en la historiografia sobre la ciutat de Roma, el nom de Gioacchi-
no Ersoch ha quedat associat per sempre més a la construcció de l’escorxador 
de Testaccio i representa un interessant cas d’arquitecte municipal particu-
larment atent a la qüestió dels mercats, per als quals va proposar, en diferents 
ocasions, projectes de reorganització.74 La seva carrera es va desenvolupar 
sense solució de continuïtat entre els despatxos de l’administració local de 
Roma creada per Pius IX l’any 1847 i els de l’Ajuntament, reorganitzat des-
prés de la presa de la ciutat per part de les tropes italianes (1870). 75 L’any 
1866, sota l’administració del senador Francesco Cavalletti, Ersoch es va eri-
gir en promotor d’un projecte global de reordenació dels mercats de Roma 
que preveia la construcció de set mercats coberts a l’engròs, dividits en tipus 
de productes (fruita i verdura, cereals, productes líquids, bestiar, aviram, peix, 

72. La construcció la va pagar el bolonyès Gaetano Ferrarini que, a canvi, n’obtingué una concessió 
per a vint anys així com el dret de recaptació d’impostos per escorxament.
73. Roma. Il Mattatoio e mercato del Bestiame costruiti dal Comune negli anni 1888-1891, con progetto 
e direzione dell’Architetto Comunale emerito Cav. Gioacchino Ersoch. Descrizione e disegni, Roma, R. 
Stabilimento Lit. C. Virano & C., 1891. El ple municipal de Roma va aprovar el projecte d’Ersoch 
en la sessió del 21 de juliol de 1888. L’any següent, Ersoch es retirava però se li va concedir, amb el 
títol d’«arquitecte emèrit» del municipi de Roma, la facultat de continuar, a títol no crematístic, la 
conclusió de les obres per a la construcció de l’escorxador i de l’annex Foro Boario. Entre els molts 
estudis existents sobre l’escorxador de Testaccio, vegeu Francesco Perego, Monumenti differiti: il 
mattatoio di Testaccio a Roma, l’edificio, la storia, la risemantizzazione, Roma, Clear, 1993; Giovanna 
Franco, Il mattatoio di Testaccio a Roma: costruzioni e trasformazioni del complesso dismesso, Roma, 
Dedalo, 1998; Luciano Cupelloni (cur.), Il mattatoio di Testaccio a Roma: metodi e strumenti per la 
riqualificazione del patrimonio architettonico, Roma, Gangemi, 2001.
74. Alberto M. Racheli, «Gioacchino Ersoch», dins Dizionario biografico degli Italiani, XLIII, 
Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1993, pàg. 264-268.
75. A partir de 1870, la municipalitat es va organitzar segons la llei de corporacions municipals  
i provincials de 1865 i el departament tècnic va assumir formes organitzatives molt semblants a les 
presents en altres ciutats italianes, si bé amb un camp d’acció limitat per la ingerència de diferents 
burocràcies estatals. Denis Bocquet, Filippo De Pieri, «Public works and municipal government 
in two Italian capital cities: comparing technical bureaucracies in Turin and Rome, 1848-1888», 
Modern Italy, VII, 2 (2002), pàg. 143-152; Denis Bocquet, Rome ville technique (1870-1925): une 
modernisation conflictuelle de l’espace urbain, Rome, École française de Rome, 2007.
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subministraments) i tretze de venda al detall. El pla va ser reelaborat i presen-
tat en diferents ocasions al ple municipal que havia pres possessió del govern 
municipal després de la Unificació: una primera vegada el 1870, l’endemà de 
les eleccions celebrades el mes de novembre; una segona vegada el 1873, a una 
comissió encapçalada per Luigi Pianciani,76 i una tercera vegada el 1875.77 
Cap d’aquests propostes es va arribar a executar, però el plantejament de la 
qüestió per part d’Ersoch no es pot dir que no tingués influència en algunes 
decisions d’aquells anys. 

Va ser sobretot el mercat a l’engròs dels productes d’horta i fruita el que 
va representar la gran qüestió de debat de la segona meitat del segle xix. Fins 
a la fi del segle, el mercat es va situar sempre en espais oberts. Tradicionalment 

76. En aquesta ocasió, el projecte d’Ersoch va ser objecte d’elogis formulats en un opuscle de Bal-
dassarre Capogrossi Guarna, I mercati di Roma, Roma, Tip. delle Scienze Matematiche e Fisiche, 
1873 [originàriament publicat a Il Buonarroti, sèr. II, VIII, (feb. 1873)].
77. Del mateix any, el dia 3 d’abril, tenim un discurs pronunciat per Quintino Sella davant el ple 
municipal de Roma en el qual l’estadista i home de ciència de Biella invocava la construcció de nous 
habitatges i de mercats coberts per combatre l’increment del cost de la vida a la capital.
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s’havia ubicat a Piazza Navona, però el 1869 es va traslladar a la plaça (no 
gaire lluny i, en tot cas, igual de cèntrica) de Campo dei Fiori que, per a l’oca-
sió, va ser objecte d’algunes obres d’arranjament. I immediatament després 
de l’entrada a la ciutat de les tropes italianes, la qüestió va tornar a despertar 
debat. Entre altres actuacions, l’any 1873, l’Ajuntament va proposar dur a 
terme, a través d’una societat privada, un projecte de reforma general, però 
la proposta va ser rebutjada en votació pel ple municipal.78 Finalment, l’any 
1878 es va prendre una decisió quan es determinà el trasllat del mercat a Via 
dei Cerchi, és a dir en una nova àrea a la vora del Circo Massimo. Malgrat que 
les propostes inicials preveien acompanyar el trasllat amb la construcció de 
mercats coberts i altres serveis als comerciants, quan la decisió es va executar 
precipitadament l’any 1882, l’àrea prèviament seleccionada encara estava poc 
preparada i pràcticament no disposava de cap infraestructura.

A partir d’aquest moment, la situació romana va conèixer un desenvolu-
pament ben original respecte d’altres casos aquí presentats, sobretot pel naixe-
ment d’una iniciativa d’autoorganització per part dels venedors per donar vida 
a un nou mercat. Sembla que, a l’origen de l’elecció, hi hagué un intent acom-
plert per part de l’Ajuntament, a través d’un reglament del 1891, d’assegurar-se 
un major control fiscal sobre els intercanvis. En aquell mateix any, un grup de 
més de sis-cents cinquanta membres entre propietaris, productors agrícoles, 
comerciants a l’engròs i al detall, mossos i estibadors i altres treballadors lligats 
a les activitats de producció i comercialització dels productes hortofrutícoles va 
donar vida a la Società Orto-Agricola Romana, una cooperativa que va com-
prar una gran finca al llarg del Viale del Re, al barri de Trastevere, en un indret 
que, gràcies als canvis d’infraestructures que recentment havien afectat la zona 
(nou pont sobre el Tíber, obertura d’aquest mateix carrer el 1890, obertura de 
l’estació ferroviària el 1893), semblava un lloc especialment apte per a la ubi-
cació d’un mercat. Aquí, la societat va obrir-hi una instal·lació privada on, de 
fet, s’hi va traslladar el mercat de fruita i verdura a l’engròs de Roma el 1893.79

Va ser l’inici d’una llarga controvèrsia amb l’Ajuntament, amb el qual 
la societat havia intentat al principi establir una negociació però que va veure 
en la iniciativa un atac al monopoli que tenia sobre el control de les àrees de 

78. El preacord establert en aquesta ocasió entre el govern municipal i una societat privada preveia la 
construcció de tres mercats coberts a l’engròs i dotze al detall a canvi d’una concessió per setanta-cinc 
anys. El ple municipal va votar en contra de la proposta i va decidir que només es realitzarien els tres 
mercats a l’engròs (per a fruita i verdura, peix, aviram i lactis), a càrrec de les arques municipals. El 
ressò d’aquesta deliberació es pot trobar en algunes realitzacions successives com ara la transferència, 
l’any 1876, del mercat de peix a San Teodoro, en un edifici arranjat per Ersoch.
79. Laura Francescangeli, «Luoghi e regole del mercato dall’Ottocento al Novecento: una storia 
comunale», dins La memoria dei mercati…, pàg. 127-129.
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mercat. Aquest fet va provocar una batalla judicial que es va acabar, cap a 
principis del nou segle, amb el reconeixement de les raons de la institució local 
i l’ordre de tancament de l’establiment privat.80 D’aquí ve un nou canvi en la 
localització, que va anar acompanyat de la construcció del que va ser el pri-
mer mercat cobert de la ciutat. En considerar que ja estava tancada l’anterior 
experiència del Circo Massimo, l’Ajuntament decidí destinar al mercat una 
àrea al turó Esquilí, adquirida a partir de 1873 i que en els debats dels anys 
precedents ja havia estat considerada com a potencialment adequada. Amb 
la intenció d’oferir als venedors un complex amb una infraestructura millor, 
es van construir en aquella finca una sèrie d’edificis de fusta dissenyats per 
l’enginyer Mario Moretti, completats l’any 1902 i que, després d’un incendi 
de 1908, van ser substituïts per porxades d’estructura metàl·lica.81 El mercat 
ocuparia aquell indret durant vint anys seguits, malgrat que la solució ben 
aviat es va tornar a qüestionar.82

Els cinc anys que van de l’obertura del mercat cobert a l’Esquilí a la 
presa de possessió de l’alcalde Nathan van ser força convulsos. Sobre la qüestió 
dels mercats es van alternar en aquest període oscil·lacions i reconsideracions 
que, tenint present que s’estava a prop del termini de finalització del pla re-
gulador de 1883, potser es podrien explicar no només per la insatisfacció pel 
que fa al funcionament de la nova instal·lació sinó també pel que podríem 
anomenar una lògica de revaloració immobiliària. El 1903, l’Ajuntament creà 
una comissió sobre el reordenament dels mercats, la qual presentà dos informes 
l’any 1906 que mostraven una insatisfacció per les solucions adoptades i oferien 
dues possibilitats de reforma: mantenir dos mercats a l’engròs, un a l’Esquilí  
i un altre a la precedent àrea de Trastevere, o bé concentrar-ho tot a Trastevere, 
inclosos els mercats del peix, dels pollastres i dels ous, que fins a aquell moment 
havien estat separats).83 En totes dues hipòtesis, tal com se’n desprèn, hi ha 

80. Abans que es resolgués el contenciós, l’Ajuntament va intentar, sense èxit, atreure novament els 
comerciants, entre altres, amb l’obertura d’un nou mercat a l’engròs i al detall en alguns locals de 
l’antic escorxador de Piazza del Popolo (1894), amb la construcció d’una porxada a Via dei Cerchi 
(1894-1897), amb l’ampliació de l’àrea disponible en aquell lloc (1900), etc. També tenim notícies 
de mesures més coercitives, com ara una modificació del reglament (1896) per incloure sota la tutela 
municipal també els espais privats i una sèrie d’ordres de tancament. Scarnati, La nascita dei mer-
cati…, pàg. 34-38.
81. L’àrea, de 16.000 m2, era de propietat municipal (havia estat expropiada a monsenyor De Me-
rode l’any 1873) i es trobava no gaire lluny de l’estació ferroviària de Termini i de les portes de San 
Giovanni, San Lorenzo i Maggiore.
82. Giuseppe Stemperini, «La questione di un unico mercato alimentare all’ingrosso nella Roma 
post-unitaria: la scelta dell’Ostiense», Roma moderna e contemporanea, XII, 1-2 (2004), pàg. 49-60.
83. La vacil·lació reflecteix també la persistència de determinades qüestions que eren presents en el 
debat a Roma de ja feia temps. Així, per exemple, en un article que Marc’Aurelio Boldi, en la línia 
del seu volum sobre els mercats, dedicà al cas de Roma l’any 1894, ja hi trobem formulades tant la 
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implicats els terrenys de la Società Orto-Agricola Romana a Trastevere; i, com 
de fet, al cap de ben poc van ser comprats pel consistori, juntament amb una 
altra àrea adjacent molt àmplia.84

Però totes aquestes tries van quedar en no res l’any 1907, quan es va 
fer amb el poder municipal Ernesto Nathan encapçalant un «bloc popular» 
format per radicals, republicans i socialistes, i que va representar un gir en les 
decisions administratives que s’havien anat prenent a Roma. Aquest gir es pot 
llegir d’una manera prou clara en les polítiques per als mercats d’aquells anys. 
En l’àmbit de la reglamentació que Nathan, al cap de ben poc, va confiar a 
un tècnic extern, l’enginyer civil de Milà Edmondo Sanjust di Teulada (1909), 
ja hi trobem formulada la proposta que supera el debat en curs i que presenta 
un model organitzatiu diferent: traslladar els mercats generals al sud de la 
ciutat més enllà de Porta San Paolo, en una zona de la qual es volia reforçar  
la vocació productiva i que fins i tot s’assenyalava com a futur «barri industri-
al» de Roma.85 La decisió s’emmarcava en l’àmbit de les polítiques de serveis 
promogudes pel nou ple municipal, polítiques que es basaven, entre altres, en 
els instruments proporcionats per la llei sobre la taxació de les àrees edificables 
de l’11 de juliol de 1907. La ubicació dels mercats generals va ser votada pel ple 
municipal el 24 de juny de 1910. El projecte preveia la separació del mercat en 
dues seccions, una per a fruita i verdura i l’altra per a peix, xais, pollastre, ous 
i altres gèneres alimentaris. Una zona central va quedar reservada per a les vies 
de connexió amb els ferrocarrils de l’Estat i amb la nova línia Roma-Òstia. 
L’any següent, es va sol·licitar per a la construcció del mercat un préstec de 
dos milions i mig de lires amb la Cassa Depositi e Prestiti però, ben aviat, es 
va veure que la quantitat necessària per a la construcció del complex era molt 
superior. La superfície (138.000 m2) es va adquirir a un preu relativament 
contingut gràcies als acords establerts amb dos grans propietaris afectats per 
l’operació. El projecte definitiu per al complex va ser firmat per l’enginyer 
municipal Emilio Saffi i es va licitar l’any 1912.

proposta de tenir per a Roma diferents mercats a l’engròs com la de localitzar-los a l’Esquilí i a Traste-
vere. Marc’Aurelio Boldi, Per i mercati coperti occorrenti a Roma. Considerazioni tecniche, economiche 
e finanziarie, Roma, Tip. Fratelli Centenari, 1894 (extret dels Annali della Società degli ingegneri e 
degli architetti italiani, IX, 1, 1894).
84. Els terrenys (15.000 m2) eren propietat d’un dels principals actors del mercat immobiliari romà, 
la Società Gianicolo.
85. «La zona industriale a sud della città», dins Giorgio Ciucci, Vanna Fraticelli (cur.), Roma 
Capitale, 1870-1911. Architettura e urbanistica. Uso e trasformazione della città storica, Venècia, 
Marsilio, 1984, pàg. 448-459; Maria Luisa Neri, «Sviluppo produttivo ed espansione urbana. Le 
vicende della I Zona industriale (1870-1941)», Roma moderna e contemporanea, VIII, 1-2 (2000), pàg. 
83-141; Carlo Travaglini (cur.), Un patrimonio urbano tra memoria e progetti. Roma, l’area Ostiense-
Testaccio, Roma/Città di Castello, CROMA/Edimond, 2004.
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En el projecte de la junta de Nathan, la construcció dels nous mercats 
generals va ser una peça més d’una política de més abast que es proposava esta-
blir un control municipal més fort sobre la distribució de les mercaderies i sobre 
l’establiment dels preus. Els nous mercats estaven pensats com a instruments 
per posar disciplina en les formes d’accés a la venda, per recollir informacions 
estadístiques i per dur a terme polítiques de control del subministrament de 
productes alimentaris. En aquest sentit, algunes tries que van acompanyar la 
ubicació dels mercats generals a la zona d’Ostiense són ben explícites. L’any 
1909 i 1913 es van sancionar dos reglaments que afectaven sobretot el sistema 
de concessió de les llicències d’exercici i els sistemes de recollida periòdica i fi-
xació de preus màxims i mínims. L’any 1913 s’aprovà la localització, a més dels 
mercats generals, de vint mercats de venda al detall, sis dels quals eren coberts. 
Durant els mateixos anys es va fer un intent de distribució directa dels gèneres 
alimentaris per part de l’Ajuntament a través de la constitució d’una «Empresa 
d’abastament municipal», pensada com a instrument per incidir directament 
en la formació dels preus augmentant el moviment de productes alimentaris 
que entraven a Piazza di Roma, a més de com a agència de crèdit per a la petita 
distribució i per a les cooperatives de consum. Però cap d’aquestes iniciatives 
va tenir un impacte durador. El govern de Nathan va caure l’any 1913 i les 
obres per a la construcció del nou mercat general es van arrossegar encara 
molts anys; així, l’equipament no va poder entrar en funcionament fins al 
1922, en un context que havia canviat notablement.

Conclusions
Tot al llarg del segle xix, a Itàlia, enginyers, tècnics i administradors propo-
saren models de reorganització dels mercats que passaven per la construcció 
d’edificis coberts que tenien com a model diferents exemples estrangers i, amb 
el temps, també italians. Aquests models es difonien a través de l’estreta xarxa 
de contactes i d’influències recíproques que unia les ciutats de la Península, les 
associacions professionals, les oficines i departaments tècnics públics i privats, 
etc. Així, la gran proposta va ser el projecte (no només arquitectònic sinó 
també social) d’un mercat «modern», és a dir, sotmès a determinades normes, 
emmarcat dintre d’espais definits, i operat i gestionat per figures identifica-
bles. Veien els mercats, tal com havien estat fins aleshores, com a indrets 
connotats per un desordre consubstancial i incompatibles amb una bona or-
ganització de la ciutat. El paradigma higienista dominava moltes d’aquestes 
representacions.86 El mercat cobert es veia com a un instrument capaç de fer 

86. Claudio Pogliano, «L’utopia igienista (1870-1920)», dins Franco Della Peruta (cur.), Storia 
d’Italia, Annali 7, Malattia e medicina, Torí, Einaudi, 1984, pàg. 235-331.
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la ciutat més sana i, al mateix temps, d’obrir a les lògiques de l’economia de 
mercat un sector de l’economia urbana en el qual les pràctiques informals 
eren encara molt difoses. Així mateix, els mercats permetien la participació 
dels capitals privats en la modernització urbana —la qual cosa facilitava una 
millor recaptació d’impostos i lloguers— i deixaven lliures àrees per al desen-
volupament patrimonial i immobiliari. No és casualitat que l’exemple de més 
èxit d’aquestes retòriques, el mercat de San Lorenzo de Florència, estigui lligat 
a una operació de revaloració urbana. D’altra banda, la qüestió dels mercats 
i la dels centres de la ciutat87 van estar íntimament relacionades durant tot el 
període. Això queda demostrat pel fet que Marc’Aurelio Boldi s’interessés, 
en els mateixos anys dels seus estudis sobre els mercats, per la restauració de 
Piazza Colonna a Roma,88 o que un futur protagonista dels debats sobre la 

87. Alberto Mioni, Michela Barzi, «Sventrare la città: il risanamento urbano 1870-1920», dins 
Franco Della Peruta (cur.), Vita civile degli italiani. Società, economia, cultura materiale, Milà, 
Electa, 1990, V, (Città, fabbriche e nuove culture alle soglie della società di massa, 1850-1920), pàg. 
50-69.
88. Marc’Aurelio Boldi, La sistemazione del centro cittadino di Roma: Piazza Colonna studiata prin-
cipalmente per le sue necessarie comunicazioni con tutte le zone dell’abitato, Roma, Genio Civile, 1900; 
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Vista aèria de la zona d’Ostiense a Roma, 1941. El nou mercat central apareix al centre de la imatge.



232

transformació dels centres urbans italians, Gustavo Giovannoni, obtingués, 
l’any 1895, el títol d’enginyer a la Scuola di Applicazione per gli Ingegneri 
(institut universitari d’enginyeria) de Roma precisament amb una tesi sobre 
els mercats coberts.89

Però, malgrat la difusió d’aquesta retòrica en una part significativa de 
les elits urbanes de la segona meitat del segle xix, les històries aquí recolli-
des ens mostren que, sorprenentment, l’abast de la seva implantació va ser, 
en moltes ciutats, limitada. La construcció de mercats coberts va introduir 
símbols de modernitat en un sistema de distribució i d’intercanvi que, de fet, 
no va canviar substancialment les seves lògiques. Un cas com el de Florència 
és d’alguna manera l’excepció que confirma la regla; en el cas de Torí, en 
molts aspectes oposat, sembla que van ser sobretot les reformes dels anys de 
la Restauració les que van tenir conseqüències duradores i no, en canvi, les 
exemplars construccions de ferro i vidre de la segona meitat de segle. Més en 
general, es pot resseguir per gairebé tot el segle xix una continuïtat a llarg 
termini amb els anys de l’antic règim, especialment en la persistència d’una 
separació dels mercats lligada a les seves diferents tipologies: fruita, verdura, 
lactis, aviram i ous, carns, vi, fusta, farratges, etc., cadascuna de les quals 
comportava fluxos i processos d’intercanvi dintre de la ciutat que obeïen a 
diferents regles.

No va ser fins als anys que precediren la Primera Guerra Mundial que 
es començà a entreveure que ja eren obsolets, tant pel que fa a qüestions 
funcionals com culturals, aquells models que en el volum de Boldi de 1892 
s’havien reconstruït i recomanat de difondre. Així, en diferents períodes  
i processos, anaren canviant l’escala de les intervencions, els models organit-
zatius i les solucions tecnològiques i constructives. I, encara més, va canviar la 
manera de pensar, l’economia urbana i la intervenció en aquesta per part del 
sector públic. Ara bé, més que una renovació dels instruments i dels llenguat-
ges de la modernització, creiem que va ser sobretot l’acceleració que es produí 
en les formes del creixement urbà allò que va marcar, en aquest període, la fi 
d’un cicle.

Maria Luisa Neri, «Nuovi tipi e stili antichi nella costruzione di Roma Capitale», dins Loretta 
Mozzoni, Stefano Santini (ed.), Il disegno e le architetture della città eclettica, actes de IV Convegno 
di Architettura dell’eclettismo (Jesi, 2-3 jul. 2001), Nàpols, Liguori, 2005, pàg. 31-75.
89. Guido Zucconi, «Dal capitello alla città. Il profilo dell’architetto totale», dins Gustavo Giovan-
noni, Dal capitello alla città, Milà, Jaca Book, 1997, pàg. 15.
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La difusió dels mercats de ferro a Espanya (1868-1936)

Esteban Castañer

Els mercats de ferro espanyols del segle xix constitueixen un patrimoni im-
portant que demana especial estudi i atenció, tant per la gran quantitat d’edi-
ficis construïts i de projectes presentats com per la seva qualitat i diversitat 
arquitectònica. A diferència d’altres països, a Espanya, molts d’aquests edificis 
han sobreviscut perquè han conservat, fins a èpoques molt avançades, la seva 
funció original. Però al llarg dels dos últims decennis, la mutació de les es-
tructures i dels hàbits comercials ha plantejat el problema de la conservació 
i de la reutilització d’aquestes arquitectures, que associen el caràcter utilitari 
al tractament monumental i representen un capítol fonamental de la història 
de les ciutats. D’altra banda, els mercats de ferro havien estat ignorats per la 
historiografia de l’art fins al redescobriment de la cultura arquitectònica espa-
nyola del segle xix per part de pioners com ara Pedro Navascués Palacio,1 que 
van iniciar una abundant producció d’estudis monogràfics locals o nacionals 
sobre l’arquitectura dels mercats.2

El marc històric i urbanístic
La cronologia
A Espanya, la construcció d’edificis o de conjunts urbans destinats a acollir 
mercats es va començar a veure entre els anys 1830 i 1840 aproximadament, 
amb el naixement de la ciutat contemporània. A partir de llavors, hi hagué di-
ferents factors que crearen les condicions necessàries per al desenvolupament 
d’aquest tipus d’edificis. D’una banda, es van dur a terme les desamortitza-
cions, que permeteren una reconversió dels usos del sol urbà, i es van construir 
els eixamples, que ampliaven la superfície urbana i, amb això, permetien una 
planificació de serveis. De l’altra, es produí una transformació sociològica  

1. Pedro Navascués Palacio, Arquitectura española (1808-1914), Madrid, Espasa Calpe, (col. 
Summa Artis), 1993, XXXV; Pedro Navascués Palacio, Arquitectura y arquitectos madrileños, 
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1973; Pedro Navascués Palacio, Del Neoclasicismo 
al Modernismo, Madrid, Alhambra Ed. (Historia del Arte Hispánico), 1978, V; Pedro Navascués 
Palacio, «La arquitectura del hierro en España durante el siglo xix», Cuadernos de Arquitectura  
y Urbanismo, 65, 1980, pàg. 39-64. 
2. Citem com a exemple d’estudi regional de l’arquitectura del ferro el de José Ramón Fernández 
Molina, Juan González Morillón, La arquitectura del hierro en Asturias: 13 mercados y otros 
edificios urbanos, Oviedo, C. O. A. Arquitectos Asturias, 1994. Sobre els mercats de ferro espanyols 
hi ha un estudi d’àmbit nacional: Esteban Castañer Muñoz, La arquitectura del hierro en España: 
los mercados del siglo XIX, Madrid, Real Academia de Ingeniería, 2006, (L’architecture métallique en 
Espagne: les halles aux XIX ème siècle, Perpinyà, Presses Universitaires de Perpignan, 2004).



234 Esteban Castañer

i demogràfica de les ciutats que va imposar una reorganització completa de les 
funcions i dels serveis urbans i l’afirmació del poder municipal com a element 
articulador de la societat contemporània. La dècada de 1930 va tancar aquest 
llarg cicle per raons d’ordre arquitectònic, ja que el moviment modern havia 
introduït el formigó com a principal material constructiu, amb la qual cosa 
acabava amb la supremacia de les estructures metàl·liques. Però també cal 
tenir present el moment històric; la inestabilitat política dels anys trenta, la 
Guerra Civil i la postguerra van frenar la dinàmica del desenvolupament urbà 
i, amb algunes excepcions, els mercats municipals utilitzats durant el segle xx 
van ser els construïts durant el segle anterior. Els que es van construir en els 
anys cinquanta i seixanta van ser, en general, obres menors que il·lustraven la 
lenta decadència del valor cívic d’aquests equipaments.

I en tot aquest llarg espai cronològic podem distingir tres períodes 
diferenciats. 

El primer va anar de 1840 a 1874, és a dir, des dels primers règims 
liberals fins al Sexenni Revolucionari, durant el qual es va desenvolupar una 
primera generació de mercats construïts amb materials tradicionals (San Ilde-
fonso a Madrid, la Boqueria a Barcelona, La Encarnación a Sevilla) als quals 
s’anaren afegint, de mica en mica, elements arquitectònics metàl·lics. Això va 
ser la llavor d’una etapa pionera en la qual el nou material es va incorporar, 
de manera parcial i modesta, a estructures que combinaven fusta, pedra i 
ferro [com ara el mercat de Trascorrales d’Oviedo (1862-1867)] o a edificis 
completament metàl·lics de petites dimensions i de caràcter estrictament uti-
litari que, en la majoria dels casos, es van quedar en projectes, com ara els de 
Francisco Daniel Molina per a l’antic Born (1848) i Miquel Garriga i Roca 
per a la Barceloneta (1867), tots dos a Barcelona.3 A la fi d’aquest període hi 
trobem també altres projectes no realitzats de més importància i complexi-
tat, com ara els de l’enginyer Miguel de Bergue per a Valladolid i Barcelona 
(1865) i els dels arquitectes francesos Trélat (1863) i Horeau (1868)4 per a 
Madrid, els quals, amb la seva ambició, eren ben bé el preludi de l’etapa de 
les grans realitzacions.

Durant el segon període, de 1875 fins a la dècada de 1890, Espanya 
va conèixer una època d’adopció i d’aplicació del model imposat per Victor 
Baltard, a partir de 1850, amb la construcció del mercat central de París:5 

3. Esteban Castañer Muñoz, «Elements tradicionals i renovadors en els primers projectes de 
mercats de ferro a Barcelona (1848-1873)», Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya - MNAC, 
(Barcelona), 2, 1994, pàg. 201-214.
4. «Projet de marché de Hector Horeau pour Madrid», Gazette des architectes, (1868-1869), pàg. 147.
5. Pierre Pinon. Louis-Pierre et Victor Baltard, París, Monum - Éditions du patrimoine, 2006.
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una arquitectura en la qual tant l’estructura com gran part de la decoració 
eren de ferro o fosa i que va ser concebuda seguint criteris estrictament fun-
cionals. Els mercats de La Cebada i Los Mostenses (1867-1875) a Madrid, 
el Born (1873-1876) i Sant Antoni (1882) a Barcelona, Atarazanas a Màla-
ga (1875-1879), El Val a Valladolid (1878-1882) o 19 de Octubre a Oviedo 
(1882-1885), entre altres, responen a aquesta categoria. Un espai de temps de 
gairebé un quart de segle separa, com a mínim en aparença, la construcció 
parisenca i les seves primeres imitacions espanyoles. En realitat, però, aquesta 
diferència cronològica s’ha de matisar, com a mínim des del punt de vista de 
la cultura arquitectònica, ja que, durant la dècada de 1860, els arquitectes 
espanyols van estar molt al corrent de la nova arquitectura dels mercats a 
l’estranger, tant des d’un punt de vista teòric com pràctic, ja fos mitjançant els 
seus viatges a diferents ciutats europees, especialment a París,6 com a través de 
les publica cions especialitzades: la Revue Générale de l’Architecture de César 
Daly, el Traité d’Architecture de Léonce Reynaud i la Monographie des Halles 
Centrales del mateix Baltard.7 

Finalment podem distingir un tercer període, que aniria de 1890 a 1930, 
en el qual a Espanya es va deixar enrere l’època dels mercats de ferro cons-
truïts segons el model de Baltard, i en què predominen les estructures metàl-
liques cada cop més avançades gràcies a la universalització de l’ús de l’acer, a la 
utilització incipient del formigó i a la diversitat de llenguatges arquitectònics 
i estilístics que coexistien o se succeïen. Alguns exemples d’aquesta etapa són 
edificis tan diversos com ara el mercat de Lanuza a Saragossa (1898-1903), els 
mercats de Colón (1914-1916) i Central (1914-1929) a València, el d’Alacant 
(1914-1921), el de Sabadell (1927-1930) o el d’Olavide (1931) a Madrid.

La distribució geogràfica
El conjunt de mercats de ferro espanyols es caracteritza per una implantació 
geogràfica amb una densitat important en ciutats de marcat dinamisme socio-
econòmic, productiu i comercial o amb un creixement urbanístic i demogràfic 
significatiu. Aquesta tendència es va projectar també a poblacions menors in-
closes en les àrees d’influència regional d’algunes d’aquestes ciutats.

La meitat nord del país i la zona litoral mediterrània presenten una 
superioritat numèrica tant pel que fa a edificis de mercats construïts com en 

6. Elies Rogent, fundador de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, cita Les Halles en les seves notes 
de viatge. Arquitectes tan significatius per a l’arquitectura dels mercats com ara Garriga i Roca o 
Rovira i Trias van viatjar a França, la Gran Bretanya i Itàlia comissionats com a experts o delegats 
de l’administració municipal.
7. L’estructura i els continguts d’algunes memòries de projectes d’aquest període deixen entreveure la 
influència de la Monographie des Halles Centrales, de Victor Baltard, publicada l’any 1863.
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la concepció de projectes no realitzats. Barcelona, Madrid, Valladolid, Gijón, 
Oviedo, Sant Sebastià o València van ser més prolífiques que les ciutats del 
sud. Màlaga, amb els seus dos mercats, constitueix una de les excepcions bri-
llants i primerenques a aquesta regla.

La distribució per regions respon al mateix criteri: Catalunya va ser la 
primera, seguida per les regions de Astúries, Vascongades, Castella la Vella, 
Castella la Nova i València.

Les raons que permeten explicar aquesta distribució són d’índole ben 
diversa. En primer lloc, tenim els motius d’ordre local, com ara l’existèn-
cia d’una tradició d’edificis comercials, però, sobretot, les noves necessitats 
sociourbanístiques i l’ambició i el dinamisme de les polítiques municipals 
modernitzadores.

El mercat constituïa no només un equipament utilitari que responia a 
noves demandes i imperatius socials d’higiene pública i de confort, sinó també 
un monument altament significatiu a la ciutat de l’era industrial. El fet que, 
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l’any 1875, la inauguració del mercat madrileny de La Cebada fos presidida pel 
rei Alfons XII o que, en el cas de la del mercat barceloní del Born, de 1876, hi 
hagués l’alcalde i industrial Manuel Girona, és un clar testimoni de la voluntat 
d’expressar, des de diferents nivells del poder i a través d’aquests edificis, una 
ambició política, industrial i econòmica de modernitat, no només per a aques-
tes ciutats sinó també per al conjunt del país.

En segon lloc, cal considerar raons d’ordre econòmic externes a la ciu-
tat. La distribució geogràfica que hem descrit s’explica, en part, per l’impacte 
que tingué sobre el teixit productiu i comercial la modernització dels trans-
ports i, en particular, la construcció de la xarxa ferroviària a partir de 1860. 
Ciutats de dimensions mitjanes o petites, allunyades dels focus d’industrialit-
zació incipients, van conèixer una important activitat primerenca en l’àmbit 
de la concepció i construcció de mercats, com és ara el cas de Valladolid8 que, 
des de 1860 i gràcies al ferrocarril, es convertí en el primer mercat de blat 
espanyol, o el de Burgos, que va quedar inclosa a la línia Madrid-Irun. Més al 
nord, Vitòria, amb un mercat construït, i Sant Sebastià, amb quatre, acaben 
de configurar una cartografia de ciutats dotades de mercats de ferro coincident 
amb la de la línia ferroviària de França. La relació entre el desenvolupament 
del ferrocarril i l’arquitectura del mercat no sembla que sigui accidental, ja 
que la majoria de productes transportats en ferrocarril durant el segle xix 
eren agrícoles; a més, no hem d’entendre el mercat municipal vuitcentista 
com a una institució autàrquica, sinó com a un espai de contractació i com a 
una estructura de modificació qualitativa dels hàbits de consum mitjançant la 
inclusió de productes més exòtics i més difícils de conservar. 

Una mica més endavant, cap a finals del segle xix i començaments 
del xx, el sud de Catalunya i el País Valencià es van erigir, gràcies al ferro-
carril, com a grans centres de producció agrícola, molt sol·licitats tant en el 
mercat nacional com en l’internacional. Aquesta prosperitat va tenir com a 
conseqüència tota una generació de mercats monumentals a ciutats com ara 
Alacant, Tarragona, Tortosa o València, en les quals, a més de solucionar un 
problema local d’equipament urbà, expressaven, a través de l’arquitectura, la 
riquesa del seu comerç i de la producció regional de regadiu. A més, el ferro-
carril millorava la possibilitat de transportar els nous materials de construcció 
de producció industrial.

Així mateix, la geografia de la industrialització tampoc no sembla que 
estigui dissociada de la implantació geogràfica dels mercats de ferro. Catalu-
nya, Astúries i Vascongades, tres regions industrialment desenvolupades, van 

8. Antònia Virgili Blanquet, Desarrollo urbanístico y arquitectónico de Valladolid (1851-1936), 
Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 1979.
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ser també, cadascuna en la seva mesura, les més prolífiques en la concepció 
de projectes i en la construcció de mercats. Això s’explica pels imperatius 
d’aquestes societats en ràpida transformació així com per l’accessibilitat a una 
indústria metal·lúrgica local.

Ara bé, per més que puguin semblar-ho, totes aquestes motivacions 
no són en absolut excloents, i la distribució geogràfica indicada respon a un 
entramat complex d’elements. Així, per exemple, el mercat de Villaviciosa 
(Astúries), que podríem explicar en el context d’una d’aquestes regions in-
dustrialitzades, responia també a la demanda i a l’atractiu dels seus productes 
agrícoles.9 Tal com indicava l’arquitecte Buïgas i Monravà, autor del projecte 
per al mercat de Sitges de l’any 1889, la construcció d’aquest equipament va 
sorgir com a resultat de la convergència de tota una sèrie d’elements culturals, 
socials, urbanístics i econòmics.10

Els actors de la construcció: arquitectes, mestres d’obra i enginyers;  
promotors, constructors i proveïdors metal·lúrgics
La memòria col·lectiva sovint atribueix tota l’arquitectura del ferro, inclosa 
la dels mercats, a l’obra dels enginyers i a la feina de professionals estran-
gers. Així, per exemple, Benito Pérez Galdós, en la seva novel·la Doña Perfecta 
(1876), associava aquest professional, modernitzador de la societat i enemic de 
l’obscurantisme, amb la construcció dels mercats de ferro.

Aquestes extrapolacions, força encertades pel que fa al cas, per exem-
ple, de l’arquitectura de les estacions11 de ferrocarril, són completament er-
rònies en el cas dels mercats. El mercat, institució eminentment municipal, 
va tenir, en la gran majoria de casos, l’Ajuntament com a promotor de l’obra 
i l’arquitecte municipal com a autor del projecte i director de la construcció. 
Els pocs mercats construïts per iniciativa de promotors privats van ser, apa-
rentment, fracassos empresarials i van acabar ben aviat sent propietat i tutela 

9. L’autor anònim del projecte de mercat indicava la necessitat d’aquest establiment «por la abundan-
cia y calidad de los productos que concurren a su mercado, […] alcanza éste justo renombre en toda 
la provincia y en las principales plazas de Castilla» Archivo Municipal de Villaviciosa, «Memoria del 
mercado cubierto de Villaviciosa», anónimo, 1901.
10. «La villa de Sitges, por su excelente posición a orillas del Mar Mediterráneo, por la apacibilidad de 
su clima, la facilidad de comunicaciones con el resto de España por ferrocarril y carreteras del Estado 
y provinciales, es residencia de familias de posición desahogada. Esto y su proximidad a Barcelona 
la hacen más exigente en la instalación de cuantos servicios de carácter público en ella se establez-
can». Arxiu Històric Municipal de Sitges, XIII, 5, expedient del mercat, 1889-1930, Gaietà Buïgas  
i Monravà, «Memoria del Proyecto para el mercado de Sitges, 15-II-1889».
11. Inmaculada Aguilar, La estación de ferrocarril, puerta de la ciudad, València, Generalitat  
Valenciana, 1988, 2 vol. Vegeu també: Mercedes López García, M. Z. A., historia de sus estaciones, 
Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos - Fundación Ferrocarriles Españoles, 1986.
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del municipi. Exemples d’això són els mercats de Lanuza a Saragossa i els de 
l’Abaceria i Galvany a Barcelona.

La gran excepció a la regla general de promoció pública municipal va 
ser la capital espanyola. Els mercats de La Cebada i de Los Mostenses van 
ser construïts per la Madrid Market’s Company Ltd, una societat britànica 
constituïda amb aquesta finalitat i amb materials d’importació, si bé és cert 
que, com en els casos anteriors, l’Ajuntament els va adquirir al cap de ben poc 
d’estar acabats. La iniciativa privada en el sector de la construcció de mercats 
va tenir, a Madrid, una continuïtat que no va conèixer la resta del país, tal 
com ho demostren el desaparegut mercat del barri de Salamanca o el mercat 
de San Miguel.

Aquesta oposició entre províncies i capital és, potser, reveladora de la 
particular evolució de la indústria a Espanya: perifèrica, amb un radi d’in-
fluència limitat i necessitada del proteccionisme d’un Estat permissiu amb una 
economia oberta i lliurecanvista que beneficiava a grans potències estrangeres 
de les quals l’Estat mateix era dependent.

Com a conseqüència de tot això tenim que aquells que van concebre els 
edificis no eren, en la majoria de casos, els enginyers de l’Estat sinó els mestres 
d’obres o els arquitectes municipals. La rivalitat socioprofessional que, durant 
la segona meitat del segle xix, va enfrontar enginyers, arquitectes i mestres 
d’obres, donava a l’encàrrec municipal del mercat una rellevància especial, ja 
que constituïa un dels últims bastions de les competències en matèria d’obres 
públiques. Aquest fet es donava, en bona part, perquè les estructures cons-
tructives dels mercats de ferro, menys ambicioses que les d’estacions o ponts, 
no presentaven una complexitat tècnica excessiva. Sovint va ser la mateixa 
indústria siderúrgica la que va proporcionar al constructor els elements ne-
cessaris, seleccionats dels seus catàlegs de productes, que van ser simplement 
utilitzats com un material més.

Una llarga llista de tècnics municipals il·lustra l’autoria dels edificis 
de mercats. Citem, a tall d’exemple entre els arquitectes, Mariano Calvo 
Pereira a Madrid; Miquel Garriga i Roca, Antoni Rovira i Trias i Pere Fal-
qués Urpí a Barcelona; Joaquín Ruiz Sierra a Valladolid; Joaquín Rucoba 
a Málaga; Javier Aguirre a Vitòria i Juan Miguel de la Guardia a Ovie-
do. Entre els mestres d’obres podem destacar les figures de Josep Fontseré  
i Mestre a Barcelona, Cándido González a Oviedo i Gijón i José María 
Villanueva a Pamplona, autor del mercat de Santo Domingo i protagonista 
d’un enfrontament corporatiu amb l’arquitecte Florencio de Ansoleaga per 
la realització d’aquest edifici. Es tracta d’un ampli conjunt de professionals, 
molts d’ells poc coneguts, els quals, ben lluny de qualsevol provincianisme, 
encarnen un període de transició entre una concepció artesanal i una altra 
de moderna del seu ofici i destaquen pel seu esperit cosmopolita, la seva 
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erudició, la seva professionalitat i la seva capacitat d’adaptació a una societat 
en canviament. 

Entre els enginyers relacionats amb la construcció de mercats, po dríem 
assenyalar, gairebé com a exemples únics, Josep Maria Cornet i Mas —a qui 
s’atribueix el disseny de l’estructura del Born de Barcelona—, Molinos i Pronier , 
coautors juntament amb l’arquitecte francès Trélat d’un projecte no realitzat 
per a Madrid, i, sobretot, Miguel de Bergue, autor de projectes per a Valladolid  
i Barcelona que no van ser construïts en part per les circumstàncies històriques 
generals, però també, si hem de creure el seu autor, per la rivalitat professional 
que l’enfrontava amb els arquitectes i, en particular, a l’arquitecte provincial de 
Barcelona Francesc Daniel Molina.

A principis del segle xx, la progressiva complexitat de les estructures 
constructives d’acer i la superació del conflicte socioprofessional entre arquitec-
tes i enginyers va propiciar una cooperació més gran entre ambdós cossos pro-
fessionals, d’una manera general i també en el disseny de mercats. L’enginyer 
Enric Casas i l’arquitecte Josep Fradera van ser els autors del mercat de Torner a 
Badalona (1924-1926), mentre que l’enginyer Pedro Garou i l’arquitecte Fran-
cisco Roca van firmar el projecte no realitzat per a Palma de Mallorca (1914).

A diferència del ferrocarril espanyol, que va ser construït per empre-
ses estrangeres, l’edificació de mercats, per les seves dimensions, va oferir un 
àmbit d’activitat interessant a la indústria siderúrgica nacional. Les empreses 

Alçat del projecte del mercat de Valladolid, 1865. Arquitecte: Miguel de Bergue
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proveïdores de materials i estructures metàl·liques per als mercats van ser ma-
joritàriament espanyoles, tant petits tallers locals de foneria, dels quals només 
en sabem el nom, com empreses pioneres i protagonistes importants del sector 
industrial metal·lúrgic. Entre aquestes últimes hem de citar La Maqui nista Ter-
restre i Marítima (la majoria de mercats barcelonins van ser construïts amb els 
seus materials) i la Fundición Torras de Barcelona (mercats de Tarragona , Tor-
tosa, Sitges i Saragossa). També van destacar les asturianes Fábrica de Mieres 
i Duro-Felguera, proveïdores dels constructors dels mercats astu rians, i l’em-
presa hispanofrancesa Averly de Saragossa (mercat de El Gros a Sant Sebastià).

Els proveïdors estrangers van tenir un paper molt marginal, per no dir 
inexistent, amb l’excepció destacada, que ja hem citat, dels mercats madri-
lenys de La Cebada i Los Mostenses. 

El programa arquitectònic
La definició del programa arquitectònic del mercat a Espanya va ser el resul-
tat de la confluència entre la cultura arquitectònica empírica i artesanal dels 
mestres d’obres i una altra d’erudita, acadèmica i receptiva de la producció 
teòrica estrangera.

Si bé la cultura arquitectònica espanyola de la Il·lustració no va pro duir 
un model programàtic de mercat d’abastament, sí que es va ocupar, amb l’obra 
teòrica de Benet Baïls i de Manuel i Josep Fornés i Gurrea, d’altres edificis de 
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comerç alimentari com ara graners comunals o almodins.12 El segle xix es va 
encetar a Espanya amb la recepció, a través d’arquitectes tan influents  com 
ara Silvestre Pérez, Pedro Manuel de Ugartemendía, Juan Gómez i Antonio 
Celles,  dels ensenyaments de Durand que, en el seu Recueil, presentava mo-
dels de «places, halles, marchés, bazars…».13 La influència de la teoria francesa 
encara es va reafirmar més a mesura que avançava el segle amb la divulgació, 
al voltant dels anys cinquanta, dels articles de la Revue Générale de l’Archi-
tecture de César Daly —principalment el número de 1854—,14 del Traité 
d’Architecture de Léonce Reynaud (1858) i de la Monographie de Victor Bal-
tard (1863) i es va perpetuar fins a finals de segle amb la influència teòrica de 
Julien Guadet. La teoria espanyola de l’arquitectura va produir un únic estudi 
monogràfic sobre mercats, ja en el segle xx.15 En canvi, la premsa especialitza-
da espanyola va fer una contribució, limitada però significativa, a la reflexió16 
i a la divulgació d’aquest programa arquitectònic.

Un programa per a una funció comercial en mutació
La llarga gestació del programa arquitectònic del mercat no es pot explicar 
únicament per la transformació dels materials i dels sistemes constructius. Si 
bé és cert que el desenvolupament tecnològic industrial vinculat a la cons-
trucció va tenir-hi un paper ben rellevant, tan o més important va ser la 
transformació de les necessitats i de les exigències urbanes. Des de finals del 
segle xviii, assistíem, tal com va dir Bertrand Lemoine,17 a la transformació 
de les funcions i dels continguts de l’espai mercantil de les ciutats. L’empla-
çament comercial anava deixant de ser un espai improvisat i depenent única-
ment d’una economia aïllada i, sovint, de subsistència, per passar a convertir-
se en instrument decisiu de l’aprovisionament de les poblacions i també de 
l’establiment dels preus dins d’un sistema econòmic obert i dinàmic. Aquests 

12. Benet Baïls, De la arquitectura civil, Madrid, Imprenta de la viuda de Ibarra, 1796, pàg. 848-
854; Catálogo de diseños arquitectónicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia 
(1768-1846), València, Colegi Oficial d’Arquitectes, 1981.
13. Jean-Nicolas-Louis Durand, Recueil et parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes, 
París, Imprimérie de Gillés Fils, 1801, il·lustr. 14.
14. César Daly, «Les Halles Centrales de Paris», Revue Générale de l’architecture et des travaux publics, 
París, XII, col. 52-54, (1854).
15. Ricard Giralt Casadesús, Mercados. Teoría y práctica de su construcción y funcionamiento, Bar-
celona, Cuerpo de Arquitectos Municipales de España, 1937. 
16. Podem assenyalar, entre altres: Enrique María Repullés y Vargas, «Mercado de Alfonso XII 
en Málaga», Anales de la Construcción y de la Industria, Madrid, 16, (1879), pàg. 241-244; Félix 
Navarro, «El nuevo mercado de Zaragoza», Arquitectura y construcción, Zaragoza, 137, (1903), pàg. 
356-363; Marcial Cámara, «El mercado del Borne en Barcelona», Biblioteca del constructor, del 
industrial, Bellas Artes, (1878-1879), pàg. 260.
17. Bertrand Lemoine, L’architecture du fer, France: XIXe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1986, pàg. 32.
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factors, juntament amb la transformació de la ciutat i el desenvolupament 
tecnològic i industrial, van marcar les línies generals del programa arquitec-
tònic del mercat.

La formulació tipològica del mercat de caràcter general en un marc 
arquitectònic específic i amb la incorporació progressiva dels nous materials 
constructius va ser la resposta aportada pels arquitectes del segle xix al pro-
blema de l’abastiment de les poblacions i de la comercialització dels productes  
alimentaris. 

Més enllà dels aspectes exclusivament arquitectònics, la construc-
ció de mercats implicava una dimensió urbanística, sobretot en ciutats de 
proporcions considerables o en procés de creixement. L’emplaçament dels 
mercats s’inscrivia en un sistema de distribució alimentària per zones o en 
una estruc tura jeràrquica que articulava centres principals de distribució 
—mercats centrals— i mercats de barri. Madrid, Barcelona o Valladolid són 
alguns exemples d’aquest sistema. La pluralitat dels edificis de mercats és 
fruit d’una programació conjunta que tenia en compte centres d’activitat i 
vies de comunicació.

I no ens ha de sorprendre que, en el segle de l’historicisme, aquesta 
reflexió de dimensió urbanística busqués les seves bases i la seva legitimitat 
en temps passats. Tant Reynaud en el seu Traité, quan tracta la construcció 
de Les Halles de París, com el seu arquitecte Victor Baltard en la seva Mono-
graphie, dediquen passatges importants a la història dels mercats, fent especial 
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Vista exterior del mercat de El Val, Valladolid, 1878-1882. Arquitecte: Joaquín Ruiz Sierra
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atenció a períodes en els quals, segons el criteri dels autors, van tenir un paper 
cívic i urbanístic essencial, com ara l’antiguitat o l’edat mitjana. Aquest tipus 
de reflexions històriques detallades apareixen també en les memòries de nom-
brosos projectes de mercats a Espanya. Seguint aquest model d’argumentació 
històrica, Miguel de Bergue evocava, en la memòria del seu projecte de mercat 
per a Valladolid (1865), el reagrupament d’establiments comercials i la seva 
monumentalitat entre els grecs i els romans. Ruiz Sierra, en el projecte que va 
fer per a Valladolid (1878), i Saturnino Martínez Díaz, en el seu per a Burgos 
(1889), recordaven l’especialització d’espais de comerç, pròpia de l’antiguitat, 
segons la natura dels productes. També Miquel Garriga i Roca, en la seva 
memòria de projecte per a Barcelona, recordava la importància dels mercats de 
l’edat mitjana que, sovint, servien com a nuclis de població nova.18

Imperatius del programa arquitectònic
Fins a mitjan segle xix, la base conceptual del programa arquitectònic del 
mercat reposava en nocions genèriques heretades de la tradició acadèmica i 
comunes a tota l’arquitectura: la solidesa, la comoditat i la bellesa. En el cas 
d’una arquitectura utilitària com la del mercat, aquestes nocions eren comple-
tades per les d’higiene i economia. Els testimonis de constructors de mercats 
d’aquest període, com ara Josep Mas i Vila, a Barcelona, recullen argumen-
tacions basades en aquestes categories genèriques. A partir de la segona mei-
tat de segle, la nova complexitat tècnica de l’urbanisme i de la construcció 
va propiciar que, sense renunciar a aquests valors vitruvians, el professional 
que concebia el projecte tingués presents els «avenços i necessitats del segle».19 
Aquesta nova problemàtica específica del disseny de mercats incorporava els 
imperatius de funcionalitat, higiene i confort al voltant de la reflexió sobre 
tres qüestions.

La primera qüestió és la de la distribució de la planta i l’organització 
de la circulació, tant exterior com interior, de mercaderies i usuaris. Baltard, 
a París, va dictar la pauta en imaginar un sistema que establia una coherència 
entre les grans connexions del mercat amb la trama urbana, els circuits deam-
bulatoris i de venda i els llocs d’emmagatzematge. La lectura de les façanes de 
les primeres grans realitzacions espanyoles dels anys 1870 i 1880, com ara La 
Cebada i Los Mostenses a Madrid, el Born a Barcelona o Atarazanas a Mála-
ga, permet comprendre aquesta complexitat de circulacions a través de l’alter-

18. Castañer Muñoz, La arquitectura del hierro…, pàg. 129-131.
19. Així ho propugnava, l’any 1873, Antoni Rovira i Trias en un informe municipal sobre el projecte  
de mercat de l’enginyer Miguel de Bergue.
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nança entre grans accessos exteriors i pavellons de distribució concèntrica o a 
través del desdoblament entre baixos i planta. 

Aquesta particular complexitat de la circulació va facilitar el sorgiment 
d’una gran varietat de tipus de plantes. Tot al llarg del segle xix, des d’un punt 
de vista formal, podem constatar una evolució que, partint de criteris conven-
cionals i academicistes, va avançar fins a criteris tècnics d’estricta funcionalitat 
arquitectònica i urbana. Els primers van donar lloc a la utilització del prin-
cipi de la regularitat i a l’herència d’un conjunt d’esquemes de distribució de 
la planta basats en l’ús de formes geomètriques pures, tant individuals com 
combinades. La planta circular, el·líptica o semicircular, es va utilitzar en 
mercats generals, com ara la Plaza Redonda, de València (1837), i sobretot 
en les peixateries, com les de la Boqueria de Barcelona (1848), de Mas i Vila, 
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Detall de la façana del mercat d’Atarazanas, Málaga, 1875-1879. Arquitecte: Joaquín Rucoba
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i la de Sant Sebastià (1841-1843), de Manuel Ruiz de Ogarrio. Una variant 
d’aquest tipus de distribució van ser les plantes poligonals centrades que, tal 
com va dir Luís Villanueva amb relació al seu projecte de mercat de la Plaza 
de la Libertad de Burgos, era «la més convenient per al mercat per la seva 
aproximació a la figura circular que amb el menor perímetre abasta el major 
espai».20 Aquest tipus de distribució, que recupera per al mercat la referència 
a arquitectures monumentals de l’antiguitat com ara el teatre o el coliseu, és 
també contemporània de la introducció a Espanya dels models de la presó 
panòptica. Això és ben significatiu, sobretot si tenim en compte —tal com 
va indicar Jacobo Villanueva y Jordán, un dels introductors del pensament de 
Bentham a Espanya— que l’interès de la planta panòptica residia en la seva 
aplicabilitat no només a les presons, sinó també a qualsevol altre edifici que 
tingués com a imperatiu l’economia i el control,21 com és el cas del mercat.

Trobem també una altra variant d’aquest tipus de distribució de la plan-
ta en la combinació d’espais quadrangulars i espais semicirculars, inspirats a 
través de la cultura arqueològica en el model de les plantes basilicals o dels 
fòrums de l’antiguitat. En són dos exemples significatius el mercat de Tras-
corrales a Oviedo (1862-1867), de Cándido González, i l’ampliació del mercat 
de Santo Domingo a Pamplona —denominada Zacatín— per José María de 
Villanueva (1877) que transformà l’antiga planta quadrangular de l’edifici 
en una planta mixta. Tot i que de manera molt minoritària, aquest tipus de 
distribució va sobreviure en l’època de les grans realitzacions de l’arquitectura 
metàl·lica que s’inicià cap a 1875. Un exemple en són els mercats val·lisoletans 
de El Val i Portugalete, de l’arquitecte Ruiz Sierra, de planta rectangular amb 
testeres poligonals i semicirculars respectivament.

Malgrat que, durant la segona meitat del segle xix, aquest tipus de 
distribució, hereva d’una llarga tradició acadèmica, va deixar pas, de manera 
majoritària, a solucions més funcionals, va reaparèixer parcialment, alliberada 
dels continguts simbòlics historicistes, cap a finals del segle xix i principis del 
xx en dues formes: els mercats generals i les peixateries de planta central, tant 
circular com poligonal. En citarem com a exemple les peixateries del mercat 
central de València (1914-1929), i d’Alacant (1914-1921) i el mercat d’Olavide 
de Madrid, de l’arquitecte Ferrero, construït durant la dècada de 1930 i ja 
amb estructura de formigó.

20. AMB (Archivo Municipal de Burgos), OP 968, f. 14., Luís Villanueva, «Memoria del proyecto, 
31-12-1859». 
21. Julio Arrechea, Arquitectura y Romanticismo. El pensamiento arquitectónico en la España del 
siglo XIX, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1989, pàg. 245.
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Un segon grup de models de planta són els de perímetre quadrangular 
regular, ja sigui quadrat o rectangular. Aquesta disposició respon a una doble 
tradició antiga dels espais comercials: d’una banda la de la plaça porticada i, 
de l’altra, la de les naus cobertes amb armadures de fusta d’època medieval o 
moderna. Aquest va ser el model de planta que es va imposar de manera majo-
ritària en l’època de les grans realitzacions dels mercats de ferro per l’extrema 
funcionalitat de la forma i per la seva adaptació, tant a la construcció —amb 
elements de producció industrial— com a la lògica de l’organització d’espais 
i de circulacions inherents al mercat. El model de Les Halles de París imitat a 
Espanya combinava la planta rectangular del conjunt ordenada per una xarxa 
ortogonal d’eixos de circulació, amb les subunitats internes o pavellons de 
planta quadrada o lleugerament longitudinal i organització concèntrica.22 Tot 
i que a escala més petita, aquest mateix plantejament apareix a mercats com 
Los Mostenses de Madrid o el Born de Barcelona, amb una planta organitza-
da al voltant d’un passatge urbà central que s’articula gràcies als passadissos 
transversals i longitudinals que comuniquen les entrades secundàries i laterals. 
També el trobem al mercat d’Atarazanas de Màlaga, amb quatre pavellons 
emmarcats per dos passatges coberts transversals que, com els anteriors, van 
ser pioners en el decenni de 1870. Aquest model es perpetuà fins ben entrat el 
segle xx, com per exemple, al mercat de Salamanca a Màlaga, al d’Alacant, al 
de Colón a València (1914), al de Lanuza a Saragossa, als de Sants-Hort Nou 
(1892-1913) i Sarrià (1911) a Barcelona i al de Girona (1941).

Un tercer grup de tipus de planta, minoritari amb relació a l’anterior, 
inclou els mercats que responen a models de distribució amb característiques 
singulars, triades per l’arquitecte en algunes ocasions però, més sovint, impo-
sades per condicionants de l’emplaçament previs al projecte. D’aquest grup 
podríem assenyalar els mercats amb planta organitzada sobre la base de la 
intersecció d’ales o crugies: planta en forma d’ela com la del mercat d’Abastos 
de Vitòria (1897); en forma de te com la del mercat de El Progreso d’Oviedo 
(1883-1887); o bé seguint un esquema cruciforme, que tindria una possible 
font d’inspiració en l’arquitectura carcerària.23 Els mercats barcelonins de Sant 
Antoni (1883) i de Galvany (1927) són exemples de planta cruciforme. Així 
mateix, incloem en aquest grup els mercats de planta triangular —el projecte 

22. «[…] il faut deux mètres sur deux mètres pour les boutiques; il faut deux mètres pour les passages; 
[…] c’est cette considération qui a conduit à l’espacement de 6 mètres, multiple de deux mètres, entre 
les colonnes ou points d’appui des Halles, de manière à former deux rangs de boutiques et un passa-
ge intermédiaire». Victor Baltard, Félix Callet, Monographie des Halles Centrales de Paris, París,  
A. Morel et Cie, 1863, pàg. 24.
23. Arrechea, Arquitectura y Romanticismo…, pàg. 250 i 264-265.

La difusió dels mercats de ferro a Espanya (1868-1936)



248 Esteban Castañer 

no realitzat d’Horeau per a Madrid (1868)— o de planta poligonal irregular 
com la del mercat de El Sur, de Gijón (1898-1899).

La segona qüestió inherent a la definició del programa arquitectònic del 
mercat va ser la de la recerca de la comoditat i de la higiene a través d’un com-
promís arquitectònic entre el tancament, que protegia usuaris i mercaderies de 
la intempèrie, i la transparència, imprescindible per tal de garantir la ventilació 
necessària per a la higiene de l’edifici i la il·luminació natural. Al llarg del segle 
xix, podem descriure una evolució que va des de les places-mercat envoltades de 
porxos i amb espais centrals descoberts (com la Boqueria a Barcelona), fins als 
mercats de ferro amb tancament semipermeable, a la manera de Baltard (mer-
cats de La Cebada i Los Mostenses a Madrid, el Born a Barcelona, Atarazanas 
a Màlaga, El Val a Valladolid, etc.), passant pel període de porxades de ferro o 
simples cobertes metàl·liques (les més monumentals, per bé que no es van arri-
bar a fer, eren les projectades per Miguel de Bergue per a Barcelona i Valladolid). 

Vista general del mercat de Sant Antoni, Barcelona, 1882. Arquitecte: Antoni Rovira i Trias
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Un dels principals mèrits del model de Les Halles de París va consistir justament 
en la possibilitat de modular, a través de les noves possibilitats constructives, la 
incidència dels elements tèrmics i lumínics en l’edifici. El tancament mural de 
la part inferior de les façanes i la coberta íntegra de l’edifici permetien protegir 
usuaris i activitats, al mateix temps que la permeabilitat de les obertures als 
murs i les persianes, combinada amb els llanternons sobreelevats de les cobertes, 
introduïen una llum matisada i ventilació. 

Aquestes solucions d’ordre constructiu reposaven sobre una nova convic-
ció científica i tecnològica que estava destinada a guiar la tasca de l’arquitecte. 
L’autor dels mercats de Valladolid, Ruiz Sierra, destacava en les memòries dels 
seus projectes de 1878 la capacitat de la ciència per respondre a les necessitats 
modernes dels centres d’aprovisionament. La utilització de seqüències d’arcs  
i de cobertes sobreelevades per a aquest tipus d’arquitectures no era nova; sí que 
ho era, per contra, la concepció del projecte sobre la base d’una anàlisi detallada 
de la problemàtica, una exposició precisa de les necessitats i una proposta arqui-
tectònica fonamentada en el coneixement detallat i en combinació ben estudi-
ada d’elements i de materials constructius. Victor Baltard, a més de dissenyar 
i construir el citat mercat parisenc, va descriure i divulgar aquest nou mètode 
de realització de projectes en la seva Monographie des Halles Centrales (1863). 
Encara que aquesta solució va tenir vigència fins ben entrat el segle xx, és cert 
que a partir de finals del segle xix la modernització dels sistemes de conservació 
de les mercaderies, de les instal·lacions sanitàries i de la il·luminació artificial, 
va permetre imaginar el mercat com una arquitectura completament tancada i 
autònoma respecte dels elements meteorològics. També a partir d’aquesta època, 
les estructures metàl·liques de tancament mural van ser percebudes com poc 
propícies a l’aïllament tèrmic. L’arquitectura de principis del segle xx i, més en-
davant, la del moviment modern van culminar aquest procés de tancament total 
de l’arquitectura del mercat, tot fent una crítica dels mercats de ferro. El 1935 
Javier Ferrero, en la memòria del seu projecte per al mercat d’Olavide a Madrid, 
considerava totalment innecessaris els enormes volums d’aire emparats sota les 
grans armadures metàl·liques del segle anterior a causa del progrés de les con-
dicions higièniques i trobava poc pràctiques les vidrieres i les persianes de gran 
altura.24 Ferrero propugnava, en canvi, les obertures de grandària estàndard que 

24. «…resulta un tanto pueril ver elevarse sobre el cesto de modestas lechugas o el cajón de aplastados 
lenguados una soberbia bóveda o una ingente cúpula, recuerdos del mercado Grand Hall del siglo xix 
[…] las grandes superficies de vidrieras o persianas, difícilmente asequibles y siempre sucias, se han 
cambiado por ventanas de tipo corriente; la penumbra ha sido sustituida por la claridad; pero suavi-
zando la luz por amplios volados que impiden la entrada del sol y por vidrio verdoso que absorbe los 
rayos caloríferos de la gama del rojo.» Javier Ferrero, «Nuevos mercados madrileños», Arquitectura, 
4, 1935, pàg. 121 i 123.
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permetessin una entrada lliure de la llum, matisada per elements en voladís i fil-
trada per vidres de colors absorbents dels rajos solars de més incidència tèrmica. 

Finalment, i coincidint amb el debat urbanístic sobre la salut pública del 
segle xix, la tercera qüestió tractada en la definició del programa arquitectònic 
del mercat va ser la dels equipaments i les instal·lacions hidràuliques, de sane-
jament i d’il·luminació artificial. El subministrament i l’evacuació d’aigua van 
ser tradicionalment aspectes importants de la concepció del mercat per una 
necessitat de salubritat pública. Però durant bona part del segle xix les ciutats 
espanyoles conservaven sistemes de subministrament d’aigua tradicio nals i 
poc desenvolupats i, sovint, la distribució d’aigua en els espais dels mercats es 
limitava a la presència de fonts, de vegades compartides amb un ús públic de 
caràcter general. Paral·lelament i en el context d’expansió demogràfica i urba-
nística del segle xix, el proveïment d’aigua a les ciutats en general i als mercats 
en particular es va convertir en necessitat ineludible que requeria una resposta 
tècnica de més complexitat i ambició. Tal com assenyalava una revista ma-
drilenya: «els mercats són necessitats de la civilització moderna […] si voleu 
menjar bé, tingueu bons mercats, ben espaiosos, ben ventilats, ben nets, ben 
endreçats. La conducció d’aigües a Madrid facilitarà ara aquest sanejament».25 
Ja el 1837, el mestre d’obres autor del projecte per al mercat de la Boqueria, 
Mas i Vila, denunciava la implantació de fonts al mercat com a element poc 
salubre i propugnava la instal·lació d’una xarxa subterrània de boques d’aigua 
alimentada per un dipòsit general.

Baltard, en el seu projecte definitiu per a Les Halles de París, a fi d’evi-
tar humitats innecessàries, plantejava la creació d’un primer circuit de fonts 
amb aixeta dispersades en punts estratègics dels pavellons de venda per al 
subministrament de venedors i compradors, així com d’un segon circuit per 
garantir la neteja general de l’establiment.26

En el cas dels mercats, tan important com el subministrament d’aigua 
era l’evacuació d’aigües, tant pluvials com residuals. Pel que fa a les aigües 
pluvials, l’arquitectura del ferro va brindar una solució consistent a utilitzar els 
fusts buits de les columnes de ferro colat com a canonades de desguàs de les 
cobertes. Aquesta tècnica va ser també emprada per Baltard a París i després a 
nombrosos edificis de mercats amb estructura metàl·lica. A Espanya aquesta 
solució apareix de manera recurrent ja en els projectes no realitzats del decen-
ni de 1860, com per exemple els de Miguel de Bergue per a Barcelona i Valla-
dolid (1865); el projecte de Cándido González per al mercat de Jovellanos de 
Gijón (1867-1869) i el de Miquel Garriga i Roca per a la Barceloneta (1867). 

25. «Madrid moderno. La Plazuela de la Cebada», El Museo Universal, 20, 1863, pàg. 157.
26. Baltard, Callet, Monographie des Halles…, pàg. 28.
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Igual que l’aprovisionament, l’evacuació d’aigües residuals va estar con-
dicionada per l’evolució dels equipaments urbans i, especialment, per la dels 
claveguerams. Madrid i Barcelona iniciaren, a partir de mitjan segle xix, una 
construcció significativa, encara que parcial, d’aquestes xarxes de sanejament. 
A partir de 1870, les xarxes d’evacuació d’aigües pluvials i aigües residuals 
van passar a constituir un element inherent de cada projecte i un objecte 
de reflexió obligatòria per als seus autors. Mariano Calvo Pereira, professor 
d’arquitectura legal a l’Escuela de Arquitectura de Madrid i autor d’un tractat 
sobre els aspectes jurídics de la hidrologia,27 va projectar i va construir 310 
metres de clavegueram i de canalitzacions al mercat madrileny de La Ce-
bada.28 Joaquín Rucoba va projectar per al mercat d’Atarazanas de Màlaga 
(1873) un doble sistema que incloïa la canalització d’aigües de pluja a través 
de columnes buides connectades directament als desguassos subterranis, un 
sistema d’evacuació de les aigües de neteja constituït per sortidors de reg, així 
com una pavimentació en pendent per recollir i conduir l’aigua.29 El projecte 
del mercat 19 de Octubre a Oviedo (1882), de l’arquitecte Javier Aguirre, 
incloïa una xarxa de desguassos per a la recollida de les aigües residuals dels 
lavabos, de les de la neteja de les instal·lacions procedents de la font, i de les 
aigües de pluja recollides per canonades independents i a través de columnes 
buides. Jacinto de Arregui, en els seus projectes per a Vitòria de 1888 i 1890, 
va introduir brolladors de reg controlats per aixetes situades als angles de 
l’edifici per a la neteja de l’establiment i un paviment disposat de manera que 
permetés recollir les aigües i conduir-les a la xarxa general de clavegueram més 
propera del mercat. 

Els procediments constructius nascuts amb la indústria havien permès 
millorar l’accés de llum natural a l’interior dels monumentals edificis co-
berts que eren els mercats vuitcentistes. L’activitat dels mercats, que comen-
çava molt d’hora al matí, va poder beneficiar-se també d’una altra invenció 
del món industrial com va ser la «llum màgica»: la il·luminació artificial de 
gas. A París, Baltard havia projectat per a Les Halles un important sistema 
d’il·luminació de 1.200 punts de gas que permetia treballar tant de nit com 
de dia, i que garantia una independència horària total per a les operacions 
comercials.30 Miguel de Bergue, en els seus projectes ja esmentats de 1865 per 

27. Mariano Calvo Pereira, De las aguas tratadas bajo el punto de vista legal y con aplicación a las 
construcciones y abastecimientos de las ciudades, en sus diferentes usos, Madrid, Imprenta de Eusebio 
Aguado, 1862. 
28. Plinio, «Mercados de Madrid», La Ilustración de Madrid, 58, (30/5/1872), pàg. 155.
29. Repullés y Vargas, «El Mercado de…», pàg. 243.
30. «[…] un vaste système d’éclairage, 1.200 becs de gaz pour les deux corps des halles […] [qui] 
permet d’opérer aussi bien de nuit que de jour assurant l’indépendance totale à l’égard du temps 
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a Valladolid i Barcelona, va introduir tota una xarxa de punts de gas integrats 
en l’estructura constructiva del seu edifici. Al mercat barceloní del Born, la 
il·luminació artificial va ser resolta, després d’un concurs de propostes, amb 
la implantació d’una sèrie d’elements dissenyats per Brugués denominats Sol-
ventilador, que consistien en una gran concentració de cremadors de gas que 
havien d’instal·lar-se suspesos de les armadures de la coberta.

Llenguatges estilístics i repertoris formals
Des d’un punt de vista estilístic, a l’Espanya de la primera meitat del segle 
xix, la història dels mercats va coincidir, d’una banda, amb un procés pel 
qual es qüestionava l’exclusivitat del classicisme i de la cultura acadèmica i, de 
l’altra, amb la recerca de l’estil «del segle» que desembocaria en l’eclecticisme 
i després en el modernisme. Més endavant, ja al segle xx, i coincidint en el 
temps amb aquest moviment, van sorgir noves concepcions historicistes dife-
rents de les del segle xix així com tendències a la simplificació i a la depuració 
formal que preludiaven ja el moviment modern.

En el cas concret dels mercats de ferro, aquesta evolució estilística ge-
neral anava acompanyada de matisos específics vinculats a la naturalesa de 
l’edifici. En primer lloc, es concebia una composició arquitectònica en la qual 
l’articulació d’obertures i de cobertes destacava com a element més caracterís-
tic i destacable. En segon lloc, es desenvolupava una iconografia decorativa, 
tant de producció artesanal com industrial, que, en el cas dels mercats, a més 
del gust historicista, sempre va respondre al caràcter municipal de la institució 
i a la simbologia de l’abundància productiva associada a l’acció de l’home 
sobre la naturalesa. I en tercer lloc, es projectava la creació d’espais arquitec-
tònics d’especial qualitat i complexitat que es van caracteritzar pel compromís 
entre l’utilitarisme i la monumentalitat. En una proposta d’anàlisi cronològica 
podem destacar dos grans períodes.

Del neoclassicisme a l’eclecticisme
El període que va des de finals del decenni de 1830 fins al de 1890 inclou el final 
de la tradició neoclàssica i la pluralitat de l’historicisme i de l’eclecticisme.

Uns quants mercats projectats o construïts durant les dècades de 1830, 
1840 i fins i tot més endavant, encara participaven de l’herència tardana de dos 
llenguatges formals heretats de l’arquitectura de la Il·lustració. D’una banda 
trobem en aquesta època una sèrie de mercats construïts sobre la base del 

aux opérations commer ciales traditionnellement gênées par l’obscurité: autrefois les marchandes qui 
tenaient à continuer leur commerce après la chute du jour fournissaient elles mêmes la lumière; 
les arrivages avant le lever du soleil se faisaient à la faible lueur des réverbères.» Baltard, Callet, 
Monographie des Halles…, pàg. 28.
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respecte dels repertoris historicistes clàssics, com és ara el cas de la Boqueria , 
a Barcelona, de l’arquitecte Mas i Vila, el mercat de Cadis (1838), les peixate-
ries de Sant Sebastià dels arquitectes Ruiz d’Ogarrio i Echeveste, amb la seva 
columnata dòrica (1841-1843), o les peixateries de Mataró, construïdes per 
Miquel Garriga i Roca l’any 1841. 

D’altra banda, un altre conjunt de mercats d’aquesta època s’inscriu en 
el que podríem denominar llenguatge racionalista-utilitari, hereu també de la 
tradició arquitectònica il·lustrada. Lluny de tota utilització retòrica dels ordres 
arquitectònics, aquesta arquitectura, inspirada en les teories de Durand,31 es 
caracteritzava per la senzillesa dels murs planimètrics i per la seqüència de les 
obertures en arc de mig punt com a únics elements compositius i ornamen-
tals. Aquest llenguatge estilístic, aplicat per Blondel al seu mercat parisenc de 
Saint-Germain (1813-1818), va arribar més tard a Espanya amb la construcció 
dels mercats de La Encarnación de Sevilla (1833), del desaparegut mercat de 
San Ildefonso de Madrid (1835) i del barceloní de Santa Caterina (1837), i es 
va perpetuar fins molt més endavant com a solució formal i compositiva per 
a l’arquitectura dels mercats. Podem destacar com a exemples més tardans els 
mercats de Trascorrales a Oviedo (1862), La Brecha a Sant Sebastià (1870-
1871) i el del Paseo de la Plaza, a Trujillo (1896).

El que ens interessa assenyalar és que va ser justament aquesta arquitectura 
neoclàssica tardana, tant en la seva versió historicista com en la funcionalista, la 
que va incorporar els primers intents puntuals de construcció metàl·lica. Podem 
citar a tall d’exemple les peixateries de composició panòptica de la Boqueria, 
amb les seves columnes dòriques de ferro colat (1848), els projectes de peixateri-
es per al Born32 també a Barcelona, o el ja citat de Trascorrales a Oviedo (1862), 
a l’interior del qual es van incorporar també columnes de ferro colat.

Paral·lelament a la supervivència tardana de l’arquitectura d’inspira-
ció classicista, veiem com va sorgir un nou gust arquitectònic general, també 
present en la construcció dels mercats, que es caracteritzà per la diversitat 
estilística i pel relativisme dels llenguatges formals utilitzats que conduïren 
a l’eclecticisme. Un exemple en són els projectes no realitzats de Josep Oriol 
Mestres per al mercat de la Boqueria de Barcelona (1841), on s’associaven arcs 
de ferradura i columnata dòrica; de Luís Villanueva per a Burgos (1859) i de 
Miguel de Bergue per a Valladolid i Barcelona (1865), en els quals s’utilitzava 
un llenguatge estilístic amb influències renaixentistes.

31. Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis de leçons d’architecture, Paris, chez l’auteur a l’École Poly-
technique, 1809, II, làm. 13.
32. Rosa Maria Garcia Domènech, «Mercats de Barcelona a la primera meitat del segle xix», Actes 
II Congrès d’Història del Pla de Barcelona, Barcelona, Institut Municipal d’Història, 1985 (1990), II, 
pàg. 191-207.
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L’època de les grans realitzacions dels mercats de ferro a Espanya, que 
es va iniciar cap al 1870, coincideix amb la generalització de l’ús d’elements 
arquitectònics i decoratius de ferro colat produïts industrialment i amb la 
culmi nació de l’esmentat gust eclèctic33 que, com a mínim en el cas dels 
mercats, es traduí en usos puntuals de repertoris estilístics diversos més que 
en adhesions a un únic llenguatge historicista. Dins d’aquesta cultura arqui-
tectònica, podem assenyalar algunes orientacions o tendències estilístiques 
característiques dels mercats.

En primer lloc, destaca la supervivència d’una orientació d’origen clàs-
sic. Des del punt de vista de la teoria i a partir de l’obra de Léonce Reynaud, 
la segona meitat del segle xix va conèixer un retorn a la lògica del pensament 
arquitectònic clàssic fent-lo compatible amb la modernitat. A Espanya, José 
de Manjarrés en la seva Teoría estética de la arquitectura (1875), influït per 
Léonce Reynaud i per Charles Blanch, intentava establir una sistematització 
dels diferents elements arquitectònics adquirits tot al llarg de la història. En 
alguns mercats de ferro d’aquesta època, les obertures en arc de mig punt 
—síntesi de llenguatges clàssics grecoromans, renaixentistes o neoclàssics— 
van constituir un element fonamental de la composició arquitectònica. Exem-
ples de la utilització d’aquest element són els mercats de La Cebada de Madrid 
(1867-1875), de Calvo Pereira; La Brecha de Sant Sebastià (1870-1871); San 
Lorenzo de Gijón (1897-1898) i el mercat d’Abastos de Vitòria (1897), de 
Javier de Aguirre. 

També els ordres clàssics de l’arquitectura van ser utilitzats en la com-
posició i ornamentació dels mercats de ferro. El cas més significatiu seria el 
dels tres mercats de Valladolid projectats per l’arquitecte Ruiz Sierra i, molt 
particularment, el de El Val (1878), amb columnes i capitells corintis de ferro 
colat. L’esquema compositiu de la serliana va ser adoptat per Antoni Rovira 
i Trias per al disseny de l’entrada del seu projecte no realitzat de mercat de 
ferro de la Barceloneta (1873), mentre que Joaquín de Vargas es va decantar 
per l’esquema de l’arc de triomf al mercat de Salamanca.34 En el cas dels 
mercats, i segons la codificació estilística vuitcentista, la utilització de reper-
toris formals d’origen clàssic es pot relacionar amb el seu valor institucional 
d’àmbit municipal.

La segona orientació estilística que apareix als mercats d’aquesta 
època troba inspiració en la recuperació de la tradició arquitectònica àrab.  

33. Sobre la condició eclèctica en l’arquitectura espanyola vegeu: Arrechea, Arquitectura y Roman-
ticismo…, i Ángel Isac, Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España, Granada, Universidad 
de Granada, 1987.
34. Joaquín Bérchez, «Hierro y Modernismo en la arquitectura de Salamanca», Estudios Pro Arte, 
7-8, 1976, pàg. 29-30.
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A Espanya, aquest estil reunia el gust per l’exotisme i el redescobriment d’una 
tradició nacional hispanoàrab i, al mateix temps, responia a la naturalesa de 
l’activitat comercial, sovint associada a productes d’altres països i més o menys 
desconeguts. A tall d’exemple, Josep Maria Folch i Brossa, en el seu Álbum de 
arquitectura o Vignola de los artistas (1864), proposava un model de decoració 
de clara inspiració àrab per a un establiment de venda de teixits. El mercat 
d’Atarazanas o d’Alfonso XII de Màlaga,35 projectat per Joaquín Rucoba el 
1873, és sens dubte l’exemple més important i més coherent entre els d’aquest 
estil. Aquest mercat va ser construït a l’emplaçament de les antigues drassanes 
àrabs, la porta principal de les quals va substituir. Per imperatiu de l’acadèmia 
provincial de Belles Arts, l’arquitecte va haver d’integrar-la en el seu projecte, 
la qual cosa va condicionar-ne l’elecció estilística. La composició tripartida 
dels intercolumnis, que recorda la porta del pati dels Lleons de l’Alhambra, 
la rica decoració geomètrica dels elements de tancament mural de la façana 
fets amb ferro colat i els arcs de ferradura fistonats, servien per harmonit-
zar l’arquitectura innovadora del ferro i l’herència patrimonial de la porta 
hispanoàrab. Aquest mateix esquema compositiu tripartit el trobem en els 
intercolumnis de les façanes laterals del mercat de Badajoz (1890-1898). Altres 
mercats van adoptar amb diferents nivells d’implicació i de coherència els 
repertoris neoàrabs. El mercat del barri de Salamanca a Màlaga (1923-1925) 
és, en una època més tardana, un exemple d’utilització lliure i imaginativa de 
repertoris estilístics arabitzants. Al mercat 19 de Octubre d’Oviedo (1882-
1885), l’element estilístic central de la façana és la seqüència contínua de grups 
de quatre arcs de ferradura corresponents a cada intercolumni, encara que 
combinats amb capitells d’inspiració jònica, tot plegat de ferro colat.

En altres casos, la referència àrab va ser més puntual o anecdòtica com, 
per exemple, al mercat de Palència, on perfils metàl·lics en arc de ferradura 
coronen cadascun dels fragments dels intercolumnis de les façanes.

En tercer lloc, els repertoris neomedievals, ja fossin gòtics o romànics, 
van tenir una incidència limitada per no dir inexistent en l’arquitectura dels 
mercats espanyols d’aquesta època. Un dels escassos exemples que es podrien 
considerar vinculats a aquesta orientació, tot i que en aspectes molt puntuals, 
seria el mercat de Sant Antoni de Barcelona (1876-1882), de l’arquitecte Ro-
vira i Trias. El disseny de les rosasses de composició radial en els laterals de 

35. María Dolores Aguilar García, «El mercado de Atarazanas», Baetica, 6, (1983), pàg. 7-23; 
Francisco José Rodríguez Marín, «La etapa malagueña del arquitecto Joaquín Rucoba», Boletín 
de arte, Universidad de Málaga, 1989; María Teresa Sauret Guerrero, «El historicismo islámico 
y sus consecuencias en las transformaciones urbanísticas de la Málaga del siglo XIX», Actas VIII 
Congreso Nacional de Historia del Arte, Mérida, Editora regional de Extremadura, II, 1993, pàg. 
1.089-1.096.
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les façanes principals ens traslladen a models romànics, mentre que els motius 
del revestiment mural ceràmic exterior formen part de la recuperació de la 
decoració artesanal tradicional que van dur a terme els partidaris del gust 
neomedieval català, precursor del modernisme.36 No obstant això, el conjunt 
del mercat de Sant Antoni constitueix un exemple molt subtil d’eclecticisme, 
tant per la utilització d’altres referències de filiació clàssica o del primer Renai-
xement, com per l’expressió monumental característica de l’arquitectura del 
ferro en elements com els arcs centrals de les façanes principals que, per la seva 
dimensió i el seu disseny, evoquen la imatge del Crystal Palace de Londres. 
Altres exemples d’època més tardana són el mercat de Galvany a Barcelona, 
construït en el decenni de 1920, que recorda, per la seva distribució, composi-
ció arquitectònica i decoració, l’arquitectura monàstica, i el mercat de Corsini, 
a Tarragona (1911-1915)37 amb una estructura metàl·lica interna de perfils 
apuntats que, més enllà de la lògica constructiva, pot tenir una intencionalitat 
estilística medievalitzant.

Finalment, una part important de mercats de ferro d’aquest període es 
va caracteritzar pel que podríem denominar eclecticisme racionalista, amb 
temes i repertoris de diferents inspiracions, principalment d’arrel clàssica, 
acompanyats d’un gran rigor geomètric en la composició i d’una estructura 
que responia a la lògica intrínseca dels materials constructius. Aquests mer-
cats es caracteritzaren per una composició de les obertures en arcs rebaixats 
o de llinda tan funcional com allunyada de tota referència historicista. L’arc 
rebaixat adaptat pel mateix Baltard per a Les Halles Centrales de París va ser 
utilitzat a Espanya en un nombre important de mercats, com ara el de Los 
Mostenses de Madrid (1867-1875) i els de San Martín (1880-1902) i de El 
Gros (1906-1911) de Sant Sebastià. L’obertura rectangular de llinda va ser em-
prada de manera recurrent als mercats barcelonins del Born, la Barceloneta, 
la Concepció i Hostafrancs. També la trobem a l’antic mercat de El Ensanche 
de Bilbao, en els projectes de Saturnino Martínez Ruiz per als mercats de la 
plaça del Norte del Palacio de Justicia i de la Huerta del Arzobispo (1899) de 
Burgos i al mercat de la plaça del General Santocildes de principis del segle 
xx a la mateixa ciutat.

36. Pel que fa al mercat de Sant Antoni, Pedro Navascués indica la presència significativa de «motivos 
provenientes de la arquitectura tradicional» sense fer cap altra precisió (Navascués, Arquitectura 
española…, pàg. 71). Mireia Freixa descriu l’evolució del neomedievalisme català des de l’estadi 
arqueològic  original de mitjan segle xix fins a un altre estadi posterior, en la dècada de 1880, caracte-
ritzat per «…una línia medievalista menys rigorosa i més creativa que no dubtem a afirmar que estaria 
inspirada en el neogòtic victorià anglès», Mireia Freixa, El Modernisme a Catalunya, Barcelona, 
Barcanova, 1991, pàg. 20.
37. Diversos Autors, Tarragona, canvi de segle, Tarragona, 1986.
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Aquesta orientació eclèctica i funcionalista va tenir incidència també 
en altres elements estructurals com ara pilars, columnes i capitells. En reduir 
les seves dimensions fins al que era estrictament necessari per qüestions de la 
construcció metàl·lica, tendien a diluir-se visualment en la seqüència d’obertu-
res ininterrompudes de les façanes de persianes o tancaments semipermeables. 
Els capcers de façanes en edificis a dues aigües perdien la seva identitat i unitat 
compositiva convencional en estar fragmentats per la continuïtat vertical de 
columnes o pilars i en adoptar el mateix tancament de persianes o envidra-
ment del registre inferior. L’entitat del frontó desapareixia davant la lògica de 
la construcció modular d’elements industrials. Els mercats barcelonins de la 
Barceloneta, Hostafrancs, la Concepció i la Llibertat constitueixen exemples 
d’aquesta transgressió del llenguatge arquitectònic academicista.

Pel que fa a la iconografia decorativa d’aquests edificis, els capitells 
presentaven motius vegetals o geomètrics amb una referència històrica difícil 
d’establir amb precisió, mentre que altres elements com ara mènsules, me-
dallons, pinacles, decoracions de frisos, etc., tenien, en la majoria de casos, 
referències estilístiques d’arrel clàssica més convencionals que rigoroses des 
d’un punt de vista arqueològic. Així, determinats motius, com per exemple la 
palmeta, apareixien de manera recurrent en pinacles, coronaments i arcs. La 
iconografia decorativa del mercat barceloní del Born n’és un bon exemple. 

Més que la composició dels alçats o dels llenguatges decoratius, el que 
millor caracteritza aquest grup d’edificis és l’articulació dels volums arquitectò-
nics sobre la base d’un llenguatge geomètric molt depurat. A mercats com el del 
Born de Barcelona, els de Los Mostenses de Madrid i de El Ensanche de Bilbao 
la simplicitat de la composició mural i el caràcter convencional de la decoració 
donaven un paper principal al tractament monumental dels accessos principals, 
a les articulacions ortogonals de distribucions i volums i a l’ordenació telescò-
pica i monumental de les cobertes. 

En conseqüència, aquest període de la història dels mercats de ferro 
espanyols, caracteritzat per la referència complexa i plural als repertoris i 
a les formes històriques i pel desenvolupament de les noves possibilitats 
constructives, és molt significatiu del caràcter eclèctic de l’arquitectura es-
panyola del segle xix en general, que tenia per referències, segons indicava 
Luís Céspedes  l’any 1866, el Partenó, el Panteó, Santa Sofia, les catedrals 
de l’edat mitjana, l’Alhambra i el Crystal Palace,38 és a dir, l’herència de 
l’antiguitat clàssica, l’interès per l’edat mitjana i per les cultures exòtiques  
i la modernitat tecnològica. 

38. Luís Céspedes, «Correspondencia entre la arquitectura contemporánea y nuestro actual estado 
social», La arquitectura española, 2, (1866), pàg. 5. 
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Del modernisme als prolegòmens del moviment modern
Des de l’última dècada del segle xix fins als anys trenta, l’arquitectura 
dels mercats va conèixer una gran diversitat d’orientacions estilístiques, 
sovint coincidents en el temps, que van des de les diverses influències mo-
dernistes fins al sorgiment del moviment modern espanyol, passant per 
la nova utilització de llenguatges tradicionals o academicistes de diversa 
índole i per la progressiva simplificació i estilització de formes i volums 
arquitectònics. 

L’ús excessivament general del terme modernisme —versió espa-
nyola de l’art nouveau— en el cas dels mercats ha donat com a resultat 
una assimilació automàtica i sense justificació entre la noció tecnològica i 
constructiva de mercat de ferro i la noció estilística de mercat modernista. 
En efecte, la innovació tecnològica i tipològica dels mercats de l’era indus-
trial sovint s’ha confós amb la novetat plàstica i formal del modernisme. 
Però, ben mirat, el llenguatge modernista va tenir una incidència limitada 
i sovint parcial en l’arquitectura dels mercats. Com ja hem indicat, les 
solucions introduïdes a partir de 1870 van continuar vigents en bona me-
sura durant l’etapa de la fi del xix i fins i tot durant els primers decennis 
del segle xx.

No obstant això, durant aquest període hem d’assenyalar dues no-
vetats que, sense poder qualificar-les automàticament de característiques 
del modernisme, estan relacionades amb el moviment o amb els seus pro-
legòmens directes.

En primer lloc, destacarem la transformació de la iconografia decora-
tiva en alguns mercats construïts seguint la concepció baltardiana del període 
anterior. Així, per exemple, al mercat barceloní d’Hostafrancs (1883-1888), 
els motius en forma de creu que decoren les bigues presenten una concepció 
robusta molt particular que recorda el gust dels dissenyadors de mobiliari 
modernista, com ara Gaspar Homar. Al mercat de la Llibertat (1888-1893), 
també de Barcelona, els suports de l’entaulament i el conjunt ornamental 
central de la façana principal presenten una concepció formal basada en el 
desenvolupament de traços curvilinis, molt diferents tots ells dels elements 
ornamentals eclèctics de ferro colat característics del decenni de 1870. En un 
altre context i en època més tardana, el mercat de San Miguel (1913-1915) 
de Madrid constitueix un altre exemple d’aquesta renovació formal dels or-
naments de fosa modelats industrialment.

En segon lloc, i com ja s’ha indicat anteriorment, durant aquest pe-
ríode es va produir una evolució caracteritzada per l’adopció del tancament 
mural complet de l’edifici i per l’abandonament progressiu de les estructu-
res exteriors metàl·liques aparents, inspirades en el model de Baltard. La 
utilització constructiva i al mateix temps estètica de l’obra vista significava 
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no només el retorn a tradicions autòctones de la construcció,39 sinó també la 
introducció d’un element renovador, seguint l’exemple d’arquitectes com ara 
Rodríguez Ayuso i Álvarez Capra —que, des de Madrid, van desenvolupar 
el neomudejarisme— o com Domènech i Montaner i Vilaseca a Barcelona. 
Exemple d’això són els mercats de La Merced de Cartagena (1880) i de Toledo 
(1896-1907) i també un important grup de mercats catalans com ara el de Sit-
ges (1889-1890) de Buïgas i Monravà, el de Maignon a Badalona (1889), el de 
Pere San a Sant Cugat (1910) i el de Sant Just Desvern (1920-1923). En aquest 
grup hi podríem afegir els mercats barcelonins de la Unió, el Clot (1881-1890) 
i Sants (1913), de l’arquitecte Pere Falqués i Urpí, i el de Sarrià (1911) d’Arnau 
Calvet. Dins d’aquest grup de mercats caracteritzats pel tancament mural, val 
la pena assenyalar els dos que millor recullen la influència de l’art nouveau 
internacional: el mercat de Corsini de Tarragona (1911-1915), en el qual s’ha 
volgut veure la influència de l’arquitectura vienesa d’Otto Wagner, i el mercat 
municipal d’Arenys de Mar (1928) d’Ignasi Mas Morell, qui es va inspirar en 
el llenguatge de l’edifici de la Borsa d’Amsterdam de Berlage.

39. «…l’obra vista, econòmica i carregada de tradició, serà un material idoni per a aquest primer 
moment del Modernisme català.», Freixa, El Modernisme a…, pàg. 80.
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Façana principal del mercat central, València, 1914-1929. Arquitectes: Alejandro Soler March  
i Francisco Guardia Vial
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Paradoxalment, la principal influència del millor modernisme català en 
l’arquitectura dels mercats s’ha de buscar no a Catalunya sinó a València: d’una 
banda, al mercat central de València (1914-1929), un dels més monumentals 
d’Espanya, construït pels arquitectes catalans Guàrdia i Vial i Soler i March, 
ambdós molt influïts per Domènech i Montaner i el seu entorn; i de l’altra, al 
mercat de Colón (1914-1916), de l’arquitecte Francesc Móra i Berenguer, que 
va reunir en aquest edifici el doble influx de Gaudí i de Domènech i Montaner.

Paral·lelament al modernisme, a la fi del segle xix i en les primeres 
dècades del xx, es van desenvolupar també altres orientacions estilístiques que 
van afectar el conjunt de l’arquitectura espanyola i també la dels mercats.

Així, el principi del tancament mural complet que acabem d’assenyalar 
no va ser exclusiu dels mercats influïts pels diferents corrents de l’art nouveau. 
Altres mercats d’aquesta època van adoptar el mateix principi constructiu de la 
caixa de murs, però amb un llenguatge formal més convencional. En trobem 
exemples als mercats d’Àvila (1893), de l’arquitecte Enrique Maria Repullés 
y Vargas, i als asturians de Villaviciosa (1901-1904) i de Mieres (1904-1907) 
construïts per l’arquitecte Juan Miguel de la Guardia.40

El difícil context històric espanyol que es va iniciar l’any 1898, amb 
la pèrdua de les últimes colònies, va precipitar el sorgiment d’una cultura 

40. Fernández Molina, González Morillón, La arquitectura del hierro…

Vista general del mercat de Lanuza, Zaragoza, 1898-1903. Arquitecte: Félix Navarro
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regeneracionista, que va tenir també la seva expressió arquitectònica, basada 
en el redescobriment dels valors nacionals. El mercat de Lanuza, a Saragossa 
(1898-1903), dissenyat i construït per l’arquitecte Félix Navarro, va utilitzar 
una multitud de referències estilístiques, des del classicisme interpretat molt 
lliurement a la rememoració de la tradició mudèjar que es combinen amb un 
programa decoratiu complex i abundant que aglutina l’evocació de la ciutat, 
de la regió i de la nació, i la capacitat productiva de la naturalesa. Aquest com-
plex edifici, que alguns han volgut explicar com simplement regionalista, és en 
realitat un exemple d’aquest esforç regeneracionista en el qual el mercat és es-
cenificat com a temple de l’abundància, de la cohesió nacional i de l’harmonia 
social, tot sota l’omnipresent control del caduceu de Mercuri.41 

Aquest mateix interès per la recuperació dels estils hispans apareix, en-
cara que de manera molt més tardana, al mercat de Molins de Rei (1932-1935), 
de l’arquitecte Joan Gumà, que es va inspirar en l’arquitectura plateresca.

A partir del període 1906-1908 i durant els primers decennis del segle, 
el corrent monumental clàssic d’inspiració cosmopolita, l’anomenada Grande 
manière que es va utilitzar per configurar el paisatge arquitectònic de les noves 

41. Diversos Autors, Mercado Central, 100 años. Zaragoza 1903-2002, Catàleg de l’exposició, 
Saragossa, Ayuntamiento de Zaragoza, 2003; Diversos Autors, El arquitecto Félix Navarro. La 
dualidad audaz (1849-1922), Saragossa, Ayuntamiento de Zaragoza, 2003.
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Vista general durant la construcció del mercat central, Sabadell (Barcelona), 1927-1930.  
Arquitecte: Javier Renom
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grans artèries urbanes, com ara la Gran Vía de Madrid o la Via Laietana de 
Barcelona, va influir en el disseny de mercats com els de Sabadell (1927-1930) 
de Josep Renom42 i de La Ribera a Bilbao (1929). 

A Catalunya, durant aquest mateix període, l’estètica del noucentisme 
propugnada per Eugeni d’Ors va tenir, entre altres expressions arquitectòni-
ques, un corrent classicista italianitzant —del qual el mercat de Sant Feliu 
de Guíxols (1928-1930), de Joan Bordas, n’és un bon exemple— i un corrent 
barroc autòcton adoptat per Jeroni Martorell al mercat de Calella de la Costa 
de 1927, i més tard als mercats de Mollet del Vallès i d’Amposta, construïts ja 
en el decenni de 1940.

Paral·lelament, a partir de 1920 i fins a començaments de la dècada 
de 1930, va aparèixer una tendència a la depuració de formes i a l’abandó de 
referències als llenguatges arquitectònics històrics que, per diferents vies, pre-
ludiava el moviment modern espanyol. La influència de l’art déco, després de 
l’exposició de 1925 a París, no va ser aliena al llenguatge geomètric utilitzat 
pels arquitectes Julio Carrillero al mercat de Cieza (Múrcia), José González 
Edo al mercat de Villafranca (Còrdova), i Ramon Puig Gairalt al de Collblanc 
de l’Hospitalet de Llobregat.

El 1918, l’arquitecte madrileny Luis Bellido dissenyava per a la capital 
de l’Estat el seu projecte de mercat per a la plaça d’Olavide, de planta octogo-
nal, caixa de murs d’obra vista i volumetria simple i geomètrica no exempta 
de la influència de l’arquitectura vienesa de principis del segle xx. El projecte 
mai realitzat de Bellido ja anunciava per la seva extrema funcionalitat la cons-
trucció, per part de l’arquitecte Javier Ferrero a partir de 1931, d’aquest mateix 
mercat basat en una concepció, una tècnica i un llenguatge ja inequívocament 
vinculats al moviment modern espanyol.

L’era dels mercats de ferro vuitcentistes arribava així, en època tardana 
però definitivament, a la seva fi.

42. Josep Casamartina, Josep Renom, arquitecte, Sabadell, Fundació Bosch i Cardellach, 2000.
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El sistema de mercats de Barcelona
Manuel Guàrdia, José Luis Oyón i Nadia Fava

En l’estudi de la formació dels moderns sistemes de mercats, Barcelona apareix 
com un cas d’interès per la seva singularitat. Encara que els primers passos 
s’iniciaren amb un cert retard en relació amb els països pioners com la Gran 
Bretanya o França, el cert és que, en una perspectiva de llarga durada, el 
procés de modernització va resultar més sostingut i va acabar consolidant un 
sistema pràcticament únic a l’Europa urbana d’avui. Barcelona no només ha 
conservat un patrimoni arquitectònic notable que es manté avui plenament 
vigent, sinó que ha adquirit un protagonisme destacat en la política municipal 
de l’última dècada.

En altres països s’observa una progressiva erosió del sistema de mercats 
davant de formes comercials «més modernes» durant la segona meitat del segle 
xx. A Barcelona, en canvi, hi trobem una modernització i una expansió decisi-
va, gairebé explosiva, del nombre de mercats. Des de 1940 es passa de 18 a 40 
i, a partir dels anys seixanta, es fa una política de renovació dels vells mercats. 
Aquest fet sembla vinculat a dues qüestions rellevants: la incorporació tardana 
de les noves formes de distribució comercial al detall i la dispersió comparati-
vament escassa del creixement urbà en els anys cinquanta i seixanta. 

Des dels anys vuitanta, els serveis tècnics municipals veuran la xarxa 
de mercats com a un actiu fonamental en la política de reconversió del 
teixit de venda al detall dels barris i com a un instrument d’urbanisme 
comercial per contenir l’oligopoli de les grans superfícies. Tot i que en les 
renovacions més recents l’arquitectura i la dimensió urbanística han tornat 
a passar al primer pla, no convé entendre els mercats exclusivament com a 
arquitectures. Cal observar en el seu conjunt la formació del sistema com 
un cas d’estudi que, en alguns moments, sembla anar a contracorrent dels 
processos que s’han estudiat en altres ciutats del món occidental.

Els primers passos (1836-1868): els mercats de la Boqueria  
i de Santa Caterina
Els mercats urbans són una vella herència històrica, però, des del punt de vista 
funcional i cultural, el canvi de l’Antic Règim a l’etapa contemporània significa 
una inflexió decisiva, ja que passen a inscriure’s en l’emergent categoria dels 
equipaments. Malgrat la liberalització de l’economia pròpia de la nova etapa, 
es mantindrà una renovada intervenció municipal. En el cas espanyol, entorn el 
1835 es perfila la definitiva superació de l’Antic Règim. El 1834, l’activitat mer-
cantil va ser liberalitzada i es va permetre comerciar amb tots els productes de 
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comer, beber y arder, excepte el pa. Els ajuntaments, però, van mantenir i refor-
çar les seves competències en el control de l’abastament. D’altra banda, a partir 
de 1836, les lleis de desamortització dels béns de les ordres religioses van oferir 
la possibilitat de reordenar i modernitzar l’espai urbà construint nous equipa-
ments, entre ells els mercats. A Barcelona, la reordenació va haver de superar 
entrebancs i va avançar lentament. Es va centrar en la dificultosa construcció 
de dos grans mercats als solars de dos convents desamortitzats, mentre es man-
tenien els altres mercats oberts a places i carrers. La intenció era traslladar-hi 
les activitats que envaïen i congestionaven dos dels espais més cèntrics de la 
ciutat.1 El nou mercat de Sant Josep a la Rambla, on s’havia de traslladar el vell 
i molt pròxim de la Boqueria (nom amb el qual l’esmentarem a partir d’ara), es 
va resoldre amb una plaça porticada de columnes jòniques monumentals, com 
corresponia a un barri que havia adquirit un caràcter marcadament burgès i, 
fins i tot, aristocràtic. El nou mercat de Santa Caterina, en un barri més po-
pular, va adoptar com a model el de Saint-Germain de París (projecte de Jean 
François Blondel, 1813-1817), encara que amb una factura molt més modesta.

Aquest mercats es construïren amb lentitud.2 A meitats de segle, tot 
just acabats, ja semblaven anacrònics. Ambdós eren coetanis dels projectes 
de Les Halles de París. Molt poc després es van anar realitzant els nombrosos 
mercats dels barris d’aquesta capital i diversos centenars a les ciutats franceses 
de províncies.3 A Barcelona, també la memòria de 1855 de la comissió que 
proposava les bases de l’Eixample i el mateix projecte de Cerdà plantejaven la 
necessitat de mercats homogèniament distribuïts a la nova ciutat. Tots aquests 
fets mostraven la distància entre les aspiracions de modernització i les realit-
zacions4 efectives d’aquests projectes. 

1. Rosa Maria Garcia Domènech, «Mercats de Barcelona a la primera meitat del segle xix», dins 
Història  Urbana de Barcelona. Actes del II congrés d’Història del Pla de Barcelona, Barcelona, Ajunta-
ment de Barcelona, Institut Municipal d’Història, desembre 1985, (1990), II, pàg. 191-207.
2. En el de la Boqueria, el desembre de 1848 encara s’estava signant el conveni amb els propietaris 
del Palau de la Virreina per ordenar l’àrea de la peixateria. A Santa Caterina no començaren les obres 
fins el 1847. Anys justament de grans progressos de l’arquitectura del ferro. Referència i transcripció 
a AMAB (Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona), Patrimoni Artístic i Ambiental, «Enderro-
cament antiga peixateria del mercat de la Boqueria, 1835», caixa 46.147 /7.50.
3. Bertrand Lemoine, Les Halles de Paris. L’ histoire d’un lieu, les péripèties d’un reconstruction, la 
succesion des projets, l’architecture des monuments, l’enjeu d’une «Cité», París, L’Equerre, 1980, pàg. 32; 
Garcia Domenech, «Mercats de Barcelona…».
4. «Memoria que la Comisión elegida […] ha presentado proponiendo las bases generales que en su 
concepto debieran adoptarse para el ensanche de esta ciudad», 1855, a AHCB (Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona), punt 15: «En el plano deberán designarse los puntos en que deben situarse 
los edificios siguientes: una parroquia por cada 10.000 habitantes, por cada 1.200 vecinos: escuelas 
niños, niñas, párvulos, proporcionado a la población que ocupará probablmente cada una de las 
zonas en que naturalmente se dividirá la ciudad: alcaldías, hospitales, mercados, casas de baños, 
fuentes de vecindad, ídem de limpieza, lavaderos públicos, etc.».
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En aquests anys, però, la formació dels nous mercats i el creixement 
econòmic i demogràfic mateix propicia canvis estructurals significatius. Si 
analitzem com a punt de partida les dades que ofereix Cerdà a la Monografía, 
s’hi adverteix un gran desequilibri entre els diversos mercats. La Boqueria 
concentrava un 45% del total dels venedors de la ciutat i el Born, gairebé una 
tercera part. El nou mercat de Santa Caterina estava encara arrencant dificul-
tosament, i els més petits i perifèrics de la Barceloneta i el Pedró concentraven 
només minses quantitats de venedors.

El 1865 Santa Caterina, amb 532 venedors, ja superava clarament el 
Born, que tenia aleshores 384 venedors; esdevenia així el segon mercat de la 

El sistema de mercats de Barcelona

Els mercats, productes alimentaris i venedors, 1856
Nombre d’individus que venen als Mercats de Barcelona

Objectes de 
venda

La 
Boqueria

El 
Born

Santa 
Caterina 

Barce-
loneta El Pedró Total %

Verdures 300 260 160 52 20 792 44%

Carn 120 69 30 18 9 246 14%

F. madures  
i seques 90 30 12 10 10 152 8%

Porc fresc 
i salat 60 60 15 9 4 148 8%

Caça 
i ous 55 37 18 4 114 6%

Peix
i marisc 53 35 9 8 105 6%

Gallines 
mortes 35 19 10 7 2 73 4%

Pa 37 20 12 69 4%

Gèneres
de llenceria 33 9 20 62 3%

Tripes 25 10 5   40 2%

Totals 808 549 291 108 45 1801 100%

% 45% 30% 16% 6% 2% 100%  

Font: Ildefonso Cerdà, Monografía estadística de la clase obrera en Barcelona en 1856  
(edició facsímil Teoría General de la Urbanización, II, IEAL, 1968, pàg. 61)
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ciutat darrera de la Boqueria.5 El creixement dels dos mercats menors va ser 
molt marcat entre 1856 i 1865. El de la Barceloneta arribava a les 271 para-
des i el del Pedró a les 168, i s’acceptà, per exemple, que aquest últim envaís 
el carrer de la Cera. El creixement del mercat suburbà d’Hostafrancs va ser 
també motiu de conflictes.

Una visió de l’evolució del conjunt de mercats de la ciutat des de la pri-
mera meitat de segle fins 1868 ens mostraria, doncs, el pas progressiu des d’un 
conjunt relativament dispers de mercats urbans amb petites àrees d’atracció, a 
la implantació d’una jerarquia primitiva amb menys establiments, però amb 
àrees d’influència més àmplies, no solament de barri, sinó també de distric-
te o de ciutat. Evidentment, aquest sistema incipient patia encara de greus 
mancances. Amb l’excepció del mercat cobert de Santa Caterina, nascut ja 
vell, la resta eren descoberts i no mostraven les característiques d’aïllament 
respecte a l’espai de trànsit rodat circumdant i de preservació d’un espai de 
vianants cobert, ben il·luminat, ordenat i higiènic pròpies de la modernitat 
de l’arquitectura del ferro i el vidre (d’aquells «paraigües de ferro» dels que 
parlava Haussmann). La incomoditat d’aquests mercats descoberts s’intenta-
va resoldre amb tendals que es deterioraven ràpidament.6 D’altra banda, els 
principals espais es densificaven i desbordaven, i creaven problemes higiènics, 
de congestió i de funcionament. És significatiu un dictamen de dos facultatius 
el 1840 extremadament crític pel que fa a les condicions sanitàries del Born.7

5. Un informe del servei municipal afirmava que «el mercado de Isabel II no es ahora lo que era 
cuando se instaló, el concurso y la venta ha cuadriplicado desde aquella época y no hay localidades 
para muchas personas que las piden» AMAB, Comissió Obres Publiques / Secció 3a, expedient 
3.083, Peça 1 3/1, «General a todos los mercados», 1865. Falten les dades per a la Boqueria i no es pot 
saber per aquest any el seu pes exacte dintre del conjunt de mercats de Barcelona. Expedient 3.038, 
 Comissió d’Obres Públiques /Secció 3a, 1865. «Expediente relativo a los mercados públicos». L’aug-
ment del pes de Santa Caterina dintre del sistema és fàcilment detectable, però l’any 1877 Cornet i 
Mas, quan ja funcionava el nou mercat metàl·lic del Born, observava que «su proximidad al Borne 
ha hecho que no fuese tan concurrido como debiera», Cayetano Cornet i Mas, Guía de Barcelona, 
Barcelona, Editorial Libreria de Edualdo Puig, 1877. 
6. Per exemple, el 6 de febrer de 1855, el director del mercat de la Boqueria posava en coneixement 
«que algunos toldos de la plaza se hallan muy deteriorados en términos que existen varios que ni 
pueden correrse, lo que produce quejas por parte de los vendedores, diciendo que pagando su con-
tingente, cuando llueve tienen que abandonar el puesto, y cuando no el sol les echa a perder las 
verduras…» AMAB, Comissió d’Obres Públiques i Foment /Secció 3a, expedient 1.530, 3/1. En les 
Actes Municipals hi ha nombroses referències a la instal·lació o reparació de toldos de tela o de canya 
i cartró, sempre amb la preocupació de no excedir-se en el cost. Sauri i Matas destaquen el mercat de 
Santa Caterina «por la comodidad de hallarse al abrigo de la intemperie los vendedores y los compra-
dores…», Manuel Saurí i Josep Matas, Manual histórico-topográfico, estadístico y administrativo ó sea 
Guía General de Barcelona, Barcelona, Imprenta de D. Manuel Saurí, 1849, pàg. 235.
7. «El local del Borne, bastante reducido ya de sí y encajonado por dos de sus lados entre las casas que 
forman sus límites de mercado, cerrado además por las elevadísimas paredes de Santa María del Mar, 
necesitaría más bien que plantificación de barracas, un ensanche proporcionado a la numerosa concur-
rencia de compradores, vendedores y transeúntes que todo el día existen y circulan en su recinto […]».  
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Fora del projecte primerenc de coberts per al Born de Daniel i Molina 
de l’any 1848, les propostes no realitzades de construcció de ferro es concen-
tren, com en altres ciutats espanyoles, a partir de 1860: el projecte del mercat 
del Pedró el 1861, el de Miguel de Bergue per a la Boqueria el 1865 o el de 
Garriga i Roca per la Barceloneta el 1867. No sembla casual que aquest últim 
projecte sigui immediatament posterior al viatge de l’arquitecte a París com a 
comissionat per estudiar l’Exposició Universal i a la seva visita a altres ciutats 
franceses per completar la seva tasca.8 

Cap a una política de mercats (1868-1897): els primers mercats metàl·lics 
L’ impuls a la renovació dels mercats no va ser el simple resultat de la revolució 
del 1868, ja que alguns dels processos s’havien iniciat abans, però, sense cap 
dubte, el canvi polític va afavorir la seva articulació i concreció. No pot ser ca-
sual que a Madrid s’iniciés a les mateixes dates un procés similar.9 El Consell 
Plenari Municipal va proposar, el 29 de juliol de 1870, formar una comissió 
especial per estudiar el tema dels mercats, i el 27 de desembre de 1870, i a 
proposta d’aquesta comissió, s’encarregà al Director d’Edificacions i Ornat, 
l’arquitecte Josep Artigas, un estudi sobre la qüestió.10 L’informe resultant, del 
25 de maig de 1871, començava amb una anàlisi de la situació dels mercats 

També una comissió de l’Acadèmia de Medicina considera massa tancada i atapeïda la plaça del 
Born, AMAB, Comissió d’Hisenda / Secció 2a, «Gestiones del Ayuntamiento para la construcción 
de barracas en el Borne y en el Bornet», 1840, expedient 486.
8. AMAB, Actes Municipals, 19/9/1867, núm. 49, fol. 196 i 99 v.; 24/4/1868, núm 50, fol. 61 v.
9. Segons La Ilustración Española y Americana, del 22 de juny de 1875, a Madrid l’Ajuntament de 1867 
va encarregar el projecte dels mercats de La Cebada i Los Mostenses. El 1869 va assegurar la concessió 
necessària per començar les obres i el mercats van ser inaugurats el 1875. El de Chamberí es va inau-
gurar el 1876 i el de La Paz el 1882. A partir d’aquí el procés es va deturar i el de San Miguel es cons-
truí ja entre 1913 i 1916. Sobre els primers mercats metàl·lics madrilenys, vegeu Pedro Navascués , 
Arquitectura e ingenieria del hierro en España (1814-1936), Madrid, Ediciones El Viso, 2008; Pedro 
Navascués, Arquitectura y arquitectos madrileños, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1973.
10. AMAB, Actes Municipals, 29/7/1870, núm. 52, fol. 200. Vegeu també «Sobre proponer las modi-
ficaciones y mejoras que pueden introducirse en los mercados»; Comissió d’Obres Públiques / Secció 
3a, expedient 3.502: Nomenament d’una comissió especial que es faci càrrec de les necessitats de les 
places de mercat: «[…] que uno de los datos más significativos del estado de prosperidad, de adelanto 
y hasta de cultura de una población es sin duda el estado de su policía y por consiguiente el estado en 
que se hallan los sitios públicos más frecuentados y, entre ellos, los mercados. Por estas consideraci-
ones […] los infrascritos tienen el honor de proponer a V.E. se sirva nombrar una comisión especial 
de su seno, que, haciéndose encargo de las necesidades de las plazas de mercado de esta Ciudad y de 
las modificaciones y mejoras que pueden introducirse bajo todos los conceptos, proponga a la mayor 
brevedad posible las que considere más convenientes». Vegeu també 8/7/1870 fol. 147 v. «Dictamen 
de la Comisión para proponer mejoras en los mercados de esta capital proponiendo la traslación del 
de Padró […] y otro de la Comisión para proponer mejoras en los mercados en el sentido de que 
aceptando el proyecto de trasladar el del Padró al punto que está señalado […] en el plano oficial del 
Ensanche a la salida de la ex-Puerta de San Antonio; se oficie al Gefe de edificación y ornato para que 
exprese su parecer acerca de la expresada mejora».

El sistema de mercats de Barcelona
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de la ciutat i dels dèficits existents i feia el primer plantejament de conjunt 
que contemplava gairebé exclusivament la ciutat històrica. Mantenia el paper 
central que tenien els mercats de la Boqueria i Santa Caterina en les seves 
respectives grans àrees d’influència urbana, i proposava complementar-los 
amb una xarxa sòlida i consistent.11 Recomanava el desplaçament del Pedró 
al solar ja previst en el projecte de Cerdà per al futur mercat de Sant Antoni, 
la formació d’un nou mercat al solar de l’enderrocat convent de Jonqueres i, 
pel que fa al Born, considerava primer la possibilitat d’expropiació del sector 
entre la plaça i el carrer Esparteria per instal·lar-hi un mercat cobert en con-
dicions, però ho descartava pel seu cost. Finalment s’inclinava per l’enderroc 
de l’edifici de Sant Sebastià, de manera que Jonqueres i el nou Born quedaven 
en els dos extrems de la Gran Via A prevista per la Reforma (la futura Via 
Laietana), per facilitar-ne l’accessibilitat. La solució pensada per al Born, però, 
acabà descartada en incorporar Fontserè, el 1871, el nou mercat en el projecte 
sobre els terrenys cedits de la Ciutadella el 1869, en una situació pròxima a la 
ideada per Cerdà. Aquest és l’autèntic punt d’arrencada de la moderna xarxa 
de mercats metàl·lics. A partir d’aquestes dates, les actes municipals mostren 
una atenció sostinguda pel conjunt dels mercats entesos com a un sistema.12 

Els dos primers edificis metàl·lics, els del Born i de Sant Antoni, es 
plantejaren com autèntics manifestacions de la nova urbanitat: una alterna-
tiva al desordre dels mercats tradicionals, que envaïa els espais públics, i a la 
modernitat frustrada del de la Boqueria i el de Santa Caterina. Proposaven, 
seguint els models europeus, espais diàfans, protegits de la intempèrie, sepa-
rats del carrer, lliures d’entrebancs a la circulació dels compradors dedicats a 
l’ordenada contemplació de les mercaderies. Les noves arquitectures de ferro 
i vidre, com les arquitectures dels passatges o dels pavellons d’exposicions, 
creaven espais idonis per al desplegament de les mercaderies i es configuraven 
com als nous monuments de la «transitorietat» urbana que tenia com a màxim 
exemple les estacions de ferrocarril, arquitectures de la circulació ordenada  
i segura de l’home mòbil, nòmada.13

11. Informe de l’Arquitecte Director d’Edificacions i Ornato, Josep Artigas, 25/5/1871, AMAB, 
Comissió d’Obres Públiques, Secció 3a, expedient 3.502. 
12. Durant la primera meitat de 1873 hi ha notícies en les Actes Municipals del procés d’adquisició 
del solar del mercat de Sant Antoni, però dos anys més tard s’estava encara dictaminant en relació 
amb la valoració dels terrenys de l’Estat. AMAB, Comissió d’Obres Públiques, 27/2/1873, núm. 55, 
3/3/1873, 6/5/1873, 3/7/1873, fols. 83, 85, 144, 187 i Actes Municipals, 2/3/1875, núm. 57, fol. 66; 
23/3/1875, fol. 89 v. Vegeu nota 17.
13. Georges Teyssot, «Habits/Habitus/Habita» (1996), <http://urban.cccb.org> (urban library), 
(maig 2010): «In Paris the Capital of the Nineteenth Century, Walter Benjamin has noted how iron 
and glass were avoided in dwellings while such materials come to be used in passages, covered 
markets, pavilions for expositions and train stations: ‘buildings which served transitory purposes’. 
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El mercat del Born va ser finalment inaugurat el 1876, i el mercat 
de Sant Antoni, el 1882. Tenien en comú, a part de la nova tecnologia del 
ferro, manifestada tant a l’interior com a la façana, la seva grandària i la 
planta centralitzada al voltant d’un creuer coronat per un cimbori octogo-
nal en el qual confluïen àmplies naus perpendiculars. Unes característiques 

Two contrasting modes of subjectivity begin to insinuate themselves into the world of things: on 
the one hand, the ‘transitoriness’ that determines a sort of man, mobile and nomadic; on the other, 
the old individualism of the inhabitant par excellence who defends his traditional ‘permanence’ 
or ‘allocation’… It is certainly true that recent studies, for example, on the Victorian country 
house in Great Britain, or on the apartment building during the Haussmann era, tend to qualify 
Benjamin’s assertion that ‘iron, then, combines itself immediately with functional moments of 
economic life’».

El sistema de mercats de Barcelona

Mercat del Born, c. 1900, quan encara estava dedicat a la venda al detall
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que feien d’ells dues presències renovadores i «monumentals» en el paisatge 
canviant de la ciutat. Van suposar un esforç molt important nascut de la 
voluntat de modernització i d’unes expectatives excessivament optimistes.14 
S’esperava que la seva capacitat d’atracció descongestionaria el mercat de 
Santa Caterina i, sobretot, el de la Boqueria, el qual estava dramàticament 
sobrecarregat. No va ser així i, en els dos casos, la seva dimensió va acabar 
sent excessiva. 

Les discussions sobre el mercat de la dreta de l’Eixample resulten molt 
il·lustratives de l’excés d’ambició d’aquests dos primers mercats i també de 
la orientació progressiva cap als mercats de barri, més modestos en les seves 
dimensions. Era l’opció lògica en els casos de la Barceloneta i d’Hostafrancs 
però, pel que fa a l’Eixample, l’elecció és molt significativa. El 1872 s’havia 
acordat establir-hi dos mercats, i el més urgent era el de la part dreta més 
urbanitzada i habitada. Descartat el solar de Jonqueres previst per Artigas, 
entre 1875 i 1883 s’estudià un emplaçament en els terrenys de «La Catalana 
General de Crédito» que comprenia les dues illes entre els carrers Bruc, Casp, 
Bailèn i Ausiàs March. L’argument bàsic en defensa d’aquesta opció era jus-
tament «construir un gran mercado central» ja que amb la Reforma Interior 
havien de desaparèixer els de la Boqueria i de Santa Caterina i, si no existia un 
gran mercat, no seria possible construir-lo amb les requerides condicions de 
centralitat. Un dels membres de la Comissió es va mostrar contrari a la idea 
del gran mercat «por las demostraciones de la experiencia, como es de ver con 
el de San Antonio que llevado el Ayuntamiento por un exceso de celo levantó 
en grandiosas condiciones que huelga excesivamente para las necesidades de 
aquella barriada; pudiendo decirse lo propio del Borne; y en segundo lugar 
porque siendo de reducidas dimensiones, las necesarias no obstante para las 
necesidades del vecindario, tiene la ventaja de ser más factible por su menor 
coste». Un altre regidor insistia que un mercat petit es podria construir més 
ràpidament «libr(ándose) el Municipio del precio del arrendamiento de los 
terrenos anexos al de San José». De manera que s’acabà abandonant la idea 

14. Poc abans de la seva inauguració s’autoritza «a la Sociedad Económica para celebrar una exposi-
ción general Catalana en el nuevo mercado de San Antonio», la qual cosa ens mostra la proximitat 
entre els palaus d’exposicions i els nous mercats: AMAB, Actes Municipals, 28/6/1881, núm. 63, fol. 
419 v. Ramon Grau ha destacat en alguna ocasió el parentiu entre el Born o Sant Antoni i el palau 
d’exposicions de Fontserè per a la Ciutadella. Comparteixen la condició d’espais per al desplegament 
de l’espectacle de l’abundància i de les mercaderies. El projecte de Rovira i Trias per al mercat de 
Sant Antoni és especialment interessant perquè adopta una forma panòptica que el porta a situar el 
local del director en el punt central. Una solució que serà molt contestada i finalment modificada. 
Diario de Barcelona, 8/12/1881 «En el centro de la Plaza de San Antonio se está montando un pesado 
armatoste de madera y mampostería a manera de chalet suizo, detinado, según hemos oído, a oficinas 
del Director de dicha plaza y que hace perder la visiblidad de las 4 anchas y esbeltas naves que se unen 
en aquel sitio, perjudicando mucho, como es consiguiente, el buen efecto del edificio […]».
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de gran mercat i s’optà per la construcció d’un de barri.15 Ja el gener de 1884 
s’estava discutint un dictamen per a l’adquisició del solar definitiu del que 
seria el mercat de la Concepció, amb l’oposició d’alguns regidors per diversos 
motius, entre els quals hi havia la seva dimensió insuficient . El 18 de juny 
s’aprovava definitivament el projecte i el pressupost del mercat de la Concep-
ció en la seva versió més reduïda.16

En qualsevol cas, tant els dos primers grans mercats com els posteriors 
van ser fills de la mateixa indústria local. Bàsicament van estar a càrrec de 
La Maquinista Terrestre y Marítima, empresa fundada el 1855 per a la cons-
trucció de maquinària pesant que, en aquelles dates i per suplir les dificultats 
en aquest segment, va orientar una part important de la seva producció cap 
a les construccions metàl·liques. Entre moltes altres realitzacions, l’any 1888 
havia lliurat l’obra dels cinc mercats coberts (Born, Sant Antoni, Barcelo-
neta, Hostafrancs i Concepció) amb una superfície conjunta de 23.600 m2. 
Aquest és un fet abundantment subratllat en els discursos d’inauguració i 
a les guies de la ciutat i que dóna una gran unitat al conjunt inicial dels 
mercats barcelonins. 

De l’agregació de municipis a l’ordenació de la venda a l’engròs (1897-1921) 
Quan el 1897 culminà el procés d’agregació, no només s’havien construït els 
sis nous mercats metàl·lics a Barcelona, sinó que els diversos municipis del 
Pla havien anat protagonitzant les seves pròpies iniciatives.17 A Gràcia, per 
exemple, hi havia, a finals de segle, tres mercats en actiu. El de la plaça de 
la Llibertat, que funcionava des dels anys quaranta, havia estat cobert amb 
una construcció metàl·lica acabada el 1888 i quedava, per dimensió i recap-
tació, al mateix nivell que el de la Concepció i per sobre el de la Barceloneta. 

15. AMAB, Actes Municipals, 2/4/1875, núm. 57, fol. 92; 28/8/1883, núm. 65, fol. 270; 4/9/1883, 
fol. 275; 18/1/1884, núm. 66, fol. 15 v i seg. sobre el gran mercat central o el mercat de barri.
16. AMAB, Actes Municipals, 8/1/1884, núm. 66, fol. 8 v, fol. 423 v; 18/6/1885, núm. 67, fol. 187 v.
17. La limitació del terme havia estat decisiva en la inacabable qüestió de l’Escorxador. El procés 
s’havia eternitzat des de la proposta inclosa per Fontserè en el seu projecte per a l’àrea del Parc el 
1872. Aquest havia estat ràpidament rebutjat per motius higiènics. L’inici d’adquisició d’uns terrenys 
per edificar-lo en el terme de Sant Martí de Provençals es va mostrar inútil per les dificultats que 
va posar aquest municipi. Els intents posteriors d’instal·lar-lo a Sants tampoc van prosperar, i no 
va ser fins el 1886 que es va acordar la seva construcció en els terrenys de la Vinyeta, a Barcelona. 
L’agregació suposava que el nou consistori heretava els diversos equipaments dels diferents municipis 
i els havia de reordenar. Això era molt clar en el cas dels escorxadors. Se suprimiren els de Sants, 
Les Corts, Sant Gervasi i Sant Andreu i es mantingueren provisionalment en funcionament els de 
Gràcia i Sant Martí de Provençals. Els diversos municipis del Pla havien tingut les seves polítiques 
pròpies pel que fa als mercats que s’havien d’integrar a partir d’aquell moment en un sistema molt 
més ampli i homogeni, seguint criteris que ja eren clars i explícits des de les discussions sobre el 
projecte d’Eixample  i des de la proposta de Cerdà. Calgueren encara bastants anys per aconseguir la 
integració, però l’agregació és sens dubte un pas decisiu en aquesta direcció.

El sistema de mercats de Barcelona
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A l’altra banda del carrer Gran, hi havia dos centres en clara competència: 
el de la plaça de la Revolució, que era descobert i, el de la Travessera, on el 
1892, un grup privat hi havia instal·lat l’edifici de l’Abaceria Central (que 
abans de la seva conclusió ja estava en conflicte amb l’Ajuntament de Grà-
cia; un conflicte que heretà, després de l’annexió de municipis, l’Ajuntament 
de Barcelona).18 

A l’esquerra de l’Eixample, al carrer València entre Villarroel i Urgell i 
dintre del municipi de les Corts, hi havia anat prosperant el mercat anomenat 
popularment del Ninot (o de l’Avenir o de les Corts).19 L’any 1889, per dispo-
sició de l’Ajuntament de les Corts de Sarrià va ser traslladat a l’actual loca-
lització com a mercat descobert format per barraques de fusta. L’ajuntament 
de Sant Martí de Provençals havia fet construir els dos mercats coberts del 
Clot i de la Unió a cada un dels dos principals nuclis de població que hi havia 
al municipi. Els dos projectes els va fer l’arquitecte municipal de Barcelona, 
Pere Falqués, l’any 1887. A Sants el mercat anomenat de l’Hort Nou només 
estava parcialment cobert, però creixia ràpidament, de manera que el 1902 
tenia ja més parades que el de la Concepció i el de la Llibertat.20 També Sant 
Andreu, Sant Gervasi i la Sagrera tenien els seus propis mercats encara que de 
dimensions més petites. Horta i Sarrià també, però s’incorporarien més tard 
al municipi de Barcelona. 

La gestió va ser fragmentada fins a l’agregació de municipis, però par-
ticipava d’una experiència comuna. Això és visible en el cas del mercat de la 
Llibertat molt afí als altres mercats de La Maquinista Terrestre i Marítima. 
També ho és en els del Clot i Unió (1889), projectats per Pere Falquès, el qual, 

18. A Gràcia, el mercat de la Llibertat es completava amb llocs de venda en altres àrees de la vil·la, 
amb una concentració creixent a la plaça d’Isabel II, on se celebrava l’anomenat mercat de la Revo-
lució. El 1888 es proposa a l’Ajuntament de Gràcia l’adquisició dels terrenys de la fàbrica F. Puigmartí 
i Cia, a la Travessera de Gràcia, per instal·lar-hi un mercat. La superioritat considerarà gravosa la 
transacció. El Diario de Barcelona del 13 de desembre de 1892 anuncia que un grup privat hi ha ai-
xecat, «un gran mercado o Abacería Central, construido con todos los adelantos conocidos». El 21 de 
desembre el mateix diari n’anuncia l’obertura al públic. A partir d’aquí s’iniciarà un llarg litigi amb 
l’Ajuntament de Gràcia que l’Ajuntament de Barcelona heretarà després de l’agregació. La resposta 
de les instàncies municipals serà el projecte de renovació del mercat de la Revolució, les obres del qual 
seran subhastades el 13 de juny de 1903 i iniciades el 13 d’agost de 1904. No serà fins el juliol de 1911 
que s’acordarà la compra de l’Abaceria Central per part de l’Ajuntament i el mercat de la Revolució 
serà desmuntat i part dels seus materials reutilitzats en la construcció del mercat de Sant Gervasi. 
Vegeu «L’Abaceria Central», Gaceta Municipal, 29, (17/7/1950), pàg. 741-746.
19. Vegeu «L’obra constructiva de l’Ajuntament: el nou mercat del Ninot», Gaceta Municipal, 39, 
(2/10/1933), pàg. 1.007-1.015.
20. AMAB, Actes Municipals, 11/1/1899, núm. 94, fol. 21 v. «Se acuerda la construcción de dos 
naves laterales del Mercado nuevo de Sans en terrenos denominados ‘Hort Nou’, por 164.444,33 
ptas; volviendo a la comisión para su estudio los demás extremos del dictamen […]». S’aprova prè-
viament el projecte de l’arquitecte municipal i el pressupost total de 310.398,92 ptas. També: AMAB, 
Patrimoni Artístic i Ambiental, expedient, 7.103, caixa, 46.174.



273

com a arquitecte municipal de Barcelona, va treure profit de les experiències 
prèvies en plantejar uns mercats de construcció més econòmica, substituint 
els pilars de fosa pels d’obra de fàbrica que separaven les parades i sosteni-
en les encavallades.21 L’annexió de municipis imposava necessàriament una 

21. AMAB, Patrimoni Artístic Ambiental, caixa 46.186, expedient 7.125, Q147, Mercat del Clot, 
«Proyecto de Mercado Cubierto para la plaza del Clot, 1886, Ayuntamiento Constitucional de San 
Martin de Provensals. Vegeu també «Memoria», de 7/1/1887, de Pere Falqués: «En la manera de 
cubrir un mercado entra como circunstancia de consideración la economía de puntos de apoyo in-
termedios del área abrigada y por tanto precisa buscarse una solución en que se apoye la cubierta en 

El sistema de mercats de Barcelona

Mercats Valor terreny Valor edifici Recaptació

La Boqueria 886.745 10.250 475.360,18

El Born 640.320 1.250.711 124.026,33

Sant Antoni 711.750 1.356.457 111.597,21

Santa Caterina 737.100 120.000 151.739,91

Sants 50.853 24.800 84.761,10

La Concepció 258.668 536.459 76.525,37

La Llibertat 132.996 250.000 42.305,93

Barceloneta 132.481 275.880 36.495,43

El Ninot 3.750 19.757,12

Hostafrancs 104.904 478.927 11.934,13

La Revolució 36.080 25.304,77

Sant Andreu 11.045 5.800 9.782,01

El Clot 60.702 84.000 21.605,58

La Unió 42.968 65.200 20.293,85

Sagrera 9.570 1.751,42

Horta 1.063,68

Els Encants 46.459,51

Volateria 216.195 36.031 17.583,24

Peix Major 158.186 102.500 24.868,50

Valor del solar i de l’edifici (1900), recaptació en pessetes (1902). Les parades de la Boqueria s’han 
augmentat en 400 unitats per corregir l’error que s’adverteix al comparar-ho amb els anys següents 
(Font: AMAB Patrimoni artístic i monumental, caixa 46.174, expedient 7.103, Anuari estadístic, 1902)
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nova escala d’administració i una gestió conjunta de tots aquests mercats. 
Trobem un primer balanç esquemàtic en un expedient de 1900, i els Anuaris 
Estadístics , que es publicaren a partir de 1902, ens ajuden a obtenir una visió 
molt útil de conjunt.22 Resulta sorprenent que, de tots els mercats del vell mu-
nicipi de Barcelona, l’únic que es manté sense una arquitectura definida, sense 
acabar i pràcticament al descobert és el de la Boqueria que, segons l’Anuario 

los cierres laterales. A este objeto sentamos firmes apoyos en las líneas de largo y sobre ellos descansa 
la cubierta dejando del todo libre la longitud cobijada. Como no admitimos el cierre lateral del 
mercado, no construimos para los dichos apoyos un muro continuo sino muros contrafuerte en 
cada eje de tramo y en el sentido de los pares de cubiertas […] La adopción de los citados muros de 
apoyo y contrafuerte en lugar de columnas de hierro lo motiva aparte de la economía, la necesidad 
en todas formas de los muretes de separación de las carnicerías. […] En la obra de albañilería se em-
plea el ladrillo en fábrica vista en el exterior y revocado en los interiores y el cemento en los cuerpos  
y remates moldeados…».
22. AMAB, Patrimoni Artístic i Ambiental, expedient 7.103, caixa 46.174, Mercats Barcelona, 1900.

Recaptació mitjana per parada en pessetes, 1902 (Font: Anuari Estadístic, 1902)
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de 1902, representa el 40% de la recaptació del total dels setze mercats de la 
ciutat.23 El segon, el de Santa Caterina amb el 12%, és descrit el 1900 així: 
«este edificio en su mayor extensión se halla en estado ruinoso efectuándose 
en la actualidad algunas reformas». En definitiva, els dos mercats més cèntrics 
i més importants són els que estaven en pitjors condicions. Una de les raons 
d’aquesta situació anòmala era l’amenaça del projecte de reforma interior que 
Àngel Josep Baixeras impulsava aquells anys i que afectava de ple els mercats 
de Sant Josep i de Santa Caterina. Baixeras proposava tres mercats alternatius: 
un a Jonqueres, l’altre al solar de la Casa de la Misericòrdia i l’últim tocant a 
les Drassanes. Tots sobre les noves vies A i B. En el cas de la Boqueria, a aques-
ta amenaça s’hi va afegir la indecisió sobre el futur del solar de l’ex-convent 

23. Anuario Estadístico de Barcelona, 1902, pàg. 503-530.
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Santa Caterina
(12,50%)

El Born
(10,21%)

Sant Antoni
(9,19%)

La Concepció
(6,98%)

La Llibertat
(6,30%)
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(3,01%)

La Revolució
(2,08%)

El Clot 
(1,78%) 

La Unió 
(1,67%) 

El Ninot
(1,63%)

Hostafrancs
(0,98%)

Sant Andreu
(0,81%)

Sant Gervasi 
(0,14%)

Sagrera 
(0,09%)

Barceloneta
(3,48%)

La Boqueria
(39,1 %)

Percentatge de recaptació per mercat en pessetes,1902 (Font: Anuari Estadístic, 1902)
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de Jerusalem. Dos motius de precarietat que impediran la seva reordenació 
arquitectònica, però no el seu reforçament. 

D’altra banda, la valoració dels diversos mercats confirma clarament 
el canvi substancial d’estratègia entre els dos primers, els del Born i de Sant 
Antoni, i els que es van fer després.24 Els primers duplicaven o triplicaven la 
superfície dels següents i suposaven ells sols les dues terceres parts del total de 
la inversió municipal en nous edificis de mercat. Les seves recaptacions eren 
en canvi bastant modestes si es comparen amb les de la Boqueria o Santa 
Caterina i, fins i tot, amb les de la Concepció. Així doncs, els mercats més 
rendibles i actius, eren els més «tradicionals»: el de la Boqueria, descobert  
i atapeït, cor real del sistema de mercats barceloní, i el de Santa Caterina, 
arquitectònicament obsolet. També eren però els més congestionats i amb més 
problemes d’administració. 

L’intent de superar els mercats tradicionals s’associava en general al con-
trol de les formes d’urbanitat i a la moralització dels costums. Aquesta és una 
qüestió que es troba a tots els països occidentals.25 Les mancances en aquest 
àmbit s’utilitzen sovint com a arguments interessants. Per exemple, en una 
instància l’any 1859 contra el trasllat del mercat d’ Hostafrancs s’adduïa: 

[…] en primer lugar, quedando como queda la citada escuela en medio del trecho 
de la acera que sirve de plaza en términos que se puede decir que todo el frente de 
edificio es plaza, los niños y niñas, que en número de doscientos van a la misma 
escuela , tienen que oir y presenciar todos los días y a todas horas las blasfemias, pa-
labras obscenas y deshonestas, riñas y disputas y todo lo demás que conforme nadie 
ignora pasa en las plazas de mercado lo cual ha de servir y sirve de malísimo ejemplo 
a la educación de la niñez y a la formación de los buenos hábitos y costumbres […].26 

Els mateixos arguments s’utilitzaran el 1895 en una conferència publicada 
contra el mercat dels Encants: 

[…] Y sobre los moralizadores espectáculos que los feriantes nos brindan en sus 
días de venta ¿Qué diremos? No cabe duda que colocan la cultura de Barcelona en 

24. AMAB, Patrimoni Artístic i Ambiental, caixa 46.174, expedient 7.103.
25. Helen Tangires, Public Markets and Civic Culture in Nineteenth Century America, Baltimore  
i Londres, John Hopkins University Press, 2003; James Schmiechen, Kenneth Carls, The British 
Market Hall. A Social and Architectural History, New Haven i Londres, Yale University Press, 1999, 
pàg. 11-19, 51-58; Lemoine, Les Halles de…; Gilles-Henri Bailly, Philippe Laurent, La France des 
Halles & Marchés, Tolosa del Llenguadoc, Éditions Privat, 1998; Victoria Thomson, «Urban Reno-
vation, Moral Regeneration: Domesticating the Halles in Second Empire Paris», French Historical 
Studies, 20, (hivern 1997), pàg. 87-109.
26. AMAB, Comissió d’Obres Públiques i Foment, expedient 1.530, 3/1, 18/3/1859.
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un grado que la honra sobremanera. Aquella infernal gritería […] compuesta en 
su mayor parte de vulgares y obscenas palabras insultos soeces, que mutuamente 
se propinan, acompañados con frecuencia de gestos y acciones que nada tienen 
de edificante y otras análogas lindezas, produce un abigarrado conjunto de esce-
nas que pugnan abier tamente con la moral y el pudor propios de ciudades como  
la nuestra […].27 

En el reglament aprovat el 1898 aquest serà l’objecte de l’article 30:

27. M. Pirretas, Inconveniencias y perjuicios que los Encantes y el Rastro causan al comercio al detall 
en particular y a Barcelona en general. Conferencia en la Liga de Defensa Industrial y Comercial de 
Barcelona, Barcelona, 1895.

El sistema de mercats de Barcelona

Mercat de la Boqueria encara sense cobrir, c. 1910
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Los vendedores tienen el deber de usar buenas formas y finos modales en sus rela-
ciones entre sí, lo propio que con el público y con los empleados municipales del 
mercado […]28 

Els Encants van ser l’objecte d’una llarga controvèrsia. Aquest mercat de segona 
mà a l’aire lliure era considerat com l’exponent més fefaent del desordre insu-
portable de la vida al carrer. El 23 de setembre de 1879 s’aprovava retirar-ne una 
filera de parades. Una esmena s’hi oposava perquè considerava que la mesura 
quedava curta, ja que, 

ni los Encantes, ni los puestos de venta en la vía pública tenían razón de ser […] 
habían de hacerse desaparecer por completo los puestos de venta que se colocan en la 
calle Capmany en los días de los Encantes […].29 

Les vacil·lacions s’acabaran, amb caràcter d’urgència, arran de l’Exposició Uni-
versal de 1888. Els Encants quedaven massa cèntrics en un dels eixos privile-
giats i es va decidir traslladar-los a un punt més perifèric. Tal com relata un 
document de 1892: 

[…] el Excmo. Ayuntamiento bajo el supuesto pretexto de que los Encantes, tal como 
estaban establecidos en la calle Consulado y plaza de San Sebastián, denigrarían Bar-
celona […] decretó de una plumada la traslación de aquellos denigrantes encantes a los 
alrededores del mercado de San Antonio […]. Los antiguos Encantes pues, con todos 
sus defectos y con sus 245 vendedores, fueron instalados (a pesar de las protestas de los 
que se creían perjudicados) a los alrededores de la más importante plaza-mercado, que 
hoy tiene la Condal Ciudad […]. 

Quan, el 1892 i 1893, alguns veïns van reclamar que tornessin al lloc de sempre, 
els venedors havien vist els avantatges de la nova localització, i s’hi van oposar 
amb força.30 L’any següent s’intentarà simplement posar ordre en la massa del 
venedors que s’havien distribuït sense excessius controls entorn del mercat de 

28. Reglamento para el régimen de los mercados de esta Ciudad. Aprobado por el Excmo Ayuntamiento en 
Consistorio de 13 de abril de 1898, (AHCB, Entit. 1-25 caixa 2, 1). Vegeu també els comentaris sobre 
el Born i la Boqueria a José Coroleu, Guía del forastero en Barcelona y sus alrededores, Barcelona, 
Jaume Seix, 1887, pàg. 262.
29. AMAB, Actes Municipals, 23/9/1879, núm. 61, fol. 411.
30. Adduïen que, «[…] tantos afanes y tantos desvelos, no han podido menos que dar los más satis-
factorios resultados […] ya que los establecimientos, antes perdidos, han adquirido potente vida y 
los 245 vendedores se han convertido en 700 vendedores fijos y en 200 temporeros […]», finalment 
apel·laven als interessos de l’Ajuntament mateix. «Defensa de los derechos de los vendedores en 
los Encantes […], del mercado de San Antonio», AHCB (Entit. 1-25 Caixa 2.5), AMAB, Actes 
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Sant Antoni.31 De manera que, el mateix any 1888 que s’havia completat la 
primera fornada de mercats moderns, el més gran i costós dels construïts que-
dava assetjat per les formes de mercadeig més primitives i antitètiques al valor 
de la urbanitat moderna que els nous mercats volien representar.

Durant les últimes dècades del segle xix, abunden els indicis de la 
importància creixent de la venda a l’engròs. És significatiu que el mateix any 
1891 es facin tres propostes que van en la mateixa direcció: destinar un gran 
edifici de la ciutat a l’allotjament, reconeixement i contractació de bestiar; 
construir un dipòsit per a la venda del peix a l’engròs a la Galeria de les 
Màquines de l’Exposició de 1888 i construir al mercat de Santa Caterina, 
un dipòsit-llatzaret per a les gallines, que en la seva majoria eren d’impor-
tació, i que «[…] a consecuencia de las travesías que han de efectuar poco 
menos que amontonadas, son las que contienen los principios infecciosos». 
El creixement de la ciutat havia fet canviar l’escala del seu aprovisionament 
i, entre altres, es creaven problemes de gestió i de control. La decisió d’apro-
fitar la Galeria de les Màquines de l’Exposició Universal com a instal·lació 
per a la venda a l’engròs marcava l’orientació que se seguiria a partir d’aquell 
moment. L’any 1897 es proposava dedicar el mateix edifici a mercat de vo-
lateria, fruites i peix a l’engròs i, l’any següent, s’iniciaven les obres. De tota 
manera, el 1900 el mercat de la volateria era l’únic dels tres que estava ja 
en funcionament.32 El 1899 s’adverteix un cert canvi de programa quan 
s’acorda instal·lar el mercat de fruites i llegums al Born, on encara hi havia 
un espai ben delimitat de venda de peix a l’engròs. Coneixem també la 
situació i superfícies d’aquests mercats de venda a l’engròs l’any 1900. El 
de volateria ocupava 5.444 m2 de l’edifici de la Galeria de les Màquines de 
l’Exposició. El de fruites era nominalment al mateix solar i ocupava gairebé 
3.300 m2, però no estava en explotació. El mercat del peix era al carrer 
Marquesa tocant a l’Estació de França i tenia un terreny annex entre els 
carrers Ocata, Aduana i Marquesa, d’uns 390 m2.33 El 1904 hi va haver les 
primeres propostes de tornar a traslladar al Born la venda de peix a l’engròs. 

Municipals, 19/1/1893, fol. 33 v. «Vuelve a la comisión el dictamen de mayoría S/M (fol. 338 v del 
libro de actas anterior) para que se instalen otra vez los Encantes en la plaza de San Sebastián».
31. AMAB, Actes Municipals, 20/10/1894, II, núm. 85, fol. 270, i 27/10/1894, fol. 290, 294. La qüestió 
del trasllat tornarà a ser abordada el 1906. AMAB Actes Municipals, 20/11/1906, índex, caixa 138.
32. AMAB, Actes Municipals, 1/12/1897, núm. 91, fol. 605 v-606; 9/2/1898, núm. 92, fol. 138 v;
12/7/1899, núm. 93, fol. 312; 12/7/1899, núm. 95, fol. 18. «Se encargan al Sr. Arquitecto Municipal 
los trabajos necesarios para la pronta terminación de los mercados de frutas y volatería», Actes Mu-
nicipals, 12/7/1901, núm.106, fol. 42 v.
33. AMAB, Patrimoni Artístic i Ambiental, «Relació i valoració dels Mercats de la Ciutat», Q 147, 
expedient 7.103, caixa 46.174.
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La proposició va progressar i, cap el 1920, aquesta venda ocupava 1.719 m2 
dels més de 8.000 m2 del Born.34

En aquests mateixos anys s’estaven elaborant tres reglaments: per una 
banda el general dels mercats i per una altra, els especials del mercat central de 
peix i el del mercat central de verdures i fruites a l’engròs.35 Un dels més actius 
defensors de la necessitat d’un mercat a l’engròs de fruites i verdures va ser 
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI). Alguns paràgrafs de la seva 
revista descriuen el mal funcionament del mercat de Sant Josep (la Boqueria), 
autèntic mercat central de la ciutat: 

Da verdadera pena ver cómo se realiza actualmente la entrada e inspección de las 
frutas y hortalizas que han de surtir la plaza. Pocos hay que desconozcan la situación 
y distribución del actual mercado de San José. Si se les dijera que allí en aquel callejón 
posterior se hacinan sus trescientos carros diarios enmonterillados hasta los topes de 
frutas y hortalizas, a buen seguro creerían imposible tal afirmación; no obstante es 
cierto, ciertísimo. Tan incompleto y rudimentario sistema es otro factor que deter-
mina una depreciación en los precios para el vendedor, o sea el payés, sin que por 
ello se beneficie el consumidor. La razón es obvia. Los carros del llano del Llobregat, 
supongamos, tienen que esperar desde las doce de la noche que llegan para entrar en 
turno hasta la hora a veces avanzada en que habiendo realizado su mercancía pueden 
emprender el regreso. Como disponen de escaso sitio, allí se aglomeran cestos y más 
cestos, se alzan grandes montones de fruta descargada rapidísimamente, cuasi tirada 
en virtud de la aglomeración, de esa falta absoluta de condiciones, sin tiempo para 
arreglarla ni espacio para colocarla. Y por este defectuoso camino llegan al momento 
de la venta productos tan delicados que por estas y otras razones se ven obligados los 
payeses a cederlos a precios verdaderamente ruinosos […].36

34. AMAB, Patrimoni Artístic i Ambiental, «Proyecto de habilitación de parte del mercado del 
Borne para la venta al por mayor de frutas y verduras», octubre 1920, expedient 7.108, caixa 46.177 
(13/88/803).
35.AMAB Actes Municipals 25/1/1901, índex, caixa 106, vol. 1, fol. 70 v, S/M, «Dictamen per a 
modificar el vigent reglament de mercats». Actes Municipals, 31/1/1906, índex, caixa 138, vol.1, fol. 
250 v: «Aprobar los tres reglamentos que se acompañan para régimen de mercados en general y de 
los especiales del Central de Pescado y Frutas y Verduras al por mayor y su publicación en la Gaceta 
Municipal, 31 de enero de 1906». És probable que la Gaceta Municipal estigués programada per sortir 
en aquestes dates, però el cert és que no es publicà la primera fins el 1914.
36. J.M. Pujades, «Un mercado central de frutas y verduras», Revista del Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, 20/12/1913, any LXII, quad. 24, pàg. 371. Comenta algunes de les conclusions de l’expo-
sició elevada a l’Ajuntament. «…Habría entonces, nos dice, unificación de precios, siendo regulador 
el mercado central no sólo de los de Barcelona sino también de fuera, mientras vemos hoy que ni los 
propios de la capital pueden unificarse. Tendríamos, si este mercado existiera en local apropiado y en 
sitio a propósito, la facilidad de reexpedir los envíos cuando la existencia de un determinado produc-
to fuera tan abundante que obligara a venderlo a bajo precio; esta facilidad existiría si se situase en la 
proximidad de una línea férrea». També proposa l’ús de cambres frigorífiques. 
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La crisi de subsistències motivada per la Primera Guerra Mundial va resultar 
decisiva per a la solució del problema de la instal·lació d’un mercat central a la 
ciutat.37 El febrer de 1916, l’Institut insistia: 

Una de las concausas que determinan el llamado conflicto de las subsistencias, es 
por lo que a Barcelona se refiere la desorganización reinante en los mercados de la 
ciudad, con el agravante que, al propio tiempo que se perjudica al consumidor, se 
perjudica igualmente al productor, o sea a los agricultores de las comarcas vecinas 
y aun de las más lejanas […] Esta es la triste situación que atravesamos […] crisis 
por carestía en la ciudad, crisis por abundancia en el campo ¿Cómo solucionar 
este conflicto? Mediante la implantación de un mercado central, libre en el cual se 
hiciesen las contrataciones públicamente y se diese toda la publicidad necesaria a 
las cotizaciones, con lo cual se acabaría con el desorden actual y con el estado de 
privilegios que impera.38

El 17 gener de 1918, insistien: 

[…] algunas disposiciones dictadas con objeto de abaratar las subsistencias producen 
efectos contraproducentes, habiéndose vulnerado de tal modo las leyes económicas, 
que se ha hecho posible y aun económico dar patatas y trigo al ganado en las explota-
ciones agrícolas y dejar deteriorar productos obtenidos a las puertas de Barcelona por 
no sujetarlos a los entorpecimientos y gabelas que implica la entrada en la ciudad. Las 
trabas que se impusieron en la pasada campaña a la venta y circulación de las patatas y 
la tasa al precio de la carne de cerdo, han fomentado la escasez de uno y otro produc-
tos. Más que intervenir en el precio de venta, los poderes públicos deben fomentar y 
estimular la producción, con lo cual por virtud de la ley de la oferta y la demanda, se 
logrará la baratura del producto…, otro medio de atenuar el conflicto es, a juicio del 
Instituto, por lo que se refiere a Barcelona, la implantación de mercados centrales li-
bres, a los que afluyesen los productos, suprimiéndose en lo posible los intermediarios 
y lográndose, por lo tanto, una mayor baratura de aquellos. Uno de estos mercados 
debería ser de toda suerte de productos agrícolas, frutas y verduras, tubérculos, gra-
nos, semillas, etc., y aún leñas y carbón vegetal, con un anexo de volatería y otro de 

37. Sobre les lluites del consum i el paper protagonista de les dones durant la guerra, vegeu Lester 
Golden, «El rebombori del pa del gener de 1918», L’Avenç, 44, (1981), pàg. 45-50. Temma Kaplan, 
«Female Consciousness and Collective Action. The Case of Barcelona, 1910-1918», Signs, (primavera 
1982), VII, 3, pàg. 545-566.
38. «Las subsistencias y el mercado de Barcelona», Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 
5/2/1916, any LXV, quad., 3, pàg. 33. El novembre de 1916 va passar a la Comissió d’ Hisenda una 
proposició «para implantar el Mercado Central, contratación y depósito de hortalizas, frutas, etc.», 
AMAB, Actes Municipals, 9/11/1916, índex, núm. 217, VI, fol. 48 v.
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ganados, implantándose en el matadero. […] Dice el Instituto que si hace cerca de un 
cuarto de siglo que viene sosteniendo la implantación de estas mejoras municipales, 
espera que ahora, en tan críticas circunstancias será atendido.39

El febrer de 1918, un dictamen de la Comissió d’Hisenda proposava els passos 
per construir un mercat central: el primer era habilitar provisionalment el 
Born, el segon el trasllat del mercat central del peix a altres locals de l’Ajun-
tament i el tercer fer el trasllat dels venedors que havien de poder triar per 
antiguitat entre les parades vacants en tots els mercats, exceptuat el de la 
Boqueria. Els altres serien traslladats a Santa Caterina, on s’estava cobrint  
i pavimentant el gran pati interior per allotjar-los.40

De tota manera, els canvis es van allargar molt i durant el procés, van 
ser molt abundants les denúncies per la passivitat de l’Ajuntament, per la força 
dels interessos creats i per l’oberta resistència dels majoristes, que obtenien 
grans beneficis amb l’alça de preus. No és doncs estrany que, malgrat la ur-
gència declarada de la iniciativa, calguessin tres anys per que s’imposés. El 
19 d’abril de 1920, es concedia una nova pròrroga per arreglar la coberta 
del mercat del Born i encara es treballava en les noves marquesines. El 17 de 
novembre quedava sense dictaminar la distribució de parades del Born a causa 
de les obres. L’octubre de 1920, quan es realitzà el projecte d’habilitació del 
nou mercat de majoristes del Born, la venda a l’engròs de fruites i verdures 
estava encara repartida en els diversos mercats de la ciutat. Una memòria mu-
nicipal analitzava la situació existent, amb les superfícies que s’hi destinaven a 
cada mercat i la solució que es proposava. 

Tot i que els treballs semblaven ja força avançats, l’arribada del general 
Martínez Anido com a governador civil ajudà probablement a desbloquejar 
la qüestió del trasllat o, com a mínim, a accelerar-ne el procés. Nomenat el 

39. Diario de Barcelona, dijous 17/1/1918, pàg. 701.
40. Actes Municipals, 11/2/1918, índex, vol. 2, Un dictamen de la Comissió d’Hisenda d’11 de febrer 
de 1918, que el 13 març està encara pendent de discussió, proposant «[…] que sin perjuicio de los acu-
erdos que se estimen oportunos a la preparación de un gran Mercado Central de Frutas y Verduras, 
se habilite provisionalmente el Mercado del Borne […] La Alcaldía procederá al rápido traslado del 
Mercado Central del Pescado y de las Oficinas de Consumos a otros locales propiedad del Ayuntami-
ento […] Del mismo modo se procederá al traslado de los actuales vendedores de la siguiente forma 
[…] Formada una lista de los ocupantes por antigüedad seran requeridos por el mismo orden para 
que elijan entre los puestos vacantes en todos los mercados con excepción de los de San José, Santa 
Catalina, Borne y Central de Pescado […] Los demás serán trasladados al Mercado de Santa Catalina 
en cuanto lo permitan las obras urgentes de habilitación del mismo […]». Entre les quals destaca el 
cobriment i pavimentació del seu pati central fins aleshores descobert. Es considera urgent «porque 
de él depende el abaratamiento de las frutas y las verduras […]». (25 setembre, vol.5, fol. 62). «Poner 
a disposición del Arquitecto Jefe de la Sección facultativa de Hacienda una cantidad para gastos de 
traslado de los puestos de venta al por menor del Mercado del Borne». (6 novembre, vol. 6, fol.29) 
«Moción del Sr. Vinaixa sobre comienzo y suspensión de unas obras en el mercado del Borne».
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10 de novembre de 1920, venia amb àmplies facultats i decidit a intervenir 
en els diversos enfrontaments que afectaven la «qüestió social» amb l’enorme 
conflictivitat obrera i d’ordre públic. El 13 de novembre, el nou governador 
civil rebia la premsa per primera vegada per anunciar les mesures per tallar la 
violència i «estudiar la qüestió de les associacions, sindicats i federacions». El 
16 ja declarava que el tema de les subsistències era un dels problemes que més 
el preocupava i, a partir d’aquest moment, no va parar d’intervenir-hi amb 
mesures a vegades contraproduents, però sempre ben propagades a través de 
la premsa.41 Anys més tard, en una contestació a la Cambra de la Propietat, la 
Delegació de Proveïments (Delegación de Abastos) ho reconeixia obertament: 
«[…] fue una obra que constituyó un problema y la preocupación de muchos 

41. Diario de Barcelona, 1/3/1921, pàg. 2.208. «Hablando ayer con los periodistas manifestó el Go-
bernador Civil que por la mañana se había personado en el mercado central del pescado para con-
vencerse personalmente del fundamento que pudieran tener las denuncias que se le habían formulado 
[…] después de visitar el mercado central del pescado, el Gobernador se trasladó al de verduras, las 
obras del cual avanzan con rapidez». 

El sistema de mercats de Barcelona

Superfícies ocupades per a la venda a l’engròs de fruites  
i verdures en els diferents mercats el 1920

La Boqueria 3.547 m2

Santa Caterina 1.751 m2

Sant Antoni 993 m2

Sants 290 m2

La Llibertat 230 m2

El Clot 124 m2

El Born

   Espai central 3.864 m2

   Venda peix fresc (a l’engròs) avui 1.719 m2 

   Voreres (protegides per les noves marquesines) 1840 m2

«Projecte d’habilitació de part del mercat del Born per a venda a l‘engròs de fruites i verdures», 
octubre 1920. Hi havien 120 «assentadors» i un nombre petit de «transeünts» repartits entre els 
diversos mercats. En la part que s’habilitava del Born hi cabien 147 assentadors i 100 transeünts. 
[Font: AMAB Patrimoni artístic i monumental, caixa 46.177, expedient 7.108 (13/88/803), 15/11/1929]
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Venedors ambulants a l’Arc del Teatre, 1930
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Ayuntamientos, que llegó a imponerse al que la realizó por el Sr. Martínez 
Anido, en la época que ejercía el cargo de Gobernador Civil de esta provincia 
[…]».42 I, encara que els arguments del Institut Agrícola Català de Sant Isidre 
s’havien basat en potenciar la competència i la correcta formació dels preus, 
el nou mercat central havia de facilitar una política decididament interven-
cionista de control tant dels marges dels intermediaris com dels preus taxats 
que afectaven a la venda dels productes més crítics. 

La indiscutible vigència dels mercats (1920-1975) 
Els valuosos estudis realitzats sobre els sistemes de mercats en alguns dels paï-
sos que estableixen les trajectòries model —com ara França, la Gran Bretanya 
o els Estats Units— indueixen a pensar que, a mesura que avança el segle 
xx, els mercats van perdent protagonisme en la venda alimentària al detall.43 
També que, a partir de la segona meitat del segle, aquest procés s’accelera 
fins a una progressiva erosió del sistema, amb la correlativa pèrdua de molts 
exemplars arquitectònics valuosos, construïts en les diverses etapes. 

Contràriament al que es desprèn d’aquests estudis, a Barcelona la ten-
dència és gairebé la inversa. De fet, a Espanya en general durant el segle xx 
els mercats mantindran tota la seva vigència. En moltes ciutats espanyoles, i 
en moltes ciutats menors de Catalunya, les primeres dècades del segle són un 
període de construcció de mercats molt notables. Un cas exemplar és el dels 
dos monumentals mercats de la ciutat de València. 

Malgrat els entrebancs, particularment els de caràcter econòmic, l’acció 
i el compromís municipal serà gairebé constant durant tot el segle. Estaran, a 
més, acompanyats d’un destacat treball de reflexió per part dels arquitectes i 
urbanistes més compromesos amb la gestió municipal. Aquest és especialment 
explícit durant els anys trenta, quan la revista CAME, del Cos d’Arquitec-
tes Municipals d’Espanya, dedicarà un interès sostingut al tema. Hi trobem 
nombrosos articles que aborden des de la construcció de moderns i exemplars 
mercats de majoristes, com el de Frankfurt, fins al seguiment dels projectes i 
realitzacions a les diverses ciutats espanyoles. Algunes de les iniciatives objecte 
d’especial atenció són les que s’emprenen a Madrid en aquells anys: el projecte 
i construcció del mercat central de majoristes de fruites i verdures de Legazpi, 
o el pla de mercats impulsat per l’arquitecte Ferrero. A Barcelona les propostes 
durant els anys vint i trenta són més modestes. Però l’exemple de Madrid, com 

42. AMAB, Obres Públiques, CV-137/145 (signatura topogràfica B-2-D-01-01-15176), 1926. Sol-
licitud de la Cambra de la Propietat Urbana sobre la desaparició del Born.
43. Tangires, Public Markets and…; Schmiechen, Carls, The British Market…; Lemoine,  Les 
Halles de…; Bailly, Laurent, La France des Halles… 
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el d’altres ciutats europees, mostra que els mercats públics estaven ben lluny 
de perdre la seva actualitat i eren objecte d’una marcada renovació tipològica, 
en part associada a l’ús del formigó armat. Des del punt de vista urbanístic, és 
interessant la visionària proposta per a Madrid de Zuazo-Jansen (1929-1930) 
que concedeix un gran protagonisme al sistema de mercats. No es limita a la 
distribució equilibrada de les diferents unitats, sinó que es plantegen com a 
conjunts de mercats i edificis comercials de gran envergadura, pensats per anar 
creixent progressivament durant deu o quinze anys.44 La crisi econòmica dels 
anys trenta, aprofundida per la guerra i la llarga postguerra, no va trencar la 
confiança en els mercats. És més, si ens fixem en els casos de Madrid i Barcelo-
na a l’etapa de postguerra s’observa una extraordinària ampliació i reforçament 
dels seus sistemes. Probablement és aquest el període de bifurcació decisiva si 
es compara amb la trajectòria dels altres països occidentals.

Arribat aquest punt, és important considerar els efectes del creixement 
demogràfic i de les crisis des de finals dels anys vint fins als anys cinquanta. 
La conflictivitat generada per l’atur en el període d’entreguerres, amb assalts 
als mercats i l’expansió de la venda ambulant il·legal, ha estat estudiada a 
través de diverses fonts.45 Les actes municipals reflecteixen la preocupació per 
aquest últim tema a partir de 1929, amb una atenció sostinguda i nombroses 
iniciatives de control que cal interpretar com a resposta a aquest focus impor-
tant de conflictivitat. Fins que l’any 1934 s’acorda crear uns petits mercats 
a l’aire lliure (els «mercadets») a diversos districtes per reconduir la venda 
ambulant de comestibles.46 

Mercats, comerç ambulant, «mercadets» i petit teixit al detall tenen un 
destacat i diferenciat efecte sobre els diversos barris. En aquest sentit és interes-
sant la distribució del petit comerç alimentari l’any 1932, estudiat a través dels 
registres de la matrícula industrial. S’hi observen dues lògiques diferenciades. 
D’una banda, s’adverteixen concentracions polaritzades entorn dels mercats mu-
nicipals. De l’altra, fortes concentracions en àrees de residència popular, poc as-
sistides per aquests mercats. És especialment significativa, per contra, l’absència 
d’aquest tipus de comerç a les zones residencials de més alt estatus a l’àrea entorn 
del passeig de Gràcia. Aquest és un comportament que ha estat advertit en altres 
latituds i per altres autors des de començaments del segle xix. Per exemple, John 

44. Anteproyecto del trazado viario y urbanización de Madrid Zuazo-Jansen, 1929-1930, Estudi preli-
minar de Lilia Maure, Madrid, COAM, 1986.
45. Chris Ealham, «La lluita pel carrer. Els venedors ambulants durant la II República», L’Avenç, 
230, (nov. 1998), pàg. 21-26. (La lucha por Barcelona: Clase, cultura y conflicto, 1898-1937, Madrid, 
Alianza, 2005; Class, Culture and Conflict in Barcelona, 1898-1937, Oxon-Nueva York, Routledge/
Cañada-Blanch, 2005).
46. AMAB, Actes Municipals, 26/9/1934, índex, V, fol. 20 v.

Manuel Guàrdia, José Luis Oyón i Nadia Fava



287

Benson i Gareth Shaw subratllen que les petites botigues van créixer inextri-
cablement lligades a la satisfacció de la demanda de la classe obrera.47 De totes 
maneres, convé destacar que estem molt lluny de l’impacte del comerç al detall 
alimentari als països anglosaxons. En paraules de Deborah Hodson, les dades 
de 1920 i de 1970 mostren Lancashire com una de les regions «on el comerç al 
detall encara estava fermament establert». Així mateix, l’estudi de Scola per a 
Manchester, una ciutat de dimensió molt similar a la de Barcelona, mostra com 

47. John Benson, Garreth Shaw (eds), The Evolution of Retail Systems, c. 1800-1914, Leicester, Leicester 
University Press, 1992, pàg. 200.
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Comerç d’aliments al detall fora dels mercats i localització dels mercats a l’àrea central  
de Barcelona, 1932 (Font: ACA, Matrícula industrial)
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la part més important del comerç alimentari al detall no passava pels mercats.48 
Les xifres de Manchester de l’any 1871 mostren que només es distribuïa des 
dels mercats el 3,6% de la carn, l’11,9% del peix, i el 16,6% de les fruites i ver-
dures. Mentre que a Barcelona, si es comparen els punts de venda als mercats 
de 1921 i els de les diferents botigues que ofereix la matrícula industrial de 
1932, podem constatar que els mercats signifiquen aproximadament el 79% 
en la distribució de la carn, el 74% en el cas del peix i el 60% en el de la venda 
de fruites i verdures. Els mercats municipals hi tenien, doncs, una hegemonia 
absoluta. Fins i tot si es comparen amb ciutats com Sheffield, on sembla que el 
1888 la meitat de la població comprava als mercats.49 Aquesta diferència es fa 
encara més significativa si es considera que els mercats britànics van perdre pes 
des de les primeres dècades del segle xx. 

La Guerra Civil, entre 1936 i 1939, propicià un gravíssim problema de 
subsistències i una considerable desorganització del teixit al detall. Entre les 
primeres mesures del consistori dels vencedors, destacaven justament els in-
tents de control i ordenació de les diverses formes de comerç alimentari al 
detall. Després del 26 de gener de 1939, quan els nacionals prengueren posses-
sió l’Ajuntament, a les actes municipals es constata un clima d’absoluta desor-
ganització. Tal com manifesten les actes mateixes uns anys després: «[…] al ser 
liberada Barcelona, la desorganización del Ayuntamiento era tan completa que 
puede decirse que ninguno de los servicios funcionaba adecuadamente por la 
ausencia de un número considerable de funcionarios, parte rojos, y por lo tanto 
huídos, y parte presos y llevados a Francia en la retirada […]». A aquesta situa-
ció, calia afegir el laboriós i traumàtic procés de depuració del personal que va 
afectar, segons les mateixes actes, la xifra de 7.000 empleats. En aquest context, 
bona part dels esforços es destinaren a impulsar un seguit de disposicions que 
intentaven posar ordre en els processos d’abastament. Es suspengué la tramita-
ció de permisos de nous establiments de comerç alimentari al detall (15 de març 
de 1939), s’autoritzà el funcionament només de tres dels petits mercats a l’aire 
lliure existents, es posaren limitacions a la venda a la via pública, es regulà la 
venda de peix de platja, s’intentà controlar i ordenar l’aprovisionament de llet i 
s’aprovaren les bases per a l’obertura d’establiments al detall d’articles de comer, 

48. «It is significant in this light, however, that two twentieth-century surveys of market trade and 
provision, conducted in the 1920s and 1970s, revealed Lancashire be one of the regions where retail 
market trading was still most firmly established. Furthermore, it was the national stronghold of dis-
tinctive market type; namely the undercover, daily-operating municipal market.» Deborah Hodson, 
«‘The Municipal Store’: Adaptation and Development in the Retail Markets of Nineteenth-Century 
Urban Lancashire», dins Nicholas Alexander, Gary Akerhurst, The Emergence of Modern Retai-
ling, 1750-1950, Londres, Frank Cass and Company Ltd., 1999; Roger Scola, Feeding the Victorian 
City: The Food Supply of Manchester 1770-1870, Manchester, Manchester University Press, 1992.
49. Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 128.
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beber y arder (16 de juny de 1939). Poc després s’aprovà una reglamentació de 
forns i fleques (29 d’agost de 1939). Aquesta tònica continuà amb les obres i la 
reordenació de la venda al mercat central de fruites i verdures, l’aprovació de les 
diverses ordenances, l’ampliació a quatre del nombre de mercats a l’aire lliure 
admesos (14 de setembre de 1940), i el 21 d’abril de 1942 ja es decidí la compra 
del solar del que seria el mercat de la Sagrada Família, per situar-hi el que hi 
havia al carrer Sicília. Aquesta va ser la tònica de la política de mercats dels 
anys quaranta i primers cinquanta. El de Nostre Senyora del Carme substituí, 
el 1950, el mercadet de les Drassanes. El 1951 es feren nous mercats a Horta i a 
Vallvidrera, i el 1954, el del Guinardó en substitució del mercadet del Passatge 
de Llívia. També s’hi traslladaren els venedors del mercat a l’aire lliure que hi 
havia aleshores al carrer de les Camèlies. En aquest procés de reordenació, a 
finals de l’any 1952, se suprimiren parades al pati de la Gardunya que s’anaren 
traslladant a l’interior de la Boqueria, a Santa Caterina, Galvany, Barceloneta, 
Sagrada Família i Sagrera. Aquest últim seria inaugurat el 1955. 

El sistema de mercats de Barcelona
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Després de la profunda crisi de la postguerra immediata, els cinquanta 
van ser anys de lenta transició, des de plantejaments fortament autàrquics fins 
a un nou model econòmic més obert, que no es concretà definitivament fins el 
Pla d’Estabilització de 1959, pòrtic de l’anomenat desarrollismo dels anys sei-
xanta. L’activació de l’economia comportava una major participació privada, 
i l’any 1955 s’estaven estudiant els requisits i condicions per a la instal·lació 
de mercats de particulars.50 A diferència del que havia succeït a la primera 

50. AMAB, Actes Municipals-Ple, 26/7/1955, fol. 120 v, i Actes Municipals-Ple, 28/4/1956, fol. 
54. «Los mercados con que actualmente contamos […] son 24 y en relación con el millón y medio 

Vista interior del Born convertit en mercat a l’engròs de fruites i verdures, c. 1930
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generació de mercats, el nou reglament facilità la introducció d’instal·lacions 
de construcció i explotació privada amb reversió a l’Ajuntament en un termini 
prefixat. S’aprovà el 26 de juliol de 1956 i posà les bases, a Barcelona, de l’etapa 
més activa en la construcció de mercats. La idea era que tot barceloní tingués 
un mercat a menys d’un quilòmetre del seu domicili. Entre 1957 y 1977 es 
van construir 18 mercats de barri a les àrees menys servides. D’altra banda, a 
partir de 1966, es va plantejar sistemàticament «la posibilidad de simultanear 
la construcción de mercados zonales con la previsión de aparcamiento». Fet 
que va afectar tant a les noves construccions de l’ampliada xarxa de mercats al 
detall, com a la renovació dels ja existents.51 

En paral·lel, el 1962, es convocà un concurs públic per seleccionar un 
projecte i fórmula econòmica de mercat a l’engròs de fruites i verdures. Una 
qüestió que s’havia plantejat, sense èxit, en diverses ocasions des de la seva 
instal·lació al Born l’any 1921. L’alcalde Porcioles mateix ho argumentava el 
juny de 1964: «hoy los mercados, más que en razones urbanísticas, son estu-
diados y normados por consideraciones económicas y sociales». El problema 
bàsic era «su repercusión en el coste de la vida y por su inmediato efecto 
en la esfera social» i, més endavant, afegia: «Barcelona es considerada, con 
fundamento, la Ciudad de más alto coste de vida de España». La comparació 
dels preus amb els del mercat central de Madrid, el portava a deduir que la 
distribució de fruites i verdures podia tenir-hi una incidència gens menys-
preable. Estimava una diferència en aquest conjunt de productes d’al voltant 
de l’11,65%. La iniciativa quedava, de fet, inscrita en les previsions del Primer 
Pla de Desenvolupament de 1964-1967, que volia superar la inèrcia de les 
estructures comercials i la persistència de mitjans obsolets de distribució que 
tenien greus repercussions en el cost de la vida.52 

de habitantes que tiene Barcelona, resultan insuficientes para atender al vecindario ya que la pro-
porción es inferior a la de un mercado por cada 50.000 habitantes, cuando una sana política de 
abastecimiento  aconseja la adscripción de 20.000 almas como máximo para cada uno de aquellos. Por 
diversas circunstancias […] no puede equipararse el régimen de abastecimientos en nuestra ciudad al 
de otros sistemas de grandes urbes europeas y americanas. Por ello, y ante las dificultades que repre-
sentaría construir el gran número de mercados que reclama el público, cabe resolver esta insuficiencia 
mediante los mercados de tipo particular, es decir, dando acceso y cauce a la iniciativa privada como 
elemento de colaboración en la actividad municipal».
51. AMAB, Actes Municipals-Ple, 4/8/1966, fol. 79 i ss. 
52. AMAB, Actes Municipals-Ple, 9/6/1964, fol. 67 i ss. «El abastecimiento público constituye una 
de las materias que más exigen un concienzudo examen y especial celo, por su repercusión en el coste 
de la vida y por su inmediato efecto en la esfera social. De ahí que los gobiernos presten singular 
cuidado a esta materia, ya con medidas aisladas, ya mediante la reforma de estructuras comerciales 
que, asegurando la libre concurrencia, eviten todo factor inflacionista, y corrijan también cualquier 
tendencia monopolista de efectos nocivos para los intereses comunales. En España como afirma el 
Plan de Desarrollo, el mercado presenta todavía en algunas zonas estructuras poco progresivas y 
aún ancestrales. De ahí la necesidad de superar, según se afirma, la inercia de algunas estructuras 

El sistema de mercats de Barcelona
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El procés de decisió i aprovació del nou mercat de fruites i verdures va 
haver de vèncer nombroses resistències i va resultar laboriós. El 1971 s’inau-
gurà finalment Mercabarna i s’hi traslladà el mercat central. Els primers anys 
van ser bastant accidentats i, malgrat la millora que aportaven les noves instal-
lacions, el cert és que el funcionament va resultar fortament deficitari, proba-
blement a causa dels vicis de gestió heretats.

Pel que fa als mercats zonals, el 1975 les actes municipals palesen les 
creixents dificultats per completar la xarxa amb centres perifèrics com el pre-
vist a la Trinitat, que va ser l’últim de la sèrie. El 21 de gener de 1975, vist que 
les licitacions havien quedat desertes, es considerà que el sistema que s’havia 
aplicat fins aleshores no era possible al mercat de la Trinitat perquè no re-
sultava rendible al contractista. Algun regidor comparava el sistema seguit a 
Madrid des de 1930, i el de Barcelona des de 1960. La seva conclusió era que 
si el de Barcelona no s’havia copiat era perquè no acabava de funcionar. S’en-
comanà que una comissió estudiés el sistema de contractació adequat. Però el 
cicle s’estava ja tancant, i havia deixat 40 mercats homogèniament distribuïts 
en el reduït municipi de Barcelona de 92 km2. A partir d’aquestes dates, la 
triple crisi econòmica, política i de model urbanístic, pròpia dels anys setanta, 
els hi restà tot protagonisme en les discussions del consistori. 

Crisi i revitalització urbana: els mercats com a instruments urbanístics 
(1975-2008)
Durant els anys vuitanta, els mercats van recuperar el protagonisme però des 
d’una perspectiva ben diferent. La nova política municipal intentava pal·liar 
els dèficits heretats i fer front a les diverses expressions de la crisi. Dintre de 
l’àmbit dels mercats municipals, el primer problema que va haver d’encarar 

comerciales y la persistencia de unos medios anticuados de distribución, que frenan el desarrollo 
económico, inciden directamente sobre el coste de la vida y dan origen a grandes desajustes en la 
evolución de los diversos sectores. El actual sistema de abastos grava innecesariamente al consumidor, 
debilita la libre competencia y daña, a la vez al agricultor, que ve mermados sus legítimos intereses 
por un perinicioso estrangulamiento de los canales comerciales. En la organización de los mercados 
centrales de abastos, polarizan hoy los Gobiernos su atención, como instrumento más idóneo para 
lograr el juego de la libre concurrencia y, en defintiva, un precio justo». fol. 68 v. «Barcelona es 
considerada, con fundamento, la Ciudad de más alto coste de vida de España. Tomando el año 1958 
como base 100, el coste de la vida de nuestra ciudad, según el Instituto Nacional de Estadística es 
de 135,3, mientras que en Madrid es de 128,1 y en el conjunto de las capitales alcanza el 130,7. […] 
La carestía relativa de Barcelona respecto a Madrid, por lo que hace a la alimentación, es por tanto 
de un 6,16%. El actual sistema de distribución de frutas y verduras puede influir en estos costes. Es 
difícil poder calcular esta influencia […] Pero si por vía de un mero ejemplo partimos de los precios 
dominantes en Barcelona y Madrid en la semana comprendida entre el día 27 de abril y 2 de mayo, 
última de la que se poseen datos completos, resulta que el total de lo vendido en el Borne respecto a 
ocho clases de frutas, 21 tipos de verduras […] el mayor coste es del orden de 11,65%, pese a no estar 
todavía el mercado central de Madrid al nivel de los extranjeros».
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el nou consistori va ser el dèficit crònic de funcionament de Mercabarna. 
L’equip tècnic que ja l’any 1982 havia aconseguit posar ordre al mercat central 
va ser l’encarregat d’estudiar la resposta als problemes del comerç al detall del 
sector de l’alimentació, a través d’un conveni en el que hi participaven l’Àrea 
de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció General de  
Comerç Interior de la Conselleria de Comerç i Turisme de la Generalitat.53 
En els mateixos anys que el Govern de l’Estat estava portant a terme una 
costosa reconversió industrial, el consistori democràtic considerava que també 
s’havia de reconvertir aquest sector fortament afectat per la crisi, encara que 
reconeixia la dificultat a causa de la seva atomització i dispersió. Amb l’im-
puls econòmic dels anys seixanta s’havien incorporat noves tecnologies de 
producció, emmagatzematge, conservació, distribució i venda d’aliments, 
inclosa l’aparició dels moderns centres comercials. Però la crisi econòmica 
dels anys setanta i primers vuitanta havia afavorit un gran creixement del 
sector alimentari com a resposta a l’atur. Això comportava una situació de 
minifundisme, manca de professionalitat, inversió escassa, un grau d’auto-
organització baixíssim, una població activa envellida i amb poca capacitat 
d’iniciativa, quotes de mercat raquítiques… I, paradoxalment, l’augment de 
l’oferta anava acompanyat de l’alça dels preus, perquè aquests establiments 
només eren sostenibles si els marges comercials eren elevats. Algunes dades de 
l’estudi resulten reveladores. Barcelona comptava amb 15.674 establiments al 
detall, la qual cosa suposava que havien augmentat en un 13% en 9 anys, en 
un període de població estancada o decreixent, i comportava una mitjana, del 
tot insostenible, de 36 famílies per cada comerç. La legislació de règim local 
no dotava als ajuntaments de gaires eines per incidir en els preus: bàsicament, 
les ordenances, el mercat majorista i els mercats municipals.

En aquesta anàlisi es comprovava la quota considerable dintre del 
consum global dels mercats zonals municipals, que concentraven el 49,9% 
del total consumit per habitant, un 53% del consum alimentari estricte i el 
40,4% de tots els tipus d’establiments (queviures, botigues especialitzades, 
autoserveis, grans superfícies, galeries d’alimentació i parades de mercats). 
En conseqüència, des dels primers plantejaments, l’ampli sistema de mercats 
de Barcelona (40 mercats municipals) i de l’Àrea Metropolitana (75 mercats 
municipals) es va veure com a una eina essencial en aquest procés de recon-
versió. Aglutinaven un potencial destacadíssim d’oferta del comerç al detall 
i de l’adrogueria i podien resultar un factor decisiu per evitar la concentració 
oligopolística de les grans superfícies, encara incipients. Si tradicionalment la 

53. Proposta d’assignació de la gestió dels mercats municipals a Mercabarna, Ajuntament de Barcelona, 
1984, document mecanoscrit, Arxiu AGEM (Associació Gestors de Manteniment).
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responsabilitat dels ajuntaments havia estat assegurar l’aprovisionament, en 
aquesta nova etapa era necessària una política global i coherent en matèria de 
comerç i de consum: «exercir un veritable urbanisme comercial».54 En aquest 
nou context, es defensava que els mercats municipals podien ser-ne els eixos 
fonamentals, perquè era factible convertir-los en un sector comercial dinàmic, 
modern, equilibrat i exemplar.

L’estudi va servir, a partir de 1984, de base per a l’elaboració del Pla 
Especial d’Equipament Alimentari de Barcelona (PECAB), que van adoptar 
els mercats municipals, i sobretot les seves àrees d’influència i polaritat co-
mercial, on es concentrava la part més important dels actes de compra d’ali-
mentació, com els seus principals instruments d’actuació.55 L’anàlisi no es va 
limitar, doncs, als mercats i va considerar conjuntament el mercat (nòdul de 
polaritat) i els establiments situats al seu entorn. Va estudiar l’abast d’aques-
tes polaritats a través de més de 138.000 enquestes a les portes dels mercats, 
demanant la residència dels visitants, el que va permetre «mapificar» la pro-
cedència de la clientela. Es va analitzar també l’entorn comercial i els aspec-
tes d’accessibilitat (parades de bus, estacions de metro, aparcaments, zones 
de vianants, direccions  de circulació, etc.). Proposava localitzar i ordenar les 
polaritats comercials, dimensionar l’equipament comercial al nivell suficient 
per evitar la saturació del sector i regular els usos i les formes comercials 
permeses en cada zona de la ciutat, plasmant així en el territori les polítiques 
comercials alimentàries de l’Ajuntament de Barcelona. Entre les actuacions 
directes, preveia la construcció de mercats zonals nous, o bé la reforma o 
rehabilitació dels existents. Pel que fa a la reconversió econòmica, es propo-
sava l’adequació de la grandària dels establiments a la capacitat de consum 
de les zones d’influència i tendir a una concepció de mercat zonal no aïllada, 
sinó que formés part d’un centre comercial reforçat que donés oportunitat 
als comerciants de la zona d’integrar-s’hi. Així mateix, es plantejava afavorir 
la concentració i la modernització de l’aparell comercial promovent parades 
de venda més grans i la formació dels comerciants, i millorar la transparèn-
cia del mercat augmentant el nivell d’informació del tots els estaments. El 
PECAB tampoc no oblidava completar i estendre l’oferta dels mercats zonals 
i eliminar entrebancs per tal d’afavorir la tasca administrativa. 

Amb plena consciència que era impossible afrontar el tractament de la 
problemàtica de l’assentament territorial dels usos comercials alimentaris des 

54. Proposta d’assignació… Quan parla de les competències i responsabilitats de l’Ajuntament i quan 
presenta els mercats com a instruments essencials de política municipal, insisteix en la necessitat 
d’«exercir un veritable urbanisme comercial».
55. Pla Especial d’Equipament Comercial Alimentari de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, Ajuntament 
de Barcelona, Àrea de Proveïments i Consum, 1990.
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d’una perspectiva estrictament econòmica, l’estudi apuntava potenciar el focus 
comercial; impedir l’aparició de formes tendents a substituir les finalitats del 
mercat dintre de la xarxa de distribució; concentrar i potenciar els comerços 
complementaris; i dotar l’entorn d’una infrastructura urbanística adequada  
i d’equipaments, amb creació d’eixos o illes de vianants al voltant dels mer-
cats, aparcaments, etc. Reclamaven, de fet, una major atenció urbanística per 
a aquestes qüestions. 

L’abril de 1991 es va crear l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
(IMMB), un organisme autònom, de caràcter comercial i de serveis, per a la 
gestió directa i l’administració dels mercats municipals zonals i especials a 
la ciutat de Barcelona. Es tractava d’aconseguir una major fluïdesa en l’orde-
nació de les activitats i la seva administració. També disposava d’una gestió 
pressupostària pròpia, sota la tutela de l’Ajuntament, amb els consegüents 
agilització i augment de la seva capacitat econòmica.

L’IMMB ha impulsat, des dels anys noranta, la modernització comer-
cial progressiva dels mercats. Encara que la seva política no ha estat exempta 
d’incerteses, s’han fet un gran nombre d’intervencions a la gran majoria de 

El sistema de mercats de Barcelona

Àrees de clientela dels mercats zonals municipals segons les dades de 1983-1984 del PECAB.  
Les tres corones marquen la procedència del 25%, el 50% i el 75% de la clientela de cada mercat
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Mercat de la Concepció, 1888. Arquitecte: Antoni Rovira i Trias. Rehabilitat per Albert Pineda, 1998. 
Inici de l’onada de renovacions
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mercats (serveis de caixer automàtics, aparcaments per a clients, repartiment 
a domicili, autoserveis…), i se n’ha constatat una forta activació en els últims 
anys. S’han renovat íntegrament les estructures tant físiques com comercials 
dels mercats de la Sagrada Família, el Clot, la Concepció, Lesseps, Santa Ca-
terina, la Boqueria i, més recentment, els de la Barceloneta i la Llibertat. Estan 
en procés de renovació els de Sant Antoni i el Ninot, i s’han creat també nous 
mercats, com el del Fort Pienc. 

Des de les preocupacions inicials dels anys vuitanta fins als temps més re-
cents, la reflexió i les intervencions sobre els mercats, nascudes d’una voluntat de 
reconversió econòmica, han reflectit el canvis en el pensament i en les polítiques 
urbanes. A l’inici d’aquesta dècada, en un clima més aviat hostil al pla general 
urbanístic, es va optar per les intervencions acotades amb capacitat de regenerar 
la qualitat i la vida dels barris. Es confiava en la qualitat del disseny, en el com-
promís formal del projecte i en la programació de la seva realització. El PECAB 
es va plantejar en un moment en el que aquestes visions més fragmentàries es 
començaven a articular en plantejaments més estructurals (com el de les àrees 
de centralitat) i, encara que partia d’una preocupació econòmica, la política de 
mercats de l’IMMB va anar incorporant molts d’aquests valors, que atorgaven 
un gran protagonisme a l’arquitectura. Des de les primeres intervencions s’apre-
cia una preocupació per la qualitat dels projectes arquitectònics, que han estat 
molt variats en funció del mercat abordat. Tampoc han quedat al marge d’un 
cert procés d’espectacularització que queda ben palès en projectes com el de 
Santa Caterina o de la Barceloneta. Aquesta revitalització dels mercats cap al 
turisme i la grandiositat ha vingut acompanyada d’un augment apreciable de les 
parades que ofereixen productes selectes, cada vegada més orientades a una per-
sonalització i diversificació del consum alimentari. És evident però que aquesta 
«gentrificació» no pot salvar per sí sola la minvant participació dels mercats en 
el consum alimentari global i, més en general, en la vida mateixa de la ciutat.

Les estimacions permeten aproximar-nos a l’evolució durant el segle 
xx de la participació dels mercats en el total del consum alimentari a Barce-
lona. Hem constatat l’extraordinari pes entre 1921 i 1932, quan concentra-
ven prop del 60% en la venda de fruites i verdures, un 74% en el cas del peix 
i fins un 79% en el de la carn, i agrupaven 6.696 parades. Una comparació 
amb els actes de venda estimats el 1983 per l’informe de Mercabarna, mostra 
que els mercats mantenien una quota important, totalment inusual en altres 
ciutats occidentals en aquelles dates. La política desenvolupada en els últims 
anys no ha pogut impedir una davallada significativa. El 2006 es calculava 
que entorn el 29,3% dels actes de compra es realitzaven als mercats, entre el 
25 i el 30% en el cas de la fruita, el 45% en el de la carn i el 66,6% en el cas 
del peix. Hi hagut una política conscient de l’IMMB, de reducció de parades 
i ampliació de la dimensió mitjana; actualment el seu nombre és de 6.708, 

El sistema de mercats de Barcelona
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pràcticament igual al de 1921, però es reparteixen en el triple de mercats. 
D’aquestes parades, a més a més, una quarta part està actualment en situació 
de vacant. El nombre d’establiments ha baixat igualment: dels aproximada-
ment 7.500 a meitat dels anys setanta, s’ha anat baixant progressivament fins 
als 6.700 el 1983, 4.223 el 1998 i 3.105 el 2006. La pintura que s’observa al 
contemplar la Barcelona real, és a dir, la Barcelona metropolitana de més de 
quatre milions d’habitants, és possiblement encara més compromesa. Cada 
vegada resulta més difícil per als mercats competir amb els preus dels super-
mercats de barri i amb les botigues franquiciades de fruita. Malgrat el pes 
específic que conserven, els mercats no ho tenen fàcil.

Els mercats es troben avui a Barcelona en una cruïlla compromesa, però 
es mantenen com a un potent actiu de la ciutat. Caldria, doncs, no fer un ba-
lanç precipitat en valorar els resultats des de criteris empresarials, i considerar 
les externalitats positives d’aquesta política en termes de vertebració social 
dels barris, de contenció de les tendències oligopolístiques o de promoció eco-
nòmica de la ciutat. En qualsevol cas, difícilment es pot intentar fer aquest 
balanç comprensiu si no és a través de les aproximacions comparades. 
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Les Reines dels Mercats: cultura municipal  
i gènere al sector del comerç al detall d’aliments  
de Barcelona
Montserrat M. Miller

Un segle abans que esclatés la Guerra Civil, les autoritats de Barcelona es van 
trobar davant del difícil repte d’ajustar el sistema d’abastament de la ciutat al 
gran augment d’escala i de densitat urbanes que va acompanyar la industria-
lització. El subministrament d’aliments era una preocupació política urgent 
perquè les escassetats, les pujades de preu i la desconfiança ocasional de la po-
blació respecte a la justícia del mercat en la distribució dels aliments provocava 
amb certa periodicitat violentes revoltes populars. Un element clau de la res-
posta municipal del segle xix als problemes d’abastament de Barcelona, igual 
que a moltes altres ciutats, fou la construcció d’una sèrie de mercats coberts 
públics concebuts per proveir la població urbana de manera més racional. 
Arribat l’any 1936, el sistema de proveïment de Barcelona estava format per 
una xarxa de setze mercats coberts de venda al detall i dos de venda a l’engròs 
disseminats pel paisatge urbà. 

Sota els governs municipals de la Restauració, el comerç al detall als 
mercats coberts de Barcelona es va anar racionalitzant i estandarditzant com 
a eix vertebrador d’una nova economia política del comerç alimentari de la 
ciutat. Però la significació històrica dels mercats de Barcelona va més enllà 
de la seva vitalitat comercial tradicional: la seva importància també rau en el 
fet que van esdevenir espais cívics, socials i culturals. Si bé van ser projectats 
en un principi com a monuments que simbolitzaven el compromís muni-
cipal amb el benestar dels ciutadans, els mercats coberts de Barcelona van 
esdevenir focus vitals de la vida de barri. Dins seu es van anar creant xarxes 
formals i informals entre els venedors d’ambdós sexes, entre ells i els seus 
clients i entre ells i la burocràcia municipal propietària i gestora de l’espai en 
el qual treballaven. 

Treballant com treballaven amb una estructura normativa que limi-
tava la competència, facilitava l’estabilitat comercial i feia créixer el valor 
econòmic de les llicències de les parades, a les primeres dècades del segle 
xx la població de venedors de mercat de Barcelona es va erigir com a grup 
urbà important de cara a la política municipal. Com a detallistes i empre-
nedors a petita escala, milers de dones i homes van atènyer un cert nivell 
de seguretat econòmica i fins i tot una mobilitat social ascendent mitjan-
çant l’adquisició de les llicències municipals per tenir parada als mercats de 
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la ciutat.1 Malgrat la presència d’homes treballant-hi de venedors, mossos, 
guardes, inspectors i directors, en general els mercats eren espais públics fe-
minitzats. Durant tot aquest període les dones van dominar numèricament 
com a titulars de les llicències de parades i, durant molt de temps més, la seva 
clientela va ser gairebé exclusivament femenina. En aquest sentit, els mercats 
de Barcelona constitueixen espais molt importants i força ignorats per estu-
diar la gran implicació de les dones espanyoles en el comerç de petita escala 
de finals del segle xix i principis del xx. Les venedores de mercat, investides 
d’un poder local considerable gràcies al seu accés als aliments en una ciutat 
sovint famolenca, ocupaven un espai cultural qüestionat en el qual les dones 
madures eren vistes com a bruixes malcarades i les joves com a icones ciuta-
danes de la virtut i de la bellesa femenina. Entre aquestes dues representacions 
culturals polaritzades, a la vida real les venedores de mercat de Barcelona feien 
d’intermediàries entre el control públic de l’abastament i el consum popular 
d’aliments. Des de milers de parades disseminades per tota la ciutat, genera-
cions de venedores de mercat reivindicaven el seu honor, dignitat i moralitat 
dins de les comunitats de clients de barri que atenien.

Antecedents
El sistema de mercats municipals coberts de Barcelona de la dècada de 1830 
va sorgir dins del nucli urbà emmurallat de la ciutat. Els primers edificis es 
van construir en resposta als problemes de congestió i desorganització que 
hi havia als mercats a l’aire lliure, que havien crescut molt a conseqüència de 
l’augment de densitat de la població. El trasllat i la separació física d’aquell 
comerç de mercats a l’aire lliure a espais urbans més delimitats i físicament de-
finits es van poder fer a conseqüència dels saquejos de propietats de l’Església 
durant diferents episodis de violència que es van produir el 1835. Les revoltes 
populars reclamaven, entre altres, els convents de Sant Josep, a la Rambla, i 
el de Santa Caterina, prop de la catedral. L’Ajuntament va adquirir aquestes 
propietats i va decidir emplaçar-hi mercats nous. El pas d’un ús religiós a un 
ús laic d’aquests espais va tenir lloc a empentes i rodolons, però la Boqueria va 
obrir al públic el 1837 i Santa Caterina va ser inaugurat el 1848.

Amb la demolició de les muralles borbòniques que envoltaven la ciutat 
i la construcció progressiva de l’Eixample durant la segona meitat del segle 

1. El nombre real de persones que es dedicaven a la venda al detall d’aliments als mercats fluctuava 
amb el temps. Segons la Gaceta Municipal de Barcelona, quan es va declarar la Segona Repúbli-
ca hi havia 7.286 llicències municipals per vendre productes alimentaris als mercats de la ciutat. 
«Presupuestos ordinarios de gastos en el interior y especial de la zona de Ensanche para 1931», Gaceta 
Municipal de Barcelona, Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1931.
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xx, les autoritats municipals van haver de fer front a nous reptes per al sis-
tema d’abastament d’aliments. Un programa de construcció municipal amb 
tendència a la coherència arquitectònica va obrir entre el 1876 i el 1888 cinc 
grans mercats coberts: el Born, Sant Antoni, la Barceloneta, la Concepció i 
Hostafrancs, els quals van suposar una ampliació radical del comerç al de-
tall d’aliments a la metròpolis puixant. Després, Barcelona va adquirir més 
mercats quan es va annexar, entre el 1897 i el 1921, uns quants barris i viles 
industrials que havien crescut al voltant del nou barri de l’Eixample. Així, la 
ciutat va heretar i va passar a dirigir mercats ja existents com els de la Llibertat 
i l’Abaceria Central a Gràcia, els del Clot i la Unió a Sant Martí i el mercat de 
Sarrià.2 La situació de creixement va dur a la construcció de més mercats als 
barris acabats d’annexar: entre el 1912 i el 1927 es van inaugurar els mercats 
de Sant Gervasi, Sants, Sant Andreu i Galvany, i el 1933 va obrir el mercat 
del Ninot.3 

Els mercats com a capital simbòlic
Des dels seus inicis, els nous mercats coberts de Barcelona reflectien la conso-
lidació del compromís amb una tradició reguladora i molt ben establerta de 
control públic de l’abastament d’aliments.4 Amb tot, els guions retòrics que 
es van seguir a les cerimònies al voltant de la construcció de la Boqueria i de 
Santa Caterina indiquen que les autoritats públiques liberals que actuaven en 
defensa d’Isabel II havien adoptat una visió que s’apropiava dels mercats i els 
exaltava com a nova forma de capital simbòlic.5 Per exemple, el 19 de març de 
1840, les màximes autoritats polítiques, militars i religioses de Barcelona es 
van concentrar a la Boqueria per a la cerimònia oficial de la primera pedra del 

2. L’Abaceria Central era en un principi un edifici de propietat privada, i l’Ajuntament de Barcelona 
no el va comprar fins al 1912.
3. També va haver-hi un augment proporcional del control municipal sobre el comerç a l’engròs 
(concentrat al Born a partir del 1921) i sobre el sector carni i l’escorxador (monopolitzat per la cor-
poració a partir del 1892 a través del Matadero Municipal). 
4. Les reglamentacions municipals de finals del segle xviii i principis del xix ja havien començat a 
racionalitzar, reorganitzar i traslladar el comerç de mercats a l’aire lliure que saturava les zones de la 
Rambla i el Born. D’entre totes les iniciatives destaca un conjunt de normes noves publicades el 1826. 
Vegeu Diario de Barcelona, 5/10/1826, pàg. 2.233-2.236. La tradició del control públic sobre els 
mercats i les fires de Catalunya té una llarga història. Vegeu per exemple Carme Batlle i Gallart, 
Fires i mercats: factors de dinamisme econòmic i centres de sociabilitat (segles XI a XV), Barcelona, Rafael 
Dalmau, 2004; Lluís Casassas i Simó, Fires i Mercats a Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1978;  
i Albert Carreras; Lídia Torra, Història econòmica de les fires a Catalunya, Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, 2004.
5. Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, traduït a l’anglès per Richard Nice, Cambridge, 1977; 
Montserrat Miller, «Mercats noucentistes de Barcelona: una interpretació dels seus orígens i signifi-
cant cultural», Revista de l’Alguer: Anuari Acadèmic de Cultura Catalana, 4, (des. 1993), pàg. 93-106. 
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mercat traslladat i reorganitzat.6 Tot i que la celebració solemne incloïa una 
processó des de l’ajuntament molt semblant als rituals públics associats amb les 
festivitats religioses, en aquest cas el que es volia era legitimar la reapropiació 
d’una propietat de l’Església per a un ús laic. Com a part de la cerimònia de 
primera pedra, les autoritats van enterrar un grapat de monedes que vinculaven 
la Boqueria amb el passat imperial espanyol i anunciaven la riquesa futura que 
el mercat generaria per a la ciutat.7 

Tenint en compte que l’obertura de l’espai de la nova Boqueria era con-
seqüència de la violència de les revoltes, aquests esforços per aconseguir la 
legitimitat popular eren urgents. En els cinc anys anteriors a les cerimònies 
de primera pedra de la Boqueria, Barcelona havia experimentat una sèrie de 
revoltes populars, les anomenades bullangues, durant les quals es van saquejar 
convents, la violència luddita va dur a l’incendi de la fàbrica Bonaplata, i el 
governador militar, el general Pere Nolasc de Bassa i Girona, va ser defenes-
trat, assassinat i arrossegat pels carrers de la ciutat. Aquestes revoltes foren 
provocades per una sèrie de factors relacionats amb la primera guerra Carlina, 
per divisions internes dels liberals i per l’aparició de moviments de democràcia 
popular i de socialisme utòpic entre les capes de la societat urbana sense dret 
a vot. A més, aquestes bullangues es van veure agreujades per la densificació 
urbana i el ressentiment per l’encariment dels queviures i, en concret, pels 
temuts impostos del consum imposats per l’estat.8 No ha d’estranyar doncs 
que, ara que s’havia aconseguit posar terme a aquell cicle de revoltes, les auto-
ritats municipals liberals decidissin exaltar el mercat de la Boqueria acabat de 
traslladar com a símbol dels beneficis que el públic podia treure de l’ordre i la 
racionalització. Mentre el nou mercat facilitava clarament un control munici-
pal més gran dels venedors, la ritualització pública de l’espai va ser un primer 
pas amb vista a consolidar la integració del comerç de mercats de queviures en 
la cultura política liberal emergent de la ciutat.

El poder simbòlic que els mercats de Barcelona anaven adquirint per 
a aquell estat liberal jove i fràgil va tornar a quedar manifest en la cerimònia 
inaugural de primera pedra del mercat de Santa Caterina del 10 d’octubre 

6. El mercat va rebre el nom de Sant Josep, el seu patró, però aquest nom no va acabar mai d’establir-se  
en l’ús popular. 
7. IMH (Institut Municipal d’Història), B.1944 8 op.1, «Barcelona antigua y moderna: el mercado 
de la Boquería, 1840-1944. Recuerdos, evocaciones, perspectivas», Barcelona, Publicidad Gabernet , 
1944; «Nuestros centros de abastos: el mercado de San José», Gaceta Municipal de Barcelona, 
17/10/1949, 1.218. 
8. Els consumos, impostos sobre els aliments, essencials per a les finances municipals durant tot el 
segle xix, van atraure protestes populars fins que no van ser abolits sota Canalejas el 1912. Raymond 
Carr, Spain 1808-1939, Oxford, Oxford University Press, 1966, pàg. 133, 165, 374 i 495. 
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de 1844. També aquí, els rituals municipals que celebraven el nou mercat es 
produïen després de diversos episodis de violència urbana. Les insurreccions 
del 1842 i el 1843 van culminar en una revolta popular igualitària i anticen-
tralista que va durar tres mesos, l’anomenada Jamància, que les forces liberals 
només van poder sufocar mitjançant l’assetjament i el bombardeig de la ciutat. 
Un cop més, les raons que havien provocat el cicle de violència eren diverses 
i complexes, però també l’havien alimentat certes escassetats en el sistema de 
proveïment de la ciutat. De fet, el nom de la revolta, la Jamància, s’ha atribuït 
generalment a l’entusiasme que van mostrar els qui més gana passaven per 
engrossir les files de la milícia popular, no tant pel seu compromís ideològic 
com per poder accedir a les racions de queviures. L’ordre i el control liberal es 
van poder restablir a finals de novembre de 1843, però els estralls físics cau-
sats al paisatge urbà durant la revolta i la seva repressió encara eren molt visi-
bles quan les màximes autoritats civils i militars de la ciutat i tots els cònsols 
estrangers es van reunir per posar la primera pedra del nou mercat de Santa 
Caterina menys d’un any després. Com a part de l’esdeveniment, es va fer que 
els dignataris i el públic cridessin un seguit de visques a favor de sa majestat, 
de la constitució liberal i de la reina mare.9 Un cop més, el guió retòric de la 
cerimònia recorria a expressions de lleialtat tradicionals a la monarquia amb 
l’esperança de guanyar així suport popular per al qüestionat regnat d’Isabel II:  
fins i tot el mercat portava el nom de la jove reina.10 D’aquesta manera, 
la cerimònia de primera pedra de Santa Caterina es va utilitzar per cons-
truir la defensa de la legitimitat del control centralitzat de Madrid sobre el 
govern municipal. I les cerimònies que van marcar la inauguració oficial 
del mercat quatre anys després estaven impregnades de la mateixa retòrica 
i imatgeria. El 15 d’agost de 1848, quan gran part d’Europa estava ficada 
en l’onada de violència revolucionària més important del segle, l’alcalde don 
Domingo Portefais, el Jefe Superior Político Manuel Gibert i altres dignataris 
van tornar a anar en processó des de l’ajuntament fins a una elegant tarima 
folrada precedits per la banda municipal. Al davant del públic que s’hi havia 
congregat, l’alcalde Portefais va insistir en els grans interessos pràctics que 
Santa Caterina representava per a les classes populars. El Jefe Superior Polí-
tico Gibert, després de lloar l’enginy i la glòria dels qui havien ideat el nou 

9. Diario de Barcelona, 16/8/1848, 3.827; Gaceta Municipal de Barcelona, 26/4/1848, 255; i J.A. 
Balaguer, «El primitivo mercado de Santa Catalina», Los Abastecimientos de la Ciudad, Divulgació 
Històrica de Barcelona (Barcelona), XII (Ajuntament de Barcelona, Publicacions de l’Institut Muni-
cipal d’Història), (1965), pàg. 84. 
10. El nom no es va popularitzar mai i va ser oficialment canviat després de la revolució del 1868 que 
va dur Isabel II a l’exili.
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mercat, tan racionalitzat i ordenat, el va descriure com el millor de tots els 
mercats europeus.11 

L’obertura d’aquests primers mercats coberts durant els tumultuosos 
anys del regnat d’Isabel II va suposar l’adopció d’una tradició política nova 
i valuosa per als règims successius que volien guanyar legitimitat popular a 
la ciutat. A la segona meitat del segle xix, un cop enderrocades les muralles 
que limitaven el creixement de la ciutat i quan Barcelona s’havia començat a 
estendre per la plana immediata, la politització dels mercats es va fer més en-
revessada i complexa. Els nous grans mercats es van revelar punts de trobada 
física encara més eficaços per fer-hi rituals amb vistes a potenciar les lleialtats 
envers el govern municipal i l’estat nació. Quan es va inaugurar oficialment 
el mercat del Born, Espanya sortia d’un període de vuit anys d’inestabili-
tat política, amb una revolució que havia posat fi al regnat d’Isabel II, amb 
la monarquia frustrada d’Amadeu de Savoia i amb un experiment fracassat 
de republicanisme. La restauració de la monarquia dels Borbons sota Alfons 
XII va donar lloc a un sistema polític que era més estable que el règim dels 

11. Diario de Barcelona, 16/8/1848, 3.828.

Mercat de Santa Caterina, 1902. Gravat
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generals liberals que el precedien. L’esperit optimista que envoltava els primers 
anys d’ordre i estabilitat va quedar molt ben reflectit en les cerimònies inau-
gurals del mercat del Born del 1876, on els rituals religiosos i les expressions 
de lleialtat a la monarquia eren paradigmàtics d’un ús exportat dels símbols 
tradicionals d’autoritat per legitimar el govern de la Restauració. 

El guió retòric de la inauguració del Born va tornar a posar èmfasi en 
el vincle entre les polítiques municipal i nacional. Per establir una relació als 
nivells més alts entre el nou mercat municipal i l’estat-nació, la cerimònia es 
va programar per al dia 28 de novembre de 1876 per tal de coincidir amb el 
dinovè aniversari del jove rei. La cerimònia va començar amb les habituals 
mostres rituals de pompa i poder: de camí cap al mercat, les autoritats políti-
ques, militars i religioses van recórrer els carrers de la ciutat en una processó 
precedida per la guàrdia urbana muntada de gala i els seus respectius macers. 
Des d’una estrada folrada amb vellut i roba daurada i amb l’escut municipal, 
l’alcalde Manuel Girona va fer un discurs farcit de retòrica nacionalista es-
panyola. Va dir que el nou mercat del Born havia estat concebut, dissenyat 
i construït per espanyols i que l’estructura de ferro que el suportava s’havia 
fabricat a les empreses espanyoles La Maquinista Terrestre y Marítima i Vul-
cano. El governador civil Castro Ibáñez de Aldecoa, que representava el rei en 
la cerimònia, va afegir que la construcció del nou mercat il·lustrava la vitalitat 
de la indústria nacional espanyola a Catalunya. Va estendre les felicitacions 
del rei a la corporació municipal per haver construït el mercat i finalment va 
convidar la multitud a cridar un seguit de visques a sa majestat. A continu-
ació, l’Església va beneir el mercat i, aprofitant l’avinentesa, va fer seves les 
visions de modernitat de l’època de la Restauració. Així, el bisbe va declarar 
que l’Església sempre s’havia associat amb el «veritable progrés». El destí del 
mercat, va dir, era funcionar com a «font de benestar per a aquells que busca-
ven el sosteniment de les seves famílies», un objectiu que s’adeia amb la missió 
moral del treball religiós santificat.12 En acabar, algunes de les bandes de la 
ciutat es van aplegar per tocar juntes la Marxa Reial espanyola. 

El dia següent, el Diario de Barcelona va proclamar que aquests esdeve-
niments quedarien gravats en els annals de la ciutat. Lloant la nova estructura 
del Born per l’efecte positiu que tindria al barri veí de La Ribera, el diari 
sostenia que la inauguració anunciava «una nova era per als nostres mercats, 
tan malament gestionats fins avui i que no es mereix una població que du el 
títol de la segona capital d’Espanya».13 Continuant la retòrica nacionalista de 
la inauguració, l’article declarava que aquell mercat nou i grandiós demostrava 

12. Diario de Barcelona, 29/11/1876, 13.140-13.141. 
13. Diario de Barcelona, 29/11/1876, 13.140-13.141.
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que a Espanya no li calia buscar ajuda tècnica a l’estranger per a les construc-
cions de ferro de gran escala.14 

Tant en el discurs públic com a la premsa, el nou mercat del Born va 
ser enaltit com a monument al progrés, al compromís municipal amb el bé 
comú i a la promesa de continuació del desenvolupament industrial sota el 
nou govern de Restauració. Com ja havia passat a la dècada de 1840, aquestes 
cerimònies anaven inextricablement lligades a una iniciativa més àmplia per 
guanyar el suport popular als règims tant municipal com nacional, que es 
presentaven com els creadors i defensors de l’ordre i el progrés. El fet que el 
1876 el progrés ja s’entenia més concretament com quelcom relacionat amb 
els èxits industrials queda reflectit tant en l’estructura del mercat nou com en 
la retòrica oficial amb què es va celebrar la seva obertura al públic. Un cop 
més, mentre el Born suposava un altre pas en el procés de confinar el comerç 
al detall d’aliments a un espai clarament delimitat, les cerimònies oficials per 
celebrar-ne l’obertura van tenir l’efecte d’integrar el comerç de mercat en la 
cultura política urbana de la Restauració. Les inauguracions de la resta de 
mercats de la ciutat al segle xix van seguir guions retòrics similars i anuncia-
ven el consens que s’estava creant en torn a la idea que aquestes construccions 
eren institucions municipals claus. 

Nova economia política
Els governs municipals de la Restauració justificaven la propietat i la gestió 
dels mercats coberts d’aliments incloent aquests centres de comerç al detall 
dins del seu paradigma de la infraestructura moderna de servei públic urbà. El 
pla de Cerdà per a la urbanització de l’Eixample, que repartia els nous mercats 
homogèniament per tota la nova ciutat, havia reflectit i alhora reforçat aquesta 
idea. Cerdà va imaginar una ciutat nova on les diferències socials quedarien 
minimitzades gràcies a l’accés igualitari a tot un ventall de serveis públics 
municipals, entre els quals incloïa els mercats moderns racionalitzats . Malgrat 
la gran sobreconstrucció del pla Cerdà que l’especulació immobiliària va pro-
vocar a principis del segle xx, la visió d’aquest enginyer va ajudar a cimentar 
el compromís dels successius règims de la Restauració amb la construcció i 
la gestió municipals d’un mercats d’aliments cada vegada més racionalitzats  
i estandarditzats: una nova economia política de comerç al detall d’aliments 
es va instal·lar a la ciutat.

Els reglaments que regulaven el funcionament dels mercats d’aliments 
de Barcelona van trobar un equilibri entre el foment dels negocis amb bene-
ficis i la definició del mercat com a regne subjecte a la intervenció municipal 

14. Diario de Barcelona, 29/11/1876, 13.140-13.141.

Montserrat M. Miller



307

en nom del bé comú. El compromís d’alimentar les classes populars i de ga-
rantir que els mercats funcionessin en benefici de tothom eren elements fre-
qüents en la retòrica municipal. Encara que una part del control quedava en 
mans dels governs provincial i nacional, l’autoritat jurídica municipal sobre 
la xarxa creixent de mercats estava ja molt establerta a principis del segle xx. 
Tant dues sentències del Tribunal Suprem del 13 de gener de 1903 i del 5 de 
maig de 1905 com la Instrucció General de Sanitat Pública del 4 de gener  
de 1904 promulgaven «clarament i sense marge d’error» «com a principi ge-
neral i indiscutible que el proveïment de la població queda sota l’autoritat 
legal dels Municipis».15

Darrera de la política municipal hi havia subjacent un element impor-
tant de control social. La ciutat no gestionava només els mercats per generar 
fons per al tresor públic, sinó també per impedir escassetat d’aliments, pujades 
de preu dràstiques i brots de malaltia que podrien generar agitacions socials. 
Racionalitzant la gestió dels mercats d’aliments, la ciutat buscava tenir les 
aigües calmades entre les classes treballadores i ampliar l’accés als aliments. 
Igualment, la regulació i el control municipals dels mercats també permetia 
que la ciutat exercís el seu poder directe sobre la població creixent de venedors, 
els quals havien de tenir bones relacions amb els directors i els inspectors per 
poder mantenir les seves parades en funcionament. A canvi d’adherir-se a 
les normes municipals, l’Ajuntament aïllava els venedors contra nous punts 
de competència. D’aquesta manera, l’economia política del comerç al detall 
d’aliments de Barcelona protegia les dues poblacions, la de consumidors i la de 
venedors, contra les forces del mercat no regulades. En la seva afirmació d’una 
reciprocitat entre el govern municipal i la població urbana, aquestes polítiques 
servien per donar legitimitat a les estructures d’autoritat que constituïen el 
govern municipal. 

Els compromisos municipals amb les dimensions ètiques del comerç al 
detall d’aliments van quedar clarament manifestos en el reglament de mercats 
del 1898.16 El reglament protegia els interessos dels consumidors establint 
horaris i normes d’higiene, controlant pesos i mesures i imposant «formes i 
maneres adequades en les relacions entre els venedors [i]… amb el públic».17 
També donava la responsabilitat de les parades als titulars individuals de les 
llicències, prohibint-los que les sotsarrendessin o que contractessin empleats 

15. AGCB (Arxius del Gremi de Carnissers de Barcelona), Ajuntament de Barcelona, Reglamento 
u ordenanza de carnicerías, Barcelona, 1927, pàg. 13-14.
16. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Ajuntament de Barcelona, Reglamento para 
el régimen de los mercados de esta ciudad, Barcelona, 1898, Entit. 1-25, caixa 2, 1. 
17. AHCB, Reglamento para el…, 1898, articles 1, 29 i 30. 
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en qualitat de substituts sense el permís dels directors dels mercats, que només 
es donava en casos de malaltia o d’absència temporal.18 El reglament del 1898 
també establia un sistema en el qual s’assignava a cada mercat un nombre 
determinat de concessions segons unes especialitzacions molt estrictes. Els 
venedors només podien vendre els articles especificats en les seves llicències de 
parada, i aquests articles assignats a la parada no podien canviar ni tan sols 
quan una concessió canviava de mans. El ventall d’aliments que es podia ven-
dre a cada parada era molt limitat. Els venedors de marisc no podien vendre 
peix fresc i els venedors de peix fresc no podien vendre marisc, de la mateixa 
manera que els bacallaners només podien vendre peix salat. Els carnissers de 
vedella no podien vendre carn de porc; les parades de polleria havien de dei-
xar la venda d’ous a les parades exclusivament llicenciades per vendre aquest 
article; els venedors d’olives no podien vendre res que no estigués conservat en 
vinagre. Si més no en teoria, tots els habitants de la ciutat tenien la garantia 
que trobarien un assortiment dels aliments bàsics necessaris en un punt cen-
tralitzat dels seus barris. Amb tot, aquestes restriccions també alimentaven el 
conflicte dintre dels mercats.

El control municipal sobre la distribució i els gèneres que es venien als 
mercats públics limitava la competència que altrament haurien trobat aquests 
comerciants. L’Ajuntament podia modificar la proporció d’alguns articles con-
crets venuts a determinats mercats, però ho feia molt poques vegades i amb 
molta lentitud. Periòdicament, els comerciants demanaven ampliar la gamma 
d’articles que podien vendre, i de tant en tant aconseguien afegir algun produc-
te, però també és cert que, com a grup, els venedors dels mercats acostumaven 
a donar suport a les normatives que limitaven la competència. El 4 d’octubre de 
1911, per exemple, els comerciants de Sant Antoni van demanar a l’administra-
ció del mercat que fos més estricta en l’aplicació de la normativa que especificava 
el que es podia vendre a cada parada.19 Dos anys després, quan els venedors de 
pollastre del mateix mercat van anar a la vaga i van tancar les seves parades, el 
govern municipal va respondre obrint la venda de pollastre a tots els comerciants 
del mercat; d’aquesta manera va anul·lar qualsevol efecte de l’acció dels vaguistes 
i va posar un ràpid terme al conflicte.20 

Aquesta rigidesa generava alguns conflictes, però també donava un 
mínim d’estabilitat. Els venedors no només rebien protecció els uns dels altres, 

18. AHCB, Reglamento para el…, 1898, article 19. 
19. Llibres de registre del mercat de Sant Antoni, document 4/10/1911.
20. Aquesta tàctica es va repetir el 1920, quan els peixaters de Barcelona van anar a la vaga i l’Ajun-
tament va permetre vendre peix a les parades de totes les categories. Llibres de registre del mercat de 
Sant Antoni, documents 12/11/1913, 2/8/1920, 3/11/1920, 22/11/1920 i 23/11/1920. 
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sinó també d’altres botiguers d’articles alimentaris que treballaven fora dels 
mercats coberts. Durant tot el període, la repressió del comerç ambulant dins 
i fora del mercat va rebre el mateix suport per part dels venedors que per part 
dels legisladors municipals. Una ordre del 31 d’octubre de 1923 al director del 
mercat de Sant Antoni que exigia l’ús de tots els mitjans possibles per aturar 
les vendes ambulants reflecteix la dificultat que sempre suposava aquesta mena 
de controls.21 Els venedors de peix fresc dels mercats tenien una de les pro-
teccions més completes contra la competència; fins a l’arribada de la Segona 
República va haver-hi molt poques peixateries de producte fresc autoritzades 
a competir amb la venda de peix al mercat.22 Per blindar millor els venedors 
contra la competència, el 1925 el tinent d’alcalde encarregat dels proveïments, 
Enrique Barrio y Zafra, va ordenar que «l’antic objectiu de prohibir la venda 
d’articles oferts a les parades del mercat en un radi de 50 metres d’aquest 

21. Llibres de registre del mercat de Sant Antoni, document 31/10/1923.
22. El 1930, al barri de Sant Antoni només hi havia dues peixateries fora del mercat. Llibres de 
registre del mercat de Sant Antoni, document 29/3/1930. 
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esdevingui política oficial».23 El 1927, els carnissers dels mercats rebien encara 
més protecció contra la competència de les botigues. L’article 5 de la nova 
ordenança dels carnissers estipulava que no podia haver-hi botigues que ven-
guessin carn de vedella ni de porc en un radi de 250 metres dels mercats en el 
cas de l’Eixample, i de 150 metres per a la resta de la ciutat. 

Sota els règims municipals de la Restauració va sorgir doncs una nova 
economia política del comerç al detall d’aliments que omplia el buit deixat per 
l’abolició dels gremis a principis del mateix segle. El moviment vers la libera-
lització de l’economia no deixava el comerç alimentari a mercè de les forces 
capitalistes desenfrenades. Per contra, aquesta associació entre públic i privat 
creava lligams de dependència entre els consumidors, els venedors individuals 
i el municipi. I aquesta dependència creixent quedava reflectida en les cerimò-
nies cíviques organitzades per les autoritats municipals a les dècades que van 
seguir l’adopció del reglament del 1898 i la seva revisió del 1928.24

Les Reines dels Mercats
Amb el canvi de segle, el compromís municipal de Barcelona amb el comerç 
alimentari a través dels mercats quedava explícitament reflectit en diverses ex-
pressions culturals.25 El 1910, els mercats estaven autoritzats a organitzar les 
seves pròpies celebracions de les festivitats, però l’Ajuntament conservava el 
dret de vetar o modificar qualsevol acte previst.26 Sota la dictadura de Primo 
de Rivera, es va exigir cada vegada més al personal i als venedors dels mercats 
de la ciutat que participessin en els esdeveniments polítics i en les celebra-
cions municipals.27 Les més famoses de totes eren les que anunciaven l’arri-
bada de la primavera a la ciutat. El juny, l’Ajuntament patrocinava les Festes 
de Primavera, que incloïen concerts, obres de teatre, exposicions d’artesania  
i competicions esportives. Juntament amb aquests esdeveniments, les Festes 

23. Llibres de registre del mercat de Sant Antoni, document 4/3/1925. 
24. AGCB, Ajuntament de Barcelona, Reglamentos de los mercados en general y de los especiales de 
pescado y frutas y verduras al por mayor, Barcelona, 1928.
25. La majoria de festivitats eren recollides i fomentades d’una o altra manera a través dels mercats.  
Llibres de registre del mercat de Sant Antoni, documents 6/4/1895, 12/6/1895, 28/3/1896, 24/3/1902, 
1/4/1903, 21/3/1904, 10/3/1905, 2/4/1906, 13/12/1906, 20/12/1911, 19/12/1913 i 27/5/1929. 
26. Llibres de registre del mercat de Sant Antoni, documents 21/4/1910 i 13/10/1910. Que hi havia 
diferències d’opinions sobre aquests temes queda patent en una petició adreçada a l’Ajuntament 
l’octubre de 1910 pels venedors de la Boqueria i de Sant Antoni, on protesten sobre com els seus 
respectius directors han gastat els diners de les festivitats. 
27. La dictadura de Primo de Rivera va imposar un nivell de control provincial i nacional més gran 
sobre els mercats de la ciutat sense desmantellar el sistema de gestió municipal. El règim va exigir que 
els empleats del mercat manifestessin «amor y lealtad patriótica» i que participessin en una sèrie de ce-
rimònies pensades per guanyar lleialtats nacionalistes espanyoles. Llibres de registre del mercat de Sant 
Antoni, documents 29/11/1923, 3/7/1926, 11/10/1926, 3/5/1927, 25/5/1927, 8/10/1927 i 27/12/1927. 
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de Primavera mostraven els mercats com a institucions profundament arrela-
des en les cultures popular i política de la ciutat. A diferència de les cerimònies 
inaugurals dels mercats del segle xix, aquests rituals municipals de principis 
del segle xx reconeixien i lloaven expressament la població dels venedors de 
mercat com a grup de ciutadans específic i legítim, amb la qual cosa reforça-
ven l’economia política del comerç al detall d’aliments de la ciutat. Una part 
fonamental d’aquestes festes anuals era l’elecció de reines entre les nombroses 
venedores joves que hi havia a tots els mercats de la ciutat. Vestides de blanc 
i muntades sobre carrosses de cavalls, les reines dels mercats eren passejades 
pels carrers de Barcelona en desfilades majestuoses que celebraven la fecundi-
tat agrícola i la bellesa juvenil femenina. 

Arribat l’any 1930, les Festes de Primavera de Barcelona havien gua-
nyat prou prestigi per atraure els reis d’Espanya. Aquell any, la celebració 
municipal va incloure un programa d’un dia sencer de pel·lícules, exposicions, 
sardanes i, fins i tot, la final de la Copa d’Espanya que enfrontava l’Athletic 
Club de Bilbao amb el Reial Madrid. Juntament amb aquestes atraccions 
populars, el Diario de Barcelona anunciava un «fantástico desfile de 22 carrozas, 
60 coches, un cortejo compuesto de más de 1.000 comparsas» per mostrar a la 
ciutat les seves reines dels mercats.28 L’alcalde de Barcelona, Joan Antoni de 

28. Diario de Barcelona, 1/6/1930, pàg. 55.
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Güell i López, també va organitzar la celebració del Gran Baile de los Mercados 
al Palau Nacional, que domina la ciutat des de Montjuïc. El ball, que incloïa 
la Proclamación de la Reina de las Reinas de los Mercados, s’esperava amb gran 
excitació.29 Segons el relat d’un testimoni, la vetllada es va «caracteritzar per 
la gran abundància de cares boniques i la presència riallera de la gent jove».30  
A les deu de la nit, els venedors del mercat es van reunir al saló de ball «magní-
ficamente adornado». Dues hores i mitja després, el rei Alfons XIII, la seva fa-
mília i un seguici de nobles van entrar al saló de ball i van ser rebuts amb una 
«ovació afectuosa i prolongada».31 Poc després es va cridar les quinze reines 
dels mercats, i la jove Lola Capdevila, d’Horta, va sortir escollida per l’estret 
marge de només un vot perquè regnés sobre totes les altres. En presència de 
la reialesa, la Lola Capdevila va ser reificada com a símbol de virtut, bellesa i 
esplendor ciutadà. Després de rebre les felicitacions de totes les concursants, hi 
ha qui diu que el rei d’Espanya va honrar la Lola Capdevila, acabada d’escollir 
Reina de les Reines dels Mercats, amb un ball.32 

A diferència dels rituals municipals del segle xix, que s’havien centrat 
en els mercats coberts com a espais físics i estructures, aquestes cerimònies 
celebraven els mateixos venedors dels mercats com a elements icònics de la 
cultura popular de la ciutat. Tot i que en part tenien la clara intenció de fo-
mentar la lleialtat a una monarquia espanyola que trontollava, les Festes de 
Primavera del 1930 també ratificaven la relació de dependència mútua entre 
els venedors dels mercats de Barcelona i la corporació municipal propietària 
i gestora del seu lloc de treball. Aquesta relació havia anat madurant durant 
les tres primeres dècades del segle xx amb la consolidació de l’economia 
política del comerç al detall d’aliments instaurada per la Restauració. La 
vistosa inclusió dels venedors de mercat en la programació del ball reial 
assenyalava el suport de l’Ajuntament a les reivindicacions formals i infor-
mals dels venedors de dignitat, reconeixement i protecció contra el comerç 
no regulat. Més explícitament, però, l’elecció de les reines dels mercats de 
principis del segle xx implicava una reinterpretació municipal d’iconografies 
de gènere més àmplies. 

29. Diario de Barcelona, 1/6/1930, pàg. 55.
30. AHCB, B. 1944, 8° op. 1, «Festejos y bailes. Las Reinas del Mercado», dins «Barcelona antigua y 
moderna: el mercado de la Boquería, 1840-1944. Recuerdos, evocaciones, perspectivas», Barcelona, 
Publicidad Gabernet, 1944. pàg. 12-14. 
31. Diario de Barcelona, 3/6/1930, pàg. 15. 
32. Entrevista d’història oral amb Semi Colominas Aliya, realitzada per l’autora l’11 de maig del 
1992. Irònicament, l’onada creixent de suport republicà faria el rei fora d’Espanya en menys d’un 
any, de manera que, tècnicament, el regnat de la Lola Capdevila va durar més que el d’Alfons XIII. 
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En la cultura popular de la ciutat feia molt de temps que s’associava la 
imatge de les venedores de mercat al desvergonyiment i la independència. Al 
cap i a la fi, els mercats eren uns llocs bulliciosos i plens de gent amb una olor 
molt especial i una carnalitat visceral que desafiava les sensibilitats burgeses. Els 
nombrosos articles del reglament de mercats destinats a moderar el llenguatge 
dels venedors i a higienitzar l’espai del mercat són prova de fins a quin punt 

Anunci de la cavalcada dels mercats, 1930
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s’identificava els mercats amb la vulgaritat.33 El 1927 es va estrenar al Gran 
Teatre Espanyol l’obra d’Alfons Roure, La reina del mercat, protagonitzada 
per l’actriu Assumpció Casals, enormement popular, en el paper de la vídua 

33. Els Reglamentos de los mercados en general del 1928 contenien disposicions noves destinades a 
moderar el comportament dels venedors. Els articles 42 i 43 els prohibien fer crits per atraure els 
clients i fer córrer rumors sobre augments de preus.

Montserrat M. Miller
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Tresina. La Tresina era una dona de mitjana edat malparlada i obertament 
sexual, però que conqueria la simpatia del públic pels perjudicis culturals que 
patia com a conseqüència de la seva feina de venedora de pollastres en un 
dels mercats de Barcelona. Roure va estructurar el conflicte de l’obra en torn 
al compromís de la filla de la Tresina amb el fill d’un metge important. Els 
pares del noi, que consideren aquesta unió socialment vergonyosa, exigeixen 
que la Tresina deixi la seva parada del mercat i assumeixi una existència més 
domèstica i suposadament més tranquil·la. Després d’unes quantes escridas-
sades amb els seus futurs consogres, la Tresina transigeix i cedeix la seva 
parada del mercat i la seva independència econòmica. Ridiculitzant explíci-
tament els conceptes burgesos d’honor i decència, la Tresina es veu forçada 
a acceptar l’enclaustrament domèstic esdevenint la dona mantinguda per un 
home a l’ombra però poderós. Com en altres obres del teatre popular de 
principis del segle xx de Barcelona on sortien venedores de mercat, la Tresi-
na posseïa una bellesa profana i un atractiu sexual paral·lels a la sensualitat 
carnal dels aliments exposats al públic als mercats de la ciutat.34 Per contra, 
les autèntiques reines dels mercats dels anys trenta eren representades a les ce-
rimònies municipals com a dones joves, solteres, virginals i vestides de blanc. 
L’Ajuntament i els mateixos venedors havien coincidit en presentar una nova 
iconografia de la Reina del Mercat més depurada, si bé continuava basant-se 
en una poderosa legitimitat popular. 

Independentment de com les mostressin a les obres teatrals i a les cerimò-
nies municipals, la representació de les venedores de mercat en la cultura cívica 
i en la cultura popular de Barcelona reflectia la seva presència omnipotent entre 
la població de comerciants i en l’economia política del comerç d’aliments al 
detall. L’anàlisi de Cerdà dels mercats de Barcelona a mitjan segle xix calculava 
que el 90% dels venedors de la ciutat eren dones.35 Cinquanta anys més tard, 
una proporció molt gran de la població de venedors de mercat continuava for-
mada per dones que tenien el seu propi negoci petit, que treballaven al llarg de 
tot el seu cicle vital i que combinaven matrimoni, maternitat i responsabilitats 
domèstiques amb la participació formal en el comerç al detall. En una època en 
què la majoria dels sectors de l’economia es caracteritzaven per una segregació 
de gèneres cada vegada més gran, els mercats de Barcelona constituïen una 
important excepció al patró general.

34. MAE (Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques), Institut del Teatre, de l’Alfons 
Roure, La Reina del Mercat, Barcelona: La Escena Catalana, 1927. 
35. Ildefons Cerdà, Teoria general de la urbanización, reforma, y ensanche de Barcelona, Vol II. La 
urbanización considerada como un hecho concreto: estadística urbana de Barcelona, Madrid, Imprenta 
Española, 1867, reeditat per l’Instituto de Estudios Fiscales, 1968, pàg. 627. 
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El reglament que governava el comerç als mercats de Barcelona for-
malitzava i facilitava l’accés jurídic de les dones a les llicències de les parades. 
En concret, fomentava l’estabilitat dins de la població de venedors del mercat 
privilegiant la preponderància numèrica del que se’n deia «llicències fixes» o 
de llarg termini. A les primeres dècades del segle, les llicències provisionals es 
van anar convertint en fixes. Amb tot, com que el comerç de mercat creixia 
juntament amb la població i les dimensions físiques de la ciutat, la forma més 
comuna d’adquirir llicències de parades fixes a principis del segle xx era mit-
jançant les subhastes municipals que se celebraven cada mes a l’ajuntament. 
L’article 11 del reglament del 1898 especificava que les dones que prenguessin 
part en les subhastes de parades dels mercats municipals restarien «subjectes 
als mateixos [termes que els homes], independentment de la seva condició, 
i que les casades no podrien fer servir com a pretext o excusa per defugir 
les seves obligacions el fet que havien contractat sense el consentiment dels 
seus respectius marits».36 En deixar explícitament exemptes a les venedores de 
mercat de les disposicions restrictives del codi comercial espanyol del 1885, 
els reglaments dels mercats de Barcelona estaven aplicant principis extrets  
de l’antiga llei de propietat catalana a un sector comercial en expansió dins de 
l’economia urbana.37 D’aquesta manera s’incorporava una mesura d’igualtat 
de gèneres molt significativa en les normes que estandarditzaven el comerç dels 
mercats i establien els paràmetres oficials de la distribució al detall d’aliments 
de la ciutat. En conseqüència, el patró que definia la ciutat a finals del segle 
xix i a principis del xx era una presència molt estesa de dones a les parades 
de mercat. Tant els records anecdòtics com la memòria col·lectiva confirmen 
fins a quin punt els mercats eren espais comercials feminitzats. Però també 
ho fan els arxius municipals i, en concret, el llibre de registres municipals, 
on hi ha les llistes d’adquisicions de llicències de venedor de mercat, parada 
a parada, per a cadascun dels diferents mercats de la ciutat.38 La informació 

36. Reglamento para el régimen de los mercados de esta ciudad, art. 11, 1898 i Reglamentos de los 
mercados en general, art. 9, 1928.
37. El codi de comerç espanyol estipulava expressament que les dones casades necessitaven el per-
mís dels seus marits per emprendre activitats comercials i que els marits tenien dret a revocar indi-
vidualment les llicències comercials de les seves dones en qualsevol moment que consideressin oportú. 
Stephen Jacobsen, «Law and Nationalism in Nineteenth-Century Europe: The Case of Catalonia in 
Comparative Perspective», Law and History Review, 20, (2002), pàg. 307-347; Mary Nash, Mujer, 
familia y trabajo en España, 1875-1936, Barcelona, Anthropos, 1985, pàg. 371-373; i Lucy A. Spons-
ler, «The Status of Married Women under the Legal System of Spain», Journal of Legal History, 3, 
(1982), pàg. 125. 
38. Els registres existents que documenten l’adquisició de llicències de parades de mercats municipals 
són especialment complets, amb la dificultat metodològica que suposa el seu volum i la seva distri-
bució física per tota la ciutat en col·leccions no editades ni organitzades. Les dades del mercat de la 
Boqueria no s’inclouen en aquesta anàlisi donat el gran volum i complexitat dels registres existents. 
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que dóna aquests documents diu molt sobre la consolidació de la població de 
venedors de mercat com a grup municipalment depenent, sobre la presència 
dominant constant de les dones a les parades dels mercats de Barcelona i sobre 

Una mostra d’un 20% de les dades de la Boqueria indiquen molt poca desviació respecte als patrons 
de gènere dels altres mercats.
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les decisives estratègies d’economia familiar en què es basaven moltes de les 
parades que funcionaven bé. 

La Taula I demostra que, tot i que les dones van continuar constituint 
la majoria de la població dels venedors durant el final del segle xix i el principi 
del xx, els homes van començar a entrar en la venda d’aliments al mercat en un 
nombre més gran, sobretot en el cas dels mercats més recents inaugurats després 
de la imposició del reglament del 1898. Hi havia, en concret, certes especialit-
zacions de mercat que atreien més els homes que les dones. El fet que les dones 
compressin el 63,3% de totes les llicències de parades de fruites i verdures (d’un 
total de 5.329) i només el 38,58% de les llicències de cansaladeries (de 705) 
fa pensar que la inversió de capital inicial determinava patrons de gènere en 
el sector de venda al detall dels mercats.39 Les llicències de les parades de porc 
permetien vendre una sèrie d’articles addicionals, sovint cars, com ara pernils, 
salsitxes, botifarres i altres embotits. Molts cansaladers elaboraven ells mateixos 
alguns d’aquests productes a petits obradors familiars que tenien prop del seu 
mercat. Per contra, les parades de fruites i verdures, on predominaven les dones, 
requerien nivells d’inversió inferiors en estoc, ma d’obra i espai comercial. Ara 
bé, deixant de banda aquestes diferenciacions, el patró dominant era el de dones 
i homes treballant junts als mercats de la ciutat i col·laborant a partir de rela-
cions d’economia familiar per fer tirar endavant el negoci de les seves parades. 

La participació creixent dels homes en el sistema de venda al detall dels 
mercats també va ser conseqüència d’alguns canvis importants en la naturalesa 
jurídica de les llicències de parada. Les modificacions que es van fer al regla-
ment del 1898 el 1921 i el 1922 van consolidar els drets dels hereus a les llicèn-
cies de les parades i van legalitzar-ne la venda al mercat obert, i això va fer que 
el seu valor s’apugés molt.40 Aprofitant les subhastes municipals de llicències 
com a noves oportunitats d’inversió, les persones que treballaven als mercats 
de Barcelona, cada vegada més nombroses, van crear una sèrie d’associacions 
destinades a la defensa i ampliació formal dels seus interessos comercials. Al-
gunes d’aquestes noves associacions s’ubicaven als mercats, altres s’organitzaven 
en torn a especialitzacions de mercat i altres aplegaven la població de venedors 
de mercat i la de botiguers. Quan el Born va ser reorganitzat el 1921 per es-
pecialitzar-se només en la venda a l’engròs, l’Ajuntament va haver de negociar 
les condicions de la redistribució amb la Unió de Venedors dels Mercats de 
Barcelona, que cobria tota la ciutat.41 Congelat per la imposició de la dictadura 

39. Dades derivades de les dades incloses a la Taula I. 
40. Llibres de registre del mercat de Sant Antoni, documents 18/11/1921 i 21/1/1922.
41. Dipòsit de Prearxivatge de l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona, R-100 Consum i Pro-
veïments, caixa 17, 10.634 i 10.637; caixa 19, 10.680; caixa 21, 10.853; caixa 44, 30.074. El nombre 
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de Primo de Rivera i ressorgit sota la Segona República amb una coordinació 
més estreta amb els botiguers, aquest associacionisme per part dels venedors 
dels mercats de Barcelona va formar una part de la dimensió comercial de la 
societat civil regeneracionista més ampla de començaments del segle xx.

Les dones dels mercats no van assumir posicions de liderat en aquestes 
associacions comercials, però van contribuir a l’èxit dels seus negocis mitjan-
çant un exercici de poder local considerable. Les xarxes interpersonals que 
establien traspassaven les parets dels mercats i s’estenien pels barris on es-
taven ubicats i d’on elles treien la seva clientela. Malgrat la seva naturalesa 

d’associacions de venedors d’aquella època reflecteix el que Javier Casares Ripol i Alfonso Rebollo Arévalo  
 descriuen com el «període quasigremial». Distribución comercial, Madrid, Civitas, 2000 (2a ed.). 
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Llibres de registre, Àrea de Proveïments i Consum (ara Institut Municipal de Mercats de Barcelona), 
Llibres de registre dels mercats de Santa Caterina, l’Abaceria Central i Sant Antoni, Barcelona.  
Dades recollides i tabulades per l’autora

Patrons d’adquisició de les llicències de parades fixes de mercat
Els registres d’aquests mercats tenen entrades amb data anterior a l’annexió  

i el traspàs de propietat i de gestió a la corporació municipal de Barcelona

Nom del 
mercat

Data inicial 
del registre 
municipal

Llicències 
registrades 

1936

Llicències 
concedides 

a dones

Llicències 
concedides 

a homes

% de dones 
sobre el 

total

% d’homes 
sobre el 

total

Santa 
Caterina

1863 1905 1159 746 60,84 39,16

Sant Antoni 1882 2425 1438 987 59,3 40,7

Barceloneta 1884 914 539 375 58,97 41,03

La Concepció 1888 1192 708 484 59,4 40,6

Hostafrancs 1888 708 438 270 61,86 38,14

La Llibertat 1875* 1100 660 440 60 40

L’Abaceria 1892* 1263 733 530 58,04 41,96

El Clot 1889* 500 291 209 58,2 41,8

La Unió 1889* 490 262 228 53,47 46,53

Sarrià 1911* 276 139 137 50,36 49,64

Sant Gervasi 1912 178 94 84 52,81 47,19

Sants 1913 814 471 343 57,86 42,14

Sant Andreu 1923 549 307 242 55,92 44,08

Galvany 1927 523 285 238 54,49 45,51

El Ninot 1933 421 218 203 51,78 48,22
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bàsicament informal, aquestes xarxes eren útils en molts aspectes. Eren canals 
d’informació i de col·laboració entre els qui treballaven a les parades dels mer-
cats, però també servien per estendre la bona fama de les venedores i construir 
així una clientela fidel a prova del temps i dels canvis polítics. Les clientes fe-
menines estaven acostumades a comprar la major part del seu menjar a altres 
dones en espais públics on dominaven les dones. Encara que en aquella època 
començava a haver-hi cada vegada més homes als mercats de la ciutat, tothom 
continuava creient que les venedores estaven especialment dotades per tractar 
un públic consumidor que era aclaparadorament femení. Se suposava que: 
eren més hàbils parlant; que podien mostrar més empatia amb les preocupa-
cions de les dones; i que estaven especialment preparades per oferir consells 
informals a altres dones i per recomanar la mena d’estratègies culinàries que 
les clientes buscaven per estirar al màxim els seus pressupostos i al mateix 
temps deixar contenta la família a taula. Una sèrie d’habilitats suposadament 
femenines per naturalesa que, si es portava bé a la pràctica, podia generar el 
capital comercial més fonamental que tot venedor de mercat volia acumu-
lar: la confiança i la fidelitat del consumidor. La reputació era important als 
mercats de Barcelona, i el boca a orella entre les clientes femenines era molt 
decisiu per a l’èxit o el fracàs de les parades. 

Gràcia, on funcionaven tres mercats quan la vila va ser annexada per 
la ciutat de Barcelona el 1897, és un barri molt il·lustratiu per estudiar les 
característiques i les conseqüències de l’àmplia participació de les dones en 
el comerç al detall d’aliments. El mercat de la Llibertat, del 1875, era el 
més antic del barri. No gaire lluny hi havia un mercat a l’aire lliure dit de la 
Revolució, que mai no va tenir gaire més equipament que una coberta parcial 
ni altres límits físics que els que li donaven les construccions residencials 
i comercials que dominaven la plaça on funcionava. A només una illa de 
cases de la Revolució, al solar d’una antiga fàbrica tèxtil, es va construir per 
iniciativa privada un tercer mercat, l’Abaceria Central. La llarga controvèrsia 
sobre la legitimitat d’un mercat privat que buscava competir amb el mercat 
obert públic i més antic de la Revolució no es va resoldre fins al 1912, quan 
l’Ajuntament va comprar el primer i va fer-hi espai per als antics venedors 
del segon. El cert és, però, que durant una època crucial de la primera etapa 
d’integració de Gràcia a Barcelona, tots tres mercats es van disputar la fide-
litat dels clients.

El registre municipal on consten les llicències de parades emeses per 
al mercat de la Revolució cobreix el període que va del 1882 al 1913; és a 
dir, reflecteix la composició dels venedors durant un període en què es van 
produir l’annexió de Gràcia a Barcelona i la imposició del reglament del 1898 
sobre el comerç als mercats. En els anys previs a l’annexió de Gràcia a Barce-
lona, al mercat de la Revolució hi havia uns vint-i-sis homes venent productes 
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alimentaris a les seves parades al costat d’unes cinquanta-quatre dones.42 
Després del 1898, quan els venedors de Gràcia van passar a estar sotmesos 
al reglament de mercats municipals de Barcelona, el nombre de dones que 
compraven llicències de parades de la Revolució va començar a créixer; entre 
el 1898 i el 1913, s’hi van fer titulars de les llicències gairebé el doble de dones 
que d’homes.43 A la Revolució, sembla que la imposició del reglament del 
1898 va esperonar clarament o, si més no, legitimar l’adquisició de llicències 
de parades de mercat per part de dones en el que era una població bàsicament 
immigrant i treballadora. 

Independentment de si eren homes o dones, els venedors del mercat de 
la Revolució feien una vida molt arrelada al barri d’on treien la seva clientela. 
Del registre es deriva que una quarta part dels venedors residien en un radi 
d’una illa de cases respecte al mercat, i que els qui vivien fora de Gràcia no 
arribaven ni a un terç. Curiosament, gairebé la meitat dels venedors assenya-
laven el seu domicili en alguna botiga del barri.44 Com a mínim al mercat de 
la Revolució, molts dels venedors, homes i dones, procedien de la població 
de botiguers i probablement adquirien les llicències de parades com a manera 
d’estendre horitzontalment els negocis de venda al detall de la seva família. 
Malgrat que els interessos del botiguer i del venedor del mercat podien diferir, 
hi havia molta complementarietat i superposició entre els grups; a Gràcia no hi 
havia diferenciacions gaire rígides entre ells. Aquella vida laboral i residencial 
tan arrelada al mercat feia que el comerç al detall alimentari de petita escala de 
principis del segle xx es caracteritzés per un nivell de familiaritat i de relacions 
socials de barri molt intens. De la mateixa manera, la ubicació a partir del 1912 
dels seus venedors dins de l’estructura de l’Abaceria Central, a només una 
illa de cases, va significar que la transició de la venda d’aliments a l’aire lliure 
a la venda dins d’un espai tancat no va afectar al caràcter local del comerç 
alimentari del barri. 

42. L’anàlisi de les dades extretes dels registres municipals es complica en la mesura en què els 
familiars podien aspirar a ser titulars de llicències. El registre de la Revolució, però, inclou notes 
sobre substitucions. Els nombres abans indicats s’han ajustat per reflectir, en aquest cas, no qui era 
el titular de les parades sinó qui les portava. Cap altre registre de mercat existent inclou notes sobre 
substitucions. 
43. Després del 1898, hi ha moltes menys notes indicant la presència de parents o d’empleats treba-
llant a les parades, en part a causa del nou reglament de mercats. 
44. El registre de la Revolució és un dels pocs registres existents de principis del segle xx que inclou 
els domicilis dels venedors del mercat. Segons els meus càlculs a partir del registre, un 26% de les lli-
cències de parada corresponien a persones residents en un radi d’una illa de cases respecte al mercat. 
Em refereixo aquí a Gràcia segons els seus límits del 1898. El registre demostra que el 48,83% de les 
llicències de parades es concedien a persones que indicaven com a domicili el nom i el número del 
carrer seguit de la paraula «tienda».
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Malgrat que ofereixen menys detalls, els registres municipals que han 
sobreviscut corresponents als mercats de l’Abaceria Central i la Llibertat de 
Gràcia documenten l’àmplia implicació al barri de les dones del sector del 
comerç al detall alimentari dels mercats a principis del segle xx.45 Pel que fa 
a l’Abaceria Central, el registre municipal fa constar 1.263 adquisicions de 
llicències de parades entre el 1892 i el 1936.46 D’aquest nombre, 733, o una 
mica per sobre del 58%, van ser concedides a dones. Al mercat lleugerament 
més petit però més antic de la Llibertat, el registre municipal fa constar 1.100 
llicències de parada entre el 1875 i el 1936. En aquest cas, un 60% correspon 
a dones. És evident que en aquella època hi havia molts homes treballant als 
tres mercats de Gràcia, però les dones predominaven com a titulars jurídiques 
dels permisos de les parades.

Als mercats de la Llibertat i d’Abaceria Central de principis del segle 
xx, tant els homes com les dones solien comprar llicències de parades a 
través dels contactes familiars. Sovint, els nens i els adolescents treballaven 
a les parades dels seus avis, pares, tiets, germans, etc. Com a hereus, a par-
tir del 1921 solien fer-se titulars de les llicències mitjançant el traspàs per 
defunció. El matrimoni entre venedors del mercat també era molt comú, 
tant com el matrimoni entre els fills dels venedors i els membres del seu 
grup d’edat d’altres famílies que treballaven als sectors alimentaris de venda 
al detall, venda a l’engròs, emmagatzematge i escorxadors. Un altre patró 
que es repetia era el d’empleats o empleades que es casaven amb els o les 
titulars de les parades per als quals treballaven, o amb els seus hereus. Quan 
es casaven entre ells els venedors dels mercats, gairebé sempre intentaven 
combinar i ampliar els seus negocis. El reglament especificava que ningú 
no podia tenir més de dues llicències en un sol mercat, però els matrimonis  
podien crear parades ampliades ajuntant quatre llicències independents 
però físicament adjacents. També era freqüent que els familiars de més edat 
que treballaven al mateix mercat o en un altre encoratgessin i ajudessin els 
venedors a comprar permisos de parades. Els mercats de Gràcia funciona-
ven amb un sistema de vincles familiars complexos i intergeneracionals que 
relacionaven els venedors entre ells i amb el sistema més ampli de comerç al 
detall d’aliments de la ciutat.47 

45. Aquests registres no inclouen notes sobre els domicilis dels titulars de les llicències. 
46. Llibre de registre, mercat de l’Abaceria Central. Tenint en compte que l’Abaceria Central va absor-
bir el gruix dels venedors de la Revolució a partir del 1912, cal suposar que aquests registres de llicències 
de parades repeteixen i se superposen a les dades dels registres municipals d’aquell primer mercat. 
47. Vull expressar el meu agraïment especial a Joan Bonastre i Xavier Trull, que tan generosament 
em van dedicar temps i espai dins dels seus mercats per organitzar entrevistes d’història oral amb 16 
venedors de la Llibertat i l’Abaceria Central el 1991 i el 1992. 
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Molts d’aquests patrons els trobem il·lustrats a les vides d’algunes dones 
molt representatives que van treballar al mercat de la Llibertat. La Joana Gri-
llé Fornell va néixer el 1915 i ha viscut tota la seva vida en un pis que dóna 
al mercat on els seus pares tenien llicències adjacents per a una parada de 
fruita i verdures. La Joana va estudiar a les escolàpies i va aprendre a cosir a 
La Cultura de la Dona, però no va continuar la carrera de costurera perquè 
sabia que el seu futur era al mercat. Tant és així que s’hi va posar a treballar 
a jornada completa al costat de la seva mare als disset anys, poc després de la 
prematura mort del seu pare. Després de la guerra, la Joana es va casar amb 
el fill d’una altra família de venedors de fruita i verdura del mateix mercat,  
i el marit es va incorporar a la seva parada. Van tenir una filla i la Joana va 
deixar temporalment la feina del mercat per criar-la, però després va treba-
llar-hi amb el seu home fins que es van jubilar; la filla, després d’un llarg 
aprenentatge , ja s’havia fet càrrec de la parada. Amb la història de la seva vida, 
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Mercat de la Boqueria. Parada d’olives i conserves, 1929-1932
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la Joana Grillé Fornell exemplifica una estratègia familiar molt comuna. En 
aquest cas, tres generacions van col·laborar per portar amb èxit un negoci de 
comerç al detall d’aliments tot vivint en un sol pis al costat mateix de l’edifici 
del mercat dins del qual van passar les seves vides laborals. Citem les paraules 
de la Joana en persona quan explicava el tipus d’organització econòmica que 
seguien: «A casa meva sempre hem tingut només una bossa. No hem sigut 
d’aquella gent que deia que això és teu i això és meu. No. [A] casa meva… tant 
era de la meva mare com era meu».48

Josefa Noguerolas Casas, nascuda a Barcelona el 1919 i coneguda com 
la Pepita, és una altra venedora de mercat la vida de la qual il·lustra patrons 
més amplis.49 Els seus avis materns, juntament amb els seus fills, tenien set 
llicències de parades a la Boqueria. Quan es va obrir el mercat de la Llibertat 
el 1875, van comprar-hi una llicència per estendre horitzontalment el seu ne-
goci de menuts. La mare de la Pepita va començar a vendre a la Llibertat amb 
només onze anys d’edat, pujada sobre un tamboret per poder veure per sobre 
el taulell. Es va casar fora del mercat amb un estibador que va morir aviat. 
Vídua jove, la mare de la Pepita va pujar tres fills amb la seva feina al mercat. 
El 1931, als dotze anys d’edat, la Pepita va començar a treballar amb la seva 
mare a jornada completa. Després de la guerra, es va casar amb en Tomàs, 
un jove que treballava des de feia temps per a la seva mare. En Tomàs va 
aprofitar la influència de la seva sogra per aconseguir una feina a l’escorxador 
municipal, on podia accedir, a través de les rifes diàries, al que quedava de les 
vedelles preparades per vendre als carnissers de la ciutat. Amb aquesta posició, 
en Tomàs va obrir un petit negoci d’elaboració d’aliments al barri de Les 
Corts, des d’on preparava l’estoc complet de la seva sogra: «el cuit», que incloïa 
tripes, pulmons, cervells, caps i potes i «el cru», format per fetge, llengua i cor. 
Mentre les dones de la família es feien càrrec de la part de venda als mercats, 
en Tomàs dedicava moltes hores a la setmana a comprar i transformar els 
productes, i el diumenge s’afanyava a disputar-se la oportunitat de processar 
els òrgans i les entranyes dels braus que mataven els toreros. Col·laborant en el 
negoci familiar al llarg de la seva vida de casats, la Pepita i en Tomàs van pujar 
dos fills amb l’ajuda de la mare d’ella i d’algunes criades. Quan es van jubilar, 
li van passar el negoci de les parades a un dels seus fills. 

La vida de la Pepita Noguerolas Casas exemplifica un element fona-
mental del sistema de comerç al detall alimentari als mercats que es va de-
senvolupar a Barcelona entre finals del segle xix i principis del xx: en aquest 

48. Entrevista d’història oral amb Joana Grillé Fornell, realitzada per l’autora el dia 1 de juny de 1992. 
49. Entrevista d’història oral amb Josefa Noguerolas Casas i Tomàs Sancho Roman, realitzada per 
l’autora el 19 de maig de 1992. 
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cas, quatre generacions van treballar juntes per portar amb èxit un negoci de 
parades mentre establien uns vincles familiars i comercials que relacionaven 
el mercat de la Llibertat a Gràcia amb la Boqueria al Casc Antic de la ciutat. 
A més a més, el negoci de parades de la família Noguerolas al mercat de la 
Llibertat depenia de l’accés als subministraments de l’escorxador municipal 
de Sants i de l’elaboració que se’n feia al seu obrador de Les Corts. La seva 
història no era infreqüent; si la repetim potser milers de vegades podrem veure 
millor la significació social a Barcelona del sistema de distribució al detall 
d’aliments en els mercats. Tot i que els mercats individuals funcionaven com 
a àncores comercials al barri, també funcionaven en íntima relació amb el 
sistema de proveïment municipal més ampli que abastava la ciutat en gene-
ral. La Llibertat, com els altres mercats de Barcelona, era un punt decisiu de 
generació de les xarxes formals i informals que vinculaven els consumidors 
individuals amb els venedors particulars, els venedors entre ells i els venedors 
i els consumidors amb l’administració municipal que controlava i regulava 
l’economia política del comerç al detall d’aliments de la ciutat.

Tant la Joana Grillé Fornell com la Pepita Noguerolas Casas confessaven 
la seva gran estimació pels mercats on havien passat la seva vida, i presumien 
de les parròquies tan fidels que tenien, de les que podien dependre per molt 
malament que anessin les coses.50 «S’ha de tindre molta picardia per vendre», 
explicava la Pepita, que es va guanyar la clientela regular oferint-los receptes, 
preguntant com estaven les seves mares i àvies i procurant no ficar-se mai en 
xafarderies. La Joana, per la seva banda, insistia en l’«ambient familiar» que 
caracteritzava el mercat de la Llibertat durant la seva joventut, a les dècades 
que van precedir la guerra. La Pepita parlava de la reputació de «senyora» de 
la seva mare. Malgrat haver treballat fora de casa tota la seva vida, malgrat 
haver-se casat i haver tingut fills, les vides d’aquestes dues dones van desafiar 
les ideologies de gènere burgeses que subratllaven les virtuts de la domesticitat 
femenina. Cap d’elles, però, s’identificava amb la classe treballadora que, per 
necessitat, acceptava millor el treball de la dona fora de casa. Ocupant un 
espai social intermedi i culturalment qüestionat, les dues dones insistien en 
els elevats estàndards domèstics que les seves mares imposaven com a punt 
d’honor i com a senyal de diferenciació respecte a les classes inferiors de dones 
xafarderes i vulgars amb les quals compartien espai de mercat i de barri. 

Per molt que Gràcia era i encara és una zona peculiar dins de la ciutat, 
el patró de treball de les dones als mercats, les estratègies que aplicaven les 

50. L’ús del terme «parròquia», comú entre els venedors dels mercats i que es remunta a principis 
del segle xx, suggereix la mena de vincles que les dones establien dins dels grups de clientela on es 
disputaven les vendes amb altres venedores. 
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famílies dels mercats i els contextos social i cultural de la vida dels venedors 
no eren cap excepció. Tots els mercats de Barcelona de finals del segle xix i 
principis del xx tenien circumstàncies i esquemes semblants. Ho podem veure, 
per exemple, al Casc Antic amb el mercat de Santa Caterina que, com molts 
altres mercats de la ciutat, era un espai comercial molt feminitzat. Els registres 
existents demostren que, de la totalitat de les llicències de parades inscrites 
entre el 1863 i el 1936, el 60% i escaig es van concedir a dones, la mateixa 
proporció que al mercat de la Llibertat de Gràcia.51 De la mateixa manera, els 
venedors del mercat de Santa Caterina, tant si eren homes com si eren dones, 
portaven una vida molt arrelada al barri d’on treien la clientela: entre el 1898 
i el 1929, més de la meitat dels 184 venedors que van adquirir permisos de 
parades per vendre al mercat tenien el seu domicili al Casc Antic i, d’aquests, 
gairebé una tercera part vivia en un radi d’una illa de cases del mercat.52 A 
Santa Caterina, com arreu, molts venedors vivien als mateixos edificis que 
els seus clients, estenien la roba als mateixos estenedors i treien l’aigua de les 
mateixes fonts públiques. 

De fet, Santa Caterina funcionava com un nexe d’unió del barri, no 
només per l’intercanvi comercial i social, sinó també pel contacte públic diari 
amb l’autoritat municipal. A més de la seva funció principal de centre de venda 
al detall d’aliments, feia molt temps que una part del mercat que hi havia al 
darrere de l’edifici es destinava a alberg municipal per a dones indigents i era 
conegut com l’«Albergue Municipal». Altres parts de l’edifici havien acollit una 
brigada de bombers i una comissaria.53 Encara que la gestió del mercat estava 
clarament en mans de les autoritats municipals que guardaven zelosament el 
seu territori, tant venedors com clients reivindicaven Santa Caterina com a 
espai comunitari de barri. El mercat era famós perquè els diumenges organitza-
va balls oberts al públic.54 Els venedors organitzaven festes al mercat, decoraven 
les parades per celebrar les festivitats i quedaven al mateix mercat com a punt de  
sortida d’excursions de grup a la platja i a la muntanya. Com altres mercats 
de la ciutat, Santa Caterina era vista pels venedors i els consumidors —que en 
deien més «la plaça» que no pas «el mercat»— com una extensió de la plaça 
pública, que feia unes funcions socials i econòmiques importants per al barri. 

51. Vegeu Taula I. 
52. Llibres de registre, mercat de Santa Caterina. Patrons de domicili calculats per l’autora: el 
31,7% vivia en un radi d’una illa de cases del mercat; el 26% vivia en altres punts del Casc Antic;  
el 30,4% vivia fora del Casc Antic i l’11,9% no indicava cap adreça i es consideren desconeguts.
53. Balaguer, «El primitivo mercado…, pàg. 86. La brigada de bombers va ocupar un espai al 
mercat des del 1870 fins al 1915. 
54. Balaguer, «El primitivo mercado…, pàg. 85. Aquests balls es van organitzar durant gairebé un 
segle, a partir del 1848. 
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Els testimonis personals dels venedors de Santa Caterina subratllen el 
fort sentit de comunitat que hi havia al mercat i als seus voltants durant les 
primeres dècades del segle xx.55 Socialitzant entre ells i amb els veïns a través 
d’entitats com La Penya Cultural de Barcelona i la Germanor Barcelonina, els 
nostres entrevistats recorden que les famílies del mercat es protegien entre elles 
i establien des de la infantesa vincles que es prolongaven en la vida adulta.56 El 
jovent que treballava al mercat, en concret, tenia una reputació molt alegre. 
Sovint, els més divertits congregaven al voltant de les seves parades grups sen-
cers de criades que venien a comprar al mercat i s’hi quedaven a parlar i riure.57 
Les joves que treballaven a Santa Caterina també tenien certs avantatges en el 
mercat matrimonial del barri: les seves habilitats a l’hora de manipular i pre-
sentar els aliments, la possessió o la possibilitat d’accedir a llicències de parades 
i els seus vincles familiars amb altres venedors constituïen un capital comercial 
afegit a l’atractiu d’escollir una esposa entre les dones dels mercats. 

Les cerimònies cíviques de principis del segle xx van cimentar clarament 
l’encant popular que les dones dels mercats despertaven, alhora que contrares-
taven certs estereotips més negatius. Com a part de les Festes de Primavera del 
1930, la Francesca Orriols Palmeda, una noia de divuit anys pertanyent a una 
tercera generació de venedors de xai, fou escollida Reina del Mercat de Santa 
Caterina.58 Les experiències del seu regnat d’un any ocupen una posició pri-
mordial en els records d’una vida sencera passada al mercat. Va ser passejada 
en l’espectacular desfilada del 1930 que va recórrer els carrers de la ciutat. Va 
anar al gran ball presidit pel rei d’Espanya vestida amb un vestit de tul blanc 
amb guarniments de plata. Es va fer amiga de les joves belles i radiants d’altres 
mercats; anava a festes traslladada en cotxes municipals; va volar en un avió i,  
engalanada amb una mantellina de punta negra i amb clavells vermells, va 
anar amb altres reines dels mercats a veure el gran torero Manolete. Mig segle 
després, els més antics del mercat encara l’assenyalaven i li deien «la Reina del 
Mercat». La mateixa Francesca corrobora de seguida que, tot i haver-hi hagut 
més pubilles escollides després d’ella, ella va ser l’única reina del seu mercat. 

No és estrany que aquella manipulació cultural oficial rebés una acolli-
da tan entusiasta de la part dels mateixos venedors. La veneració de les reines 
dels mercats i la seva presentació com a dames joves i virtuoses en un escenari 

55. Vull expressar el meu agraïment especial a Francesc Puigdomènech, que tan generosament em 
va dedicar temps i espai dins del mercat de Santa Caterina i em va ajudar a organitzar entrevistes 
d’història oral amb 15 venedors del mercat el 1991 i el 1992. 
56. Entrevista d’història oral amb Joan Mani Burgedà, realitzada per l’autora el 8 d’abril de 1992. 
57. Entrevista d’història oral amb Carmen Giner Folch, realitzada per l’autora el 10 de maig de 1992. 
58. Entrevista d’història oral amb Francesca Orriols Palmeda i Lluis Casals, realitzada per l’autora el 
18 de maig de 1992.
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cívic més ampli constituïa un molt bon antídot a unes inseguretats socials  
i culturals més difuses. Amb la seva participació en les cerimònies municipals, 
la Francesca Orriols va fer que el seu mercat i, més en concret, les seves vene-
dores rebessin reconeixement i honor. Tanmateix, com a venedora de mercat, 
continuava ocupant un espai cultural qüestionat, les tensions i ambigüitats del 
qual apareixien en la forma en què elaborava la història de la seva vida. Segons  
explicava, no li agradava tallar i vendre xai i hauria preferit ser secretària en 
comptes de venedora de mercat. Quan va començar a treballar a la parada dels 
seus avis, cada vegada que passava alguna amiga de la seva escola, s’ajupia per 
amagar-se darrere el taulell. En la seva cohort social li feia vergonya el treball 
de la seva família. Tot i haver estat escollida Reina del Mercat i haver rebut 
l’atenció i l’admiració de tants, s’imaginava una altra vida per a ella, en una 
feina que podia haver tingut més prestigi.59 

L’èxit comercial a llarg termini tan notable dels mercats de Barcelona 
convida a fer-se algunes preguntes, no només sobre el sistema de proveïment 
municipal més ampli, sinó també sobre la mateixa població de venedors de 
mercat i les estratègies formals i informals que les dones i els homes pro-
pietaris de parades aplicaven per portar els seus negocis de petita escala i per 
consolidar la seva posició en la jerarquia social urbana. Els mercats coberts, 
independentment de com van ser concebuts, dissenyats i gestionats, no po-
drien haver prosperat sense una població de venedors que van saber exercir 
el seu ofici. Els mercats de Barcelona van fer de generadors en l’aparició de 
xarxes informals que van mitigar el potencial d’anonimat i aïllament de la 
vida industrial urbana. Per molt que funcionessin com a punts de contenció 
en èpoques d’inflació i d’escassetat, molt més sovint van ser centres per crear 
i reafirmar un consens ampli en l’àmbit de barri sobre el dret de les classes 
populars a l’accés a aliments barats i segurs i sobre l’obligació del municipi de 
limitar la competència econòmica que havien de fer front els venedors a l’hora 
de portar els negocis de les seves parades.

59. Entrevista d’història oral amb Francesca Orriols Palmeda…

Montserrat M. Miller



329

Els mercats coberts a Alemanya: dels mercats de ferro  
als mercats centrals de formigó
Hannelore Paflik-Huber

La situació de partida al segle XiX
Quan estudiem els mercats alemanys s’ha d’aclarir una qüestió especial: par-
lem de mercats que en gran part ja no existeixen. La majoria dels mercats 
coberts que es van construir a Alemanya al segle xix van ser destruïts durant 
la Segona Guerra Mundial o van ser enderrocats posteriorment per motius ur-
banístics. Poc després de ser inaugurats, alguns ja eren massa petits per cobrir 
unes necessitats que augmentaven molt de pressa i una població que creixia 
enormement. La seva ubicació al mig de la ciutat no permetia cap ampliació. 
En la planificació dels primers mercats no s’havia tingut en compte aquesta 
taxa de creixement demogràfic. El nombre d’habitants a Europa va passar de 
187 milions l’any 1800 a gairebé 400 milions l’any 1900.

Cada cop més gent anava a viure a les ciutats perquè allà se’ls prometia 
feina a les fàbriques. Això implicava que, a causa de les llargues jornades laborals 
a les indústries i a les oficines de serveis, hi hagués poc temps per aprovisionar-
se d’aliments i de productes de primera necessitat. La demanda d’aliments va 
créixer i va fer augmentar ràpidament el nombre de mercats setmanals. En con-
seqüència, també van guanyar importància els intermediaris. Els comerciants, 
que quedaven fora dels controls dels administradors dels mercats, van provo-
car l’encariment dels queviures i, evidentment, també una pèrdua de qualitat. 
Les mercaderies s’emmagatzemaven temporalment i els comerciants, que no 
venien els seus propis productes, no s’identificaven amb ells, de manera que la 
qualitat ocupava un lloc secundari, per darrere del punt principal, el benefici. 
Compraven els aliments a pagesos de molt lluny i els portaven als mercats. 
Ambdues parts, la població i l’administració, consideraven els comerciants in-
trusos carregosos que s’interposaven de manera injustificada entre el productor 
i el consumidor i «encarien els comestibles practicant la usura».1

Com el seu nom indica, els mercats setmanals no se celebraven a diari, 
i l’horari de venda acostumava a limitar-se al matí. Els mercats setmanals i els 
mercats a l’aire lliure no oferien cap mena de protecció, en paraules de Krüer 
l’any 1914, «contra la pols i el sol […], contra la brutícia dels gossos que van 
d’una parada a l’altra. En la majoria dels casos, les parades estan mancades 

1. August Lindemann, Die Markthallen Berlins, Berlín, J. Springer, 1899, pàg. 1.
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de netedat, una circumstància que, especialment a les parades de carn, sovint 
resulta repugnant. Però també els venedors i els compradors estan sotmesos 
sense cap mena de protecció a les inclemències del temps. Els venedors sovint 
han de passar hores enmig de la brutícia perquè els llocs on s’instal·len els 
mercats molt rarament estan pavimentats i, quan plou, s’hi acumula l’aigua. 
Els compradors han d’anar de parada en parada enmig de la brutícia i, quan 
fa mal temps, només poden satisfer els seus desitjos apressadament».2 

Quan els venedors havien desmuntat les parades, normalment hi deixa-
ven molts productes podrits i sense vendre, la qual cosa suposava un risc per a 
la salut dels veïns. Gats, ocells, rates i ratolins es llençaven sobre les deixalles. 
L’extraordinària millora de la situació higiènica que s’aconseguia construint 
mercats coberts també servia per atendre aspectes de política social que re-
clamaven els ciutadans i, per tant, els polítics s’hi van interessar. L’any 1883, 
Eduard Eberty ja escrivia el següent: «[…] per això, a l’afany d’organitzar 
el mercat de la millor manera possible per cobrir les necessitats alimentàries 
diàries, hi ha una bona part de política social pràctica».3 

Aquesta era la situació a les grans ciutats a mitjan segle xix.

Concepte i model de mercat cobert
El concepte de «mercat cobert» s’aplica generalment a un edifici que serveix 
per a la venda de mercaderies peribles, com ara carn, peix, aviram, verdura, 
fruita, ous, productes lactis i flors. El paràgraf 66 de la llei alemanya que regu-
la les activitats comercials, mercantils i industrials (GeWo), aprovada l’1 de ge-
ner de 1978, defineix el concepte de mercat de majoristes com un establiment 
on un gran nombre de proveïdors ofereixen determinades mercaderies.4 Abans 
del segle xix, la venda a cobert tenia lloc a tot estirar en tendals o al pòrtic de 
la casa consistorial. A la ciutat de Münster hi ha una plaça rodejada amb una 
porxada que a l’edat mitjana ja es feia servir per muntar les parades i protegir 
els aliments de la pols i de les inclemències del temps els dies de mercat. 

Com es va arribar al boom arquitectònic del model de «mercat cobert» 
al segle xix?

2. Hermann Krüer, «Markthallen und ihre Hilfskräfte als Faktoren der Lebensmittelversorgung in 
unseren Grossstädten», Kölner Studien zum Staats- und Wirtschaftsleben, Bonn, ed. P. Aberer, e.a., 
1914, pàg. 32 i seg.
3. Eduard Eberty, Über Lebensmittelversorgung von Grossstädten in Markthallen. Bemerkungen nach 
einem in der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft zu Berlin am 18. Dezember 1883 gehaltenen Vortrag auf 
Grund eigener Betrachtungen und neuerer Quellen, Berlín, Simion, 1884, pàg. 5.
4. A la llei alemanya aprovada el 21 de juny de 1886 que regulava les activitats comercials, mercantils 
i industrials, encara no apareix el concepte de «mercat de majoristes».
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L’arquitectura del segle xix va experimentar un dels canvis més radicals 
gràcies a l’arquitectura del ferro. Les exposicions universals de l’any 1851 a 
Londres i de l’any 1855 a París havien demostrat que, amb una estructura de 
ferro, es podien construir superfícies enormes més altes, més lleugeres, sense 
pilars i, sobretot, en poc temps, amb una inversió mínima de materials. 

Es pot dir que el model de mercat cobert és el primer equipament des-
tinat al comerç de productes alimentaris. Això també explicaria, des d’una 
perspectiva actual, la gran fascinació que exerceixen aquests edificis. D’una 
banda, tenen una forma arquitectònica especial, que es podria situar a grans 
trets entre la d’una catedral i una estació de trens. Però també tenen una 
finalitat especial que encisa tothem que hi vagi a comprar.

Al desig de comprar còmodament i durant tot el dia els productes de 
consum diari provinents dels voltants, s’hi afegeix, en paraules de Paul Valéry, 
la «necessitat de coses supèrflues» per part dels consumidors, que es constata 
en l’aparició del comerç amb productes llunyans. Alguns béns materials, com 
ara espècies o fruites exòtiques, són desitjats a tot arreu, encara que no siguin 
de primera necessitat.

Quines van ser les causes per les quals, al segle xix —a Alemanya, això 
es retardarà fins a les acaballes del segle xix— es posa un edifici a disposició 
del comerç de mercat?

El primer objectiu que s’ha de mencionar és que els mercats coberts 
podien protegir de les inclemències del temps. Dins d’un edifici sòlid, no es 
depenia del clima. La gent estava protegida de les altes temperatures o d’una 
forta nevada. Les mercaderies es podien vendre durant tot l’any. El segon 
motiu fonamental pel qual es van voler construir edificis van ser les reivin-
dicacions d’higiene i les lleis aprovades per les administracions locals corres-
ponents, cada cop més estrictes perquè es coneixien millor les malalties i els 
agents patògens que les causaven. Com ja hem comentat, la industrialització 
havia condicionat un creixement demogràfic molt ràpid a les ciutats i això va 
provocar problemes d’abastament i transport. Hi havia d’haver la possibilitat 
d’emmagatzemar les mercaderies en fred, protegides de la llum i de manera 
higiènica a curt termini. Per cobrir aquests grans espais eren molt apropiades 
les naus dotades de teulada shed o de dent de serra. Es tracta d’una teulada en 
forma de serra, en la qual les claraboies s’instal·len obliquament i alternades 
amb àmplies superfícies de teulada tancada. D’aquesta manera, el sol no entra 
directament dins la nau. 

A les grans ciutats, a l’hora de planificar-los es plantejava sempre la qües-
tió de si era més oportú construir grans mercats coberts o dividir el comerç en 
un de gran i uns quants de més petits. A Berlín es van decidir per la darrera 
opció. Les consideracions que haurien de precedir una planificació amb vista 
al futur no són realistes fins al segle xx: o bé el mercat es construeix prou gran 
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des del principi, de manera que a l’interior hi hagi prou espai per ampliar-lo 
amb més parades, o bé es té en compte a l’hora de comprar el solar que es 
disposi de lloc per ampliar-lo amb nous edificis. El fracàs de les planificacions 
del segle xix, que també són la causa que actualment quedin tan pocs mercats 
de l’època, es deu sobretot a una estimació errònia del creixement demogrà-
fic. Les necessitats del creixent nombre d’habitants no es van poder satisfer.

No resulta complicat fer un llistat de les premisses bàsiques de la pla-
nificació: calia una gran nau coberta i, dintre, un sistema de carrers, superfí-
cies destinades a les parades, escales, elevadors fins al soterrani, oficines per a 
l’administració duanera i del mercat, espais per a una estafeta de correus, per 
a un banc, centrals d’energia, allotjament per als empleats, cantina, garatges, 
excusats, una zona destinada a mercat a l’aire lliure, cambres frigorífiques, 
extenses vies fèrries, punts d’arribada i descàrrega coberts i espais per a les 
deixalles. S’havia de procurar una il·luminació estructurada de tal manera que 
els rajos solars no arribessin a les mercaderies perquè no es fessin malbé fàcil-
ment. En aquest punt, la norma és ben simple: les naus estretes exigeixen llum 
lateral alta; les naus fondes, llum lateral alta i claraboies. Si es tria la darrera 
opció, cal un tipus de vidre especial que refracti la llum solar. La ventilació 
s’ha d’efectuar tant com sigui possible, mitjançant mètodes naturals per evitar 
la presència de tubs de ventilació a la zona de venda. El sostre de volta, que 
amb les seves característiques facilita la pujada automàtica de l’aire viciat a la 
part més alta del recinte, n’era la forma ideal.5 El sistema de calefacció ha de 
ser preferiblement central, ja que és la millor manera d’evitar el perill que els 
aliments s’embrutin de cendra, sutge, etc.

També s’ha de tenir en compte l’enllumenat. Els focus de llum s’han 
d’instal·lar de manera que no enlluernin ni produeixin calor addicional. Han 
d’il·luminar sobretot les mercaderies. Per raons higièniques, les finestres del 
soterrani i de la nau han d’estar tancades amb reixes de malla fina, a fi que cap 
animal no tingui accés a la nau. Tots aquests punts fan evident que, almenys 
al principi, els professionals interessats eren més aviat enginyers civils i, molt 
rarament, arquitectes.

La ubicació i la forma arquitectònica
Tota la història de l’evolució dels mercats coberts depèn d’un criteri urbanístic 
decisiu: la ubicació. Com més ben comunicat estigui, més ràpidament i sense 
contratemps per als veïns es podrà efectuar el subministrament de merca deries 
i també la retirada de les deixalles, i els productors i els comerciants podran 

5. Hans Poelzig, «Markthalle auf der Ostdeutschen Ausstellung in Posen», Der Industriebau, (1911), 
pàg. 22.
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vendre més barat. La tria de la ubicació depenia de la xarxa de transports per 
aigua, ferrocarril i carretera. A Frankfurt, on la ciutat havia firmat contractes  
amb Itàlia, sobretot amb Nàpols, era important ser prop de les autoritats 
duaneres  per enllestir els tràmits de pressa i sense entrebancs.

A les ressenyes dels diferents mercats veurem l’important paper d’uns 
bons accessos, així com la utilitat d’una gestió intel·ligent de la circulació 
interior . En aquest aspecte, una norma simple i important era la següent: 
evitar al màxim els encreuaments i els moviments de marxa enrere. 

El nucli urbà ja disposava d’una estructura, creada a l’edat mitjana i a 
l’edat moderna, que contenia els edificis més importants: l’església, l’ajunta-
ment o un palau determinaven el centre de la ciutat. Per tant, és lògic que es 
busquessin solars cèntrics per edificar-hi els mercats, les catedrals del comerç. 
L’inconvenient és que els carrers del centre acostumen a ser estrets i insu-
ficients per a l’arribada d’un trànsit creixent. Així doncs, a Frankfurt, per 
exemple, van optar per ubicar el mercat central de Martin Elsaesser a una 
part encara no urbanitzada de la ciutat, a l’extrem est. Actualment, els mercats 
centrals sempre es troben en zones industrials i perifèriques. Al centre de la 
ciutat només hi ha els que, com a Stuttgart, ofereixen mercaderies de primera 
qualitat als consumidors finals.

La forma arquitectònica depèn de si es tracta d’un mercat majorista 
destinat a distribuir les mercaderies que arriben a la gran ciutat, de si és un 
mercat al detall per a clients finals o si bé s’hi han d’incloure ambdues coses.

A continuació presentem exemples dels tres tipus i veurem que aquests 
factors en determinen la forma. En tots els casos és important que la superfície 
destinada a la venda es cobreixi sense destorbs, si és possible, sense l’ajut de 
pilars. Només així s’aconsegueixen camins i carrers oberts i una vista general 
de les parades. Donat que no podien recórrer a cap tradició arquitectònica, els 
primers constructors, generalment enginyers civils, es van inspirar en l’arqui-
tectura de les estacions de ferrocarril i dels palaus de vidre de les exposicions 
universals. És a dir, en edificis que també tenien l’objectiu de cobrir un gran 
espai sense pilars.

Al principi, la majoria dels mercats es projectaven amb plantes longi-
tudinals i naus laterals, amb la qual cosa recorden una església. Els primers 
no es diferencien gaire entre ells i manifesten pocs trets individuals en el llen-
guatge arquitectònic. Els seus models són els cèlebres precursors de Londres 
i París. Als posteriors es continua constatant que es remeten tècnicament i 
estèticament als seus predecessors. Aquesta semblança es pot comparar a la de 
les catedrals gòtiques. En tots dos casos s’aprecia el desig d’aplicar sempre les 
tècniques més noves, i els constructors sovint visitaven l’obra precedent. 

Els primers mercats es podrien definir com a obres d’enginyeria. D’una 
banda, perquè van ser construïts bàsicament per enginyers i, d’una altra, perquè 
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les nombroses innovacions referents a materials i estructures encara no havien 
trobat correspondència en la forma. L’arquitecte Hermann Muthesius (1861-
1927) ho explica de manera molt encertada: «Les obres d’enginyeria es creen 
pel desig de cobrir una necessitat», la qual cosa es pot traslladar fil per randa als 
mercats.6 El 1913, el mateix any d’aquesta afirmació, Martin Elsaesser intenta 
superar a Stuttgart aquesta gestió purament constructiva i suprimir la separa-
ció entre enginyer i arquitecte aplicant tots els avenços de l’època, però des del 
seu punt de vista d’arquitecte, és a dir, amb exigències estètiques.7

Schmitt ens ofereix una justificació pragmàtica de la contenció estètica, 
de la mínima aplicació d’elements ornamentals, en afirmar el següent: «Dotar 
d’una arquitectura especial l’exterior i l’interior dels mercats és sobrer i eleva 
molt els costos de la construcció […]. Es recomana senzillesa i la màxima 
solvència estructural».8 Des d’una perspectiva actual, aquest requisit va ser 
fatídic. Amb això també es reduïa el valor de preservació dels edificis i no 
s’aprofitava l’ocasió per revaluar culturalment la imatge de la ciutat.

En general es constata que sempre ens trobem amb una planta rectan-
gular, que el recinte principal és un pavelló i que, arquitectònicament, criden 
molt l’atenció les formes diferents de les voltes. Normalment, en lloc d’una 
segona planta, s’hi construïen galeries a banda i banda, destinades a la venda 
addicional de mercaderies per a la llar, ceràmica i objectes d’ús quotidià. Si 
bé al principi la forma exterior no permet entreveure quines funcions esperen 
dintre als visitants, els mercats posteriors indiquen, ja només per la seva gran-
dària i també a les façanes, amb quina finalitat s’ha construït l’edifici.

Noves estructures i materials
Nombrosos progressos tant pel que fa a tècniques de construcció com a mate-
rials nous van fer possible l’edificació de mercats que satisfeien les exigències de 
l’època i que fins i tot superaven de llarg les expectatives. En primer lloc s’ha  
de mencionar el formigó armat. El francès Joseph Monier (1823-1906) n’és 
considerat l’inventor. L’any 1867 en va enregistrar la patent. L’any 1886, l’engi-
nyer alemany Gustav Adolf Wayss (1851-1917) va adquirir la patent de Monier 
i la va perfeccionar. Les seves investigacions i la fundació de la constructo-
ra Wayss & Freytag van provocar la difusió del nou sistema de construcció. 
Monier era propietari de vivers i volia aconseguir jardineres resistents. Els testos 
de terrissa, com més grossos eren, més fràgils. Monier va fer primer jardineres  

6. Hermann Muthesius, «Das Formproblem im Ingenieurbau», Jahrbuch DWB, Jena, 1913, pàg. 31.
7. Anys abans havia construït dos ponts ferroviaris. 
8. Eduard Schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. Entwerfen, Anlage 
und Einrichtung der Gebäude, part IV, III, quad. 2 (ed. revisada), 1909, pàg. 310.
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de ciment, però tampoc no eren prou estables. Després hi va aplicar una en-
tretela de filferro i la resistència va millorar notablement. El descobriment del 
formigó armat va fer possible la construcció de moltes obres arquitectòniques 
modernes (ponts, gratacels, etc.). Els enginyers van aconseguir millorar tant 
el sistema de construcció amb formigó armat que es va arribar a obtenir un 
rendiment màxim amb un mínim de materials. La pesantor d’una paret també 
s’alleugerava visualment. Malgrat tot, aquesta innovació tècnica no es va tras-
lladar des dels inicis al terreny de l’estètica. Així doncs, els primers edificis fets 
amb aquests materials presenten un curiós contrast entre l’interior i l’exterior. 
La decoració exterior s’ha d’incloure dins l’historicisme, però a l’interior sor-
prenien uns pavellons que seguien el llenguatge de la industrialització. 

La nova tècnica de la cúpula d’estructura laminar es va aplicar per 
primera vegada al planetari Zeiss de Jena: volien fabricar una volta celeste 
lleugera i precisa. L’any 1923, Walther Bauersfeld i Franz Dischinger (patent 
DRP.415 395) en van desenvolupar el procediment, i l’any 1924 el van aplicar 
als terrenys de la fàbrica Zeiss, a Jena. Amb barres de ferro es crea una malla 
metàl·lica en forma de cúpula.9 A l’hora de revestir-la, aquesta xarxa resistent 
es reforça amb filferro, després s’encofra i totes les parts de ferro es tanquen 
amb ciment. Més endavant veurem que aquesta malla doble es va utilitzar per 
primer cop a una volta d’estructura laminar cilíndrica i reforçada transversal-
ment al mercat central de Frankfurt (1927-1928). La invenció de les làmines 
de formigó va tenir efectes arquitectònicament decisius: amb parets primes, 
un espai gran es podia cobrir sense necessitat de pilars.

Quins són les avantatges de l’arquitectura del ferro?
El pes es redueix força, el muntatge és fàcil i ràpid i l’estructura es 

pot preparar, sense dependre de les condicions climatològiques, en fàbriques 
especialitzades, on ja es poden bastir per parts, amb la qual cosa el temps de 
muntatge a l’obra s’escurça. Un altre aspecte essencial és que es poden efectuar 
modificacions a l’estructura amb certa facilitat.

Un inconvenient és el perill que el ferro es rovelli. Durant el procés de 
putrefacció dels aliments i, sobretot, de les deixalles, es formen vapors àcids 
que fan que el ferro es rovelli ràpidament. A la novel·la històrica, i carregada 
de crítica social, Le ventre de Paris, Émile Zola recrea la vida als mercats pa-
risencs i en descriu vívidament les olors, les flaires, el soroll: «el mal alè dels 
mercats en despertar-se […] l’aspror pestilent del formatge».10 

9. El pavelló de vidre de Bruno Taut per a l’exposició de la Werkbund a Colònia, l’any 1914, tenia 
un sistema de cúpula similar. 
10. Émile Zola, Der Bauch von Paris, Bergisch Gladbach, (5a ed.), 2007, pàg. 227. (El vientre de 
París, Madrid, Alianza Editorial, 1982).
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Les emanacions permanents tenien com a conseqüència que sovint 
s’hagués de donar una nova capa de pintura a les bigues de ferro.

El problema de la ventilació també es va poder solucionar gràcies a un 
nou avenç. Una forma de coberta, on el vessant es tallava per sota de la biga 
carenera i continuava desplaçat més avall, procurava una ventilació òptima, 
que no funcionava a la zona de venda, sinó només dalt, sota la coberta. 

Hi ha un altre invent que també seria molt important per als mercats: 
l’ascensor. Gràcies a ell, les mercaderies es podien transportar còmodament 
fins al soterrani o a l’inrevés. L’any 1853, Elisha Graves Otis (1811-1861) va 
inventar un elevador a Nova York. Després, el 1855, en va inventar un altre 
amb tracció a vapor. Posteriorment, s’hi afegirien els de tracció hidràulica. 
L’any 1857, es va instal·lar el primer ascensor només per a persones a Nova 
York, al nou edifici de ferro fos dels grans magatzems E. V. Haughwout & 
Co, al Soho. El 1861, Otis va patentar el seu ascensor. Des de llavors, se’n van 
muntar a tot arreu. 

La possibilitat de conservar els aliments durant més temps en una cam-
bra frigorífica també entra dins de l’evolució. Un altre punt essencial va ser 
un abastament d’aigua òptim. A Hamburg es va considerar un progrés erigir 
fonts davant dels mercats de Franz Gustav Forsmann. A la segona meitat del 
segle xix, els mercats s’abastien d’aigua a través de pous oberts al soterrani. 
Després ja es va preveure la incorporació de sistemes de conducció, i els dipò-
sits d’aigua instal·lats podien subministrar aigua directament a les diferents 
parades, la qual cosa també va contribuir a la millora de les condicions higiè-
niques. A fi de prevenir la brutor a les parades, aquestes estaven entre 5 i 10 
centímetres per damunt del nivell dels carrers del mercat.

L’aspecte econòmic
La institució del mercat provoca un canvi radical quant a les mercaderies,  
i també la constitució de cooperatives, la qual cosa afavoreix sobretot l’agri-
cultura. L’estat de les mercaderies se sotmet a inspeccions constants i les ad-
ministracions municipals n’estableixen les regulacions pertinents. No només 
es controlen les condicions higièniques de les mercaderies, sinó també el preu. 
Com més gran és el territori dels comerciants, més gran és la competència,  
i això té un efecte regulador sobre els preus.

Comparats amb altres grans edificis nous de l’època, com ara sales de 
concerts, estacions de ferrocarril, etc., els baixos costos de manteniment no tenen  
gaire importància en la planificació d’un mercat. En aquest sentit, s’ha de tenir 
en compte que el consum d’electricitat ha de ser mínim; els carrers d’accés, curts; 
i les deixalles (naturalment, també per raons higièniques) s’han de poder retirar 
amb la màxima rapidesa i comoditat possibles. Els carrers interiors i les parades 
s’han de dotar de paviment i de lloses resistents i fàcils de netejar.
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Durant molts anys, els mercats van estar sotmesos a institucions mu-
nicipals i, per tant, sense ànim de lucre. El preu dels drets de parada, més alt 
als mercats coberts que als mercats a l’aire lliure, es calculava de manera que 
els mercats es poguessin mantenir sols econòmicament. A Berlín, i també a 
altres localitats, el balanç de les vendes dels mercats coberts va resultar tan 
profitosa que el preu de les parades es va poder rebaixar reiteradament.

Com ja hem comentat, els negociants anaven a casa dels pagesos de les 
rodalies i els compraven les mercaderies. Cada cop es veien menys productors 
als mercats, sobretot a les grans ciutats. Al principi, tant compradors com 
venedors eren de classe social baixa. En canvi, el comerç amb teixits estava 
en mans dels burgesos des de l’edat mitjana i, per tant, disposaven dels seus 
propis mercats opulents, com ara el de Cracòvia. Al segle xix, igual que a 
l’actualitat, ja es tenia en compte que les diferents mercaderies provinguessin 
dels països productors més barats.11

Els mercats acostumaven a ser edificis públics. Per tant, els promotors 
de l’obra eren els municipis, la qual cosa explica el fet que confiessin la tasca 
als seus propis empleats, els caps d’obres públiques. Per això molt poques vega-
des es va permetre una arquitectura pretensiosa i, en la majoria dels casos , les 
mesures econòmiques d’estalvi van representar un obstacle per crear formes  
estètiques noves. Estava establert que el municipi no podia obtenir cap bene-
fici de l’explotació dels mercats.12

Els aliments, com ara cereals, fruita, patates, peix, carn, productes 
lactis i mercaderies exòtiques, generalment arriben als mercats amb vagons 
de ferrocarril o amb barca pels canals. Allà, els majoristes els venen als de-
tallistes o als propietaris de les parades, normalment per subhasta. Aquesta 
venda té lloc a primera hora del matí, ja que les mercaderies han d’arribar de 
seguida als comerços. Quan abans hi siguin, més temps tindran de comprar-
les els consumidors finals. Al principi, a finals del segle xix, es tancava una 
hora per dinar. Si bé els primers mercats encara semblaven força anàrquics 
pel que fa al caos de les parades, a mesura que van ser més grans es va tenir 
més en compte l’ordenació per tal que l’activitat comercial seguís un sistema. 
La qüestió de qui podia col·locar on les seves mercaderies es va solucionar 
estra tègicament de la millor manera possible. A causa de les olors, els peixa-
ters sempre havien muntat les parades a la zona situada més cap a l’exterior.  

11. Fritz von Emperger (ed.), Handbuch für Eisenbeton, Gebäude für besondere Zwecke I, Berlín, 
1924, XIII, (3a ed. revisada), pàg. 148.
12. L’ordre del 26/7/1900 per regular les activitats comercials, mercantils i industrials es troba a l’obra 
Erich Rindt, Die Markthallen als Faktor des Berliner Wirtschaftslebens (tesi doctoral). Berlín, 1928, 
pàg. 44-72. 
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A mesura que s’entrava dins el «ventre» del mercat, s’anaven trobant els vene-
dors de fruita, verdura i flors.

Quan un mercat estava pensat tant per a majoristes com per a detallis-
tes, s’havia de trobar un sistema diferent. Des dels petits comerciants fins als 
majoristes, tothom hi havia de tenir el seu lloc. L’any 1884, Georg Osthoff 
va definir de la manera següent els criteris que havia de complir un mercat 
cobert: «1) el mercat ha de rebre la màxima llum possible; 2) si no hi ha gaire 
corrent d’aire a la part inferior, s’ha de ventilar molt bé per la part de dalt; 
3) ha de tenir unes parets exteriors sòlides per impedir l’entrada de la calor a 
l’estiu i del fred a l’hivern; 4) ha de ser prou espaiós per cobrir les necessitats; 
5) ha de tenir prous accessos i que siguin còmodes; 6) ha de requerir una 
inversió mínima de capital».13

L’estat de les investigacions
Les investigacions actuals sobre els models arquitectònics dels mercats co-
berts s’han de qualificar encara de rudimentàries. Cap a principis del segle 
xx, alguns caps d’obres municipals com, per exemple, Richard Schachner 
l’any 1914, en van fer publicacions detallades, però que generalment es limi-
taven a descripcions dels plànols, especificacions de les mides dels mercats, 
nombre de parades, volum de vendes, etc. No contenien cap punt de vista 
científic, i encara menys crític. Això potser es deu al fet que es tractava d’un 
model arquitectònic nou, per al qual encara es buscava un vocabulari espe-
cífic, i a la formació dels autors. Eren arquitectes, caps d’obres públiques o 
funcionaris que centraven la seva atenció en aspectes econòmics i pràctics. 
L’any 1928, Erich Rindt va presentar una tesi doctoral centrada en el tema 
dels mercats com a factor de la vida econòmica a Berlín, on recollia totes les 
dades, la qual cosa té molt valor, però no en feia cap anàlisi. Malauradament, 
la tesi que Thorsten Knoll va presentar l’any 1998, centrada en els mercats 
a França, la Gran Bretanya i Alemanya, no es va arribar a publicar mai i, 
per tant, les seves valuoses explicacions no són accessibles al gran públic. Els 
mercats d’Alemanya han estat poc tractats, sobretot si ho comparem amb els 
estudis dels mercats d’altres països. A més, els arxius no consideraven que 
aquests edificis fossin dignes de ser documentats i conservats. La principal 
dificultat a l’hora de fer un estudi de l’evolució històrica d’aquest model 
arquitectònic rau en el fet que la majoria d’aquests edificis ja no existeixen. 
Fins i tot a les publicacions més recents, com ara el llibre que acaba de publi-
car Michael Mende, l’atenció se centra principalment en edificis construïts 

13. Georg Osthoff, «Anlagen für die Versorgung der Städte mit Lebensmitteln. Markthallen, 
Schlachthöfe und Viehmärkte», Handbuch der Hygiene (Jena), VI, quad. 1, (1884), pàg. 354.
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a la Gran Bretanya, França i Espanya, i els mercats d’Alemanya només s’hi 
mencionen de passada.14 

Tot seguit presentem alguns mercats per ordre cronològic. La tria es 
basa en la seva importància dins la història del model constructiu dels mercats 
coberts des d’un punt de vista arquitectònic, estètic i econòmic. De gairebé 
tots els mercats que es construïen hi ha declaracions de l’època que expres-
sen fórmules eufòriques similars vers els edificis: «És el mercat més gran de 
l’època»;  «és el mercat que aplica totes les innovacions de l’època»; «és l’edifici 
més impressionant amb la cúpula més gran», etc.

Els mercats
Hamburg 
Els dos primers mercats de Franz Gustav Forsmann (1795-1868), arquitecte 
de formació ja mencionat, ocupen un rang privilegiat. S’han conservat molts 
pocs dibuixos dels edificis, però tots mostren i demostren amb solucions par-
ticulars que la ciutat d’Hamburg donava molta importància als mercats, ja 
només pel que fa a la seva ubicació. 

Entre el 5 i el 8 de maig de 1842, l’anomenat gran incendi va destruir 
parts del centre històric de la ciutat. Forsmann, inspector d’obres en cap del 
senat d’Hamburg, va projectar dos mercats per al municipi, la construcció 
dels quals es va encarregar molt poc després de l’incendi. Els seus models 
van ser els mercats de Londres, el Covent Garden i el Hungerford de Charles 
Fowler. El primer mercat es va construir l’any 1845 al Pferdemarkt (mercat 
de cavalls), just al davant del teatre Thalia, i es va inaugurar l’abril de 1846. 
El segon es va edificar al Hopfenmarkt (mercat del llúpol), prop del canal de 
Nicolai, a fi que el subministrament per aigua de verdures, fruita i peix pogu-
és ser econòmic. La publicació Allgemeine Bauzeitung presentava els dos mer-
cats de la manera següent: «formen part de les instal·lacions d’interès públic 
que abunden tant a la part nova d’Hamburg que aquesta es mereix amb tota 
raó que la situem al cim de les ciutats alemanyes».15 L’edifici al Pferdemarkt 
es construeix amb forma de u, amb dues ales paral·leles més baixes i un edifici 
central més alt. Pel que fa als materials, Forsmann utilitza maó, pedra a la 
cornisa central i xapa a les marquesines. El pati interior quedava tancat al 
carrer mitjançant una reixa de ferro fos.16 Al pati hi havia una font, amb una 

14. Manfred Hamm; Michael Mende, Markthallen, Berlín, Nicolai, 2008.
15. «Markthalle am Pferdemarkt in Hamburg. Ausgeführt von dem Bauinspektor Herrn Forsmann», 
Die Allgemeine Bauzeitung, any 12, (1847), pàg. 215.
16. Catàleg de l’exposició Franz Gustav Forsmann (1795-1878). Eine Hamburger Architektenkarriere, 
Hamburg, Altonaer Museum, 2006, pàg. 134.
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pila també de ferro fos i decorada amb un dofí, que subministrava aigua 
corrent fresca. L’edifici central es va destinar als venedors de verdura; la part 
frontal de les ales laterals albergava els venedors de flors i fruita, i a les ales 
hi havia les parades de carn, ordenades en dues fileres. La venda de peix es 
va mantenir al pati per qüestions d’olors. En l’obra de Forsmann, aquest és 
el primer edifici d’obra vista amb arc de mig punt. Segons Julia Berger, la 
raó d’aquest detall arquitectònic rau en el fet que Forsmann es va inspirar 
en l’arc de mig punt del teatre Thalia, situat al davant.17 Actualment, no 
existeix cap dels dos mercats de Forsmann. El segon, també de l’any 1845, 
estava ubicat al Hopfenmarkt, on hi havia hagut uns coberts de fusta per als 
escorxadors des del 1821 i parades de verdura i aviram des del 1828. Després 
del «gran incendi», en el qual també va resultar molt danyada l’església de 
Sant Nicolau, que dominava tot l’indret, es va planejar una remodelació 
de la cèntrica plaça. Entre els anys 1846 i 1863, George Gilbert Scott hi va 
construir la nova església de Sant Nicolau. Tant a l’esquerra com a la dreta 
de l’església es va edificar una ala longitudinal destinada a la venda de que-
viures. Les cares frontals, previstes per a les parades de carn, es van equipar 
amb marquesines arquejades de xapa i columnes de ferro fos. En aquest cas, 
també hi havia una font al mig de les dues ales, és a dir, a la placeta d’en-
trada, ben bé davant de l’església. Als extrems contraris, rematats en línia 
recta, hi havia una sala per al supervisor del mercat, un espai per a les bàs-
cules i urinaris i excusats públics. Els darrers van ser elogiosament destacats  
a la revista Allgemeine Bauzeitung l’any 1847: «Una gran quantitat […] sota 
la vigilància d’una dona i accessibles a canvi d’una petita gratificació fins i 
tot fora d’hores de mercat. Amb això, tindríem per fi a Alemanya el debut 
dels cabinets d’aisance on fins ara, fins i tot a les grans ciutats, es continuen 
trobant certes pissarres amb certes inscripcions molt avorrides a qualsevol 
racó que mig hi convidi».18

L’harmonia arquitectònica directa amb l’església, tant pel que fa a 
la construcció com a l’espai, aposta per una revaluació dels recintes admi-
nistratius, és a dir, per com se’ls volia trobar en la nova era. El centre de la 
ciutat el continuen formant l’església i l’ajuntament, però ara s’hi afegeix 
un edifici del mateix valor, destinat a la venda de mercaderies de primera 
necessitat.

17. Franz Gustav Forsmann…, L’any 1869 van voler-hi albergar el Museu d’Arts i Oficis, aca-
bat de fundar, però el projecte va ser abandonat. Malgrat tot, això demostra que els pavellons 
ja no s’utilitzaven com a mercat. L’any 1882 s’hi va inaugurar una cerveseria, la Marienthaler 
Bierhallen. 
18. Franz Gustav Forsmann…, vegeu nota 7, pàg. 215-216.
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Frankfurt, 1879 
L’edificació de l’anomenat Palau de Vidre de la Hasengasse19 va ser ràpida i 
barata, i es va fer com a construcció de ferro i vidre seguint un pla del regi-
dor Behnke. L’any 1871, es va decidir edificar un mercat cobert als terrenys 
situats entre la Fahrgasse i la Hasengasse, que es pogués posar en funciona-
ment l’any 1879. Poc abans, les autoritats municipals havien establert noves 
ordenances higièniques i, conseqüentment, les despeses de manteniment del 
mercat cobert havien augmentat molt. En aquella època, al centre històric 
de Frankfurt hi havia deu mercats, a més d’un mercat jueu, amb un total de 
1.224 venedors.20 El mercat cobert de Frankfurt de l’any 1879 va ser anome-
nat també la mare dels mercats coberts alemanys perquè va complir la funció 
de model per a molts d’altres.

Es va decidir edificar un mercat cèntric, amb una longitud de 118 me-
tres i una amplada de 34 metres. Malgrat tot, com a totes les altres ciutats 
d’aquells anys, el nombre d’habitants va créixer molt ràpidament i el mercat 
aviat es va fer massa petit.21 L’any 1911, la corporació local i el ple municipal 
van decidir construir un mercat de majoristes en un descampat situat a l’ex-
trem sud de la Sonnemannstrasse.

19. Rainer Meyer, Martin Elsässer von 1925-1932. Zum Werk eines avantgardistischen Baukünstlers 
(tesi doctoral), Bremen, 1988, pàg. 311.
20. Walter Bachmann, Frankfurter Grossmarkthalle, Frankfurt, JV, 2001, pàg. 7.
21. El març de 1944, el petit mercat va ser destruït pels intensos bombardejos. 

Planta del mercat de Frankfurt, 1879
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El gran projecte de Berlín
A finals del segle xix, a Berlín hi havia quinze mercats coberts dels quals 
encara se’n conserven quatre: l’Armeniushalle, el Marheinekehalle, l’Eisen-
bahnhalle i l’Ackerhalle. El primer intent de construir un mercat a Berlín 
és del 6 d’abril de 1848, quan es van presentar plànols de mercats coberts 
al ple municipal. Aquest fet va anar precedit per la revolució de les patates. 
L’any 1848, hi va haver revoltes al Gendarmenmarkt, causades per la fam i 
l’encariment del preu dels aliments. Els antecedents es remunten a la tardor 
de 1846, quan es va constatar que les collites tant de cereals com de patates 
havien estat afectades per malures (míldiu i taques negres als tubercles) que 
les havien reduït a menys de la meitat del que era habitual. L’octubre de 
1846, els regidors berlinesos ja van demanar al rei, a través d’un prec per 
escrit, que prohibís l’exportació de cereals i l’elaboració d’aiguardent amb 
patates. L’única resposta que van rebre va ser la reprimenda que aquesta me-
na de peticions no corresponia a un ple municipal. Finalment, el gener de 
1847, el govern prussià va suspendre «excepcionalment» els tributs duaners 
d’entrada de cereals i farina, però no va eliminar els impostos municipals que 
es pagaven a les portes de les ciutats. En aquell moment, el preu de les patates 
ja s’havia triplicat. Les autoritats van fer campanya a favor del consum de 
succedanis de la farina i de carn de cavall. L’aristocràcia noble i financera 
va organitzar balls benèfics «per als pobres», però en realitat no es va solu-
cionar res i, l’abril de 1847, els preus de les patates s’havia quintuplicat, la 
qual cosa significava que una família normal, que gairebé no sabia què era 
la carn i vivia principalment de patates, havia de reunir mig jornal només 
per comprar-ne quatre. La primera setmana de febrer, unes dones berlineses 
furioses havien assaltat el carro d’uns pagesos carregat de patates i a l’abril, 
després d’una nova alça dels preus, les dones dels obrers van manifestar el 
seu malestar saquejant les parades de patates del mercat. Els dies següents, 
la gent va destruir parades i va amenaçar els comerciants usurers, i quan 
els venedors de patates van deixar d’anar-hi, els va tocar el rebre als forners  
i als carnissers. El govern militar, que fins llavors no s’havia considerat res-
ponsable dels assumptes propis dels mercats, va intervenir i es van produir 
nombroses detencions.22 

L’any 1862 es van recuperar per fi els plans per construir un mercat. 
La ciutat va encarregar al mestre d’obres Julius Hennicke (1832-1892) que 

22. Christoph Klessmann, «Die Berliner ‘Kartoffelrevolution’: Hungersnöte im 19. Jahrhun-
dert», DAMALS Magazin für Geschichte und Kultur, Leinfelden-Echterdingen, XX, 1, (1988), 
pàg. 81-87.
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inspeccionés l’arquitectura dels mercats que ja s’havien construït a altres llocs. 
L’obra es va encarregar a un inversor privat, l’empresa Berliner Immobilien-
Aktiengesellschaft, que en va rebre l’adjudicació l’any 1864.23

El dia 1 d’octubre de 1867 s’inaugurava el primer mercat cobert a 
Berlín, situat en un antic moll de la fusta entre els carrers Schiffbauerndamm, 
Karlsstrasse i Friedrichsstrasse. Feia 84 metres de llargada, 62 metres d’am-
plada i 15,5 metres d’alçada al punt més alt. S’hi va preveure una construcció 
annexa per a les peixateries. 

L’interior s’inspirava en els mercats de París. Malgrat tot, el mercat es 
va haver de tancar un any després. Era massa lluny per als compradors i el 
lloguer de les parades era massa elevat, per la qual cosa les mercaderies eren 
també massa cares. El primer projecte havia fracassat. L’any 1871, Berlín es 
va convertir en la capital de l’Imperi alemany, acabat de proclamar, i aquell 
mateix any, la Deutsche Baugesellschaft va prendre la iniciativa de construir 
mercats, en plural, a la ciutat. Berlín tenia una extensió tan gran que el model 
d’un mercat com el que s’hi havia construït el 1867 no funcionava. Per això, 
el 21 de desembre de 1872, el consistori va signar un contracte per edificar-hi 
onze mercats. La construcció dels mercats estava subordinada al tancament 
simultani de tots els mercats setmanals; segons les autoritats locals, només 
així es podia afrontar el finançament de la nova idea. El projecte va fracassar 
primer de tot a causa del canvi del cap superior de la Policia. Günther Karl 
Lothar von Wurmb (1824-1890) va exigir que l’edificació dels mercats anés a 
càrrec del municipi perquè, des que havia estat proclamada capital, la ciutat 
ja tenia molts projectes grans i li semblava impossible donar suport econòmic 
també a la construcció de mercats. Al cap de quatre anys de negociacions 
amb inversors privats, la pretensió de repartir els costos entre administracions 
i inversors privats va demostrar ser un fracàs. L’any 1875 es va crear una nova 
comissió. Entretant, els preus dels aliments s’havien disparat per culpa dels 
intermediaris. Els dies de mercat, a les places públiques hi havia un gran caos 
circulatori. La població protestava, d’una banda, perquè no s’hi podia anar 
a comprar cada dia i, d’una altra, perquè les condicions higièniques eren in-
suportables. Encara haurien de passar tretze anys fins que s’aprovés, el 29 de 
juny de 1883, l’edificació d’un mercat central a l’Alexanderplatz. Alhora es va 
decidir construir un ramal de la via fèrria per aconseguir un subministrament 
ràpid i, per tant, a baix preu. Fins a l’any 1882, les vies fèrries acabaven a la 
muralla i, des d’allà, tot s’havia de portar amb carros. A partir d’aquell any, el 
tren va travessar la ciutat.

23. Thorsten Knoll, Berliner Markthallen, Berlín, Haude & Spener, 1994, pàg. 17.
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L’any 1899, Lindemann va escriure el següent en un llibre centrat en 
els mercats de Berlín: «L’abastament regulat d’aliments a les grans ciutats és 
un assumpte d’una importància econòmica tan àmplia que sembla natural 
que, actualment, s’hagi convertit en objecte d’especial atenció per part del 
consistori».24 Els projectes per edificar tots els mercats van recaure a les ma-
teixes mans i, per tant, van ser molt uniformes. Fins a l’any 1893, es van 
construir quinze mercats sota la direcció del cap d’obres públiques de la ciutat, 
Hermann Blankenstein (1829-1910); només canviaria la direcció d’obres.25

24. Lindemann, Die Markthallen Berlins…, pàg. 1.
25. Blankenstein va ser cap d’obres públiques a Berlín entre 1872-1896. A continuació, no parla-
rem dels mercats en general, sinó que ens limitarem a explicar-ne les particularitats. Vegeu Rindt,  
Die Markthallen als Faktor…, pàg. 22 i seg.

Planta del mercat central de Berlín
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El mercat central s’havia d’edificar prop de l’Alexanderplatz i els ano-
menats mercats al detall, als barris de la ciutat. Tots els mercats van rebre un 
nom popular, però, oficialment, se’ls va numerar successivament amb xifres 
romanes. Durant el primer període (1883-1886), es van construir els mercats 
numerats des de l’I fins al IV. 

El solar del primer mercat, a la Friedrichsstrasse, ja era massa petit 
quan van començar les obres, però es va considerar que la seva proximitat 
al ferrocarril era un avantatge que anul·laria aquesta mancança. La faça-
na estava molt decorada. Pedres de diferents colors i ornaments, com ara 
gerros sobre pilastres, produïen un efecte impressionant a l’exterior. Unes 
construccions cantoneres amb forma de torre estaven flanquejades per es-
tàtues sedents de gres que representaven el comerç de carn, aviram, caça 
i verdura. La superfície total, distribuïda en dues naus, ascendia a 11.600 
m2. El subministrament de mercaderies al mercat, que es va inaugurar el 3 
de maig de 1886, no era gens complicat perquè estava connectat amb la via 
fèrria. Per distribuir-les pel mercat es van instal·lar sis elevadors que funcio-
naven per pressió d’aigua. En una hora s’hi podien descarregar 15.000 kg de 
mercaderies. Les tres portes d’entrada eren tan grosses que alhora hi podien 
entrar i sortir transports. Al centre hi havia la venda a l’engròs. Pel que fa a 
la divisió interior, també es va seguir el model francès. Les parades tancades 
de carn es van col·locar a les vores. Regia la norma d’agrupar els venedors 
per grups, per exemple, verdulaires, fruiters, etc. Funcionava de bon matí, 

Alçat del mercat V de Berlín 
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quan els venedors de queviures compraven les mercaderies que revendrien als 
seus comerços. El sobrenom li ve de la cèntrica ubicació: estómac de Berlín i, 
al·ludint a la novel·la de Zola, ventre de Berlín. La inauguració dels mercats 
(els mercats II, III i IV es van inaugurar alhora) era tota una atracció. El dia 
abans, fins i tot en sortia un suplement especial al Berliner Sonntagszeitung. 
La inauguració dels altres mercats va tenir lloc de la manera següent: els 
mercats V, VI, VII i VIII es van inaugurar el 1888; el IX i el X, el 1891  
i els mercats XI, XII, XIII i XIV, el 1892. 

Les ubicacions dels altres mercats es van triar d’acord amb els criteris 
següents: propícies per al transport, accessibles almenys per dos carrers, solars 
econòmics i pròxims als mercats setmanals que tancaven. La majoria es van 
edificar sobre les anomenades parcel·les interiors. És a dir, no donaven direc-
tament al carrer. Amb això quedava clar que havien de ser menys costosos 
que els edificis d’habitatges i els grans magatzems que hi havia a primera 
línia. Tots els mercats tenien coberta shed, de dent de serra, perquè les naus, 
generalment remodelades, no tenien prou llum i els calia una il·luminació 
òptima a través de les teulades. Els venedors mateixos podien obrir i tan-
car les finestres amb ternals de cadena. D’aquesta manera es garantia una 
bona il·luminació a tot el mercat. Les superfícies oscil·laven entre els 2.000  
i els 3.000 m2. Els edificis es feien de fàbrica. Tots els mercats tenien soter-
rani. Els que, defugint el criteri, es construïen com a edificis aïllats tenien 
façanes representatives. Un exemple en seria el mercat V, erigit l’any 1888 a 

Secció del mercat V de Berlín
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la Magdeburger Platz i popularment anomenat la basílica dels mercats, per al 
qual es van basar en el mercat central i el van articular amb lloses de terracota 
ornamentals.26

Els mercats que es van edificar l’any 1890 a les places Arminius i 
Marheineke tenien també edificis d’accés de dos pisos que albergaven canti-
nes, instal·lacions sanitàries i petits allotjaments. Els edificis d’accés del mercat 
d’Arminius seguien el model d’arcs de mig punt de la loggia de l’Ospedale 
degli Innocenti de Florència. A totes les façanes visibles, s’hi aprecia l’amor 
al neoclassicisme, que Blankenstein plasma de manera molt variada amb di-
ferents ornaments. Molt poques vegades es van fer concessions al llenguatge 
formal de l’època.

Naturalment, els drets de parada eren més cars que als mercats set-
manals, ja que la gent disposava d’un mercat tancat, no depenia del clima, 
etc. Un altre avantatge per als venedors era que podien portar al restaurant 
del mercat la carn o els productes que venien perquè els hi cuinessin. Els 
edificis també albergaven l’oficina de control de carnis i la policia de mercat. 
Hi havia un reglament propi que no només estipulava el control de les mer-
caderies, sinó que també en fixava els preus. El preu de les parades havia de 
permetre que el mercat s’autofinancés. No es pretenia ni es podia produir cap 
mena de superàvit. Els primers anys, el balanç de vendes ja va ser tan bo que 
el lloguer de les parades va baixar reiteradament. 

Les despeses d’administració eren relativament baixes. Als 15 mercats 
de Berlín, hi treballaven en total només 129 empleats i obrers: 1 inspector 
en cap, 10 inspectors, 3 ajudants, 1 comptable i 1 maquinista a cada mercat, 

26. Knoll, Berliner Markthallen…, pàg. 251 i seg.
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13 capatassos en cap, 33 capatassos, 1 telefonista, 26 porters, 17 vigilants, 
2 encarregats del soterrani, 5 maquinistes, 2 de manteniment de llums, 5 
fontaners, 1 fogoner, 1 director, 6 secretaris i 1 oficinista.27

No obstant això, alguns d’aquests mercats van ser tancats per motius 
econòmics fins i tot abans de la Primera Guerra Mundial, i la major part van 
ser destruïts o van resultar molt danyats per les bombes durant la Segona 
Guerra Mundial. Actualment, dels quinze mercats, només n’existeixen quatre, 
un dels quals, el mercat de Marheineke, es va reconstruir el 1952. El sistema 
de mercats de Berlín era singular i va servir d’estímul a moltes ciutats alema-
nyes. A més de Berlín, Dresden va ser l’única ciutat alemanya que va adoptar 
el model berlinès d’un mercat central i diversos mercats al detall. 

El primer gran mercat basat en el programa de Berlín es va construir 
a la ciutat firal de Leipzig, on es va adquirir un solar en forma d’ela de més 
de 8.500 m2 a la Rossplatz. Decorat amb grans frontons i amb cobertes en 
paral·lel, produïa un efecte impressionant. El centre d’atenció visual el for-
mava un campanar inspirat en el campanile del Palazzo Pubblico de Siena. 
Les estàtues de gres dels frontons simbolitzaven el comerç al mercat i al-
ludien a les escultures que Miquel Àngel va fer per al sepulcre de Lorenzo de 
Mèdici a Florència.

Hannover 
El mercat de Hannover es va construir entre els anys 1891 i 1892 seguint els 
plànols de Georg Bokelberg i Paul Rowald. Ocupava una superfície de 83,84 
x 47,86 metres, amb un total de 3.971,74 m2 construïts.28 

Els costos van ascendir a 1.730.398 de marcs.29 Va passar molt poc 
temps des que en van proposar la idea fins que el van fer. L’any 1887 es van 
començar a adquirir tot de solars al centre de la ciutat, al costat de l’antic ajun-
tament, entre la Köbelingerstrasse i la Leinstrasse. El detonant de la ràpida 
construcció va ser la queixa de la prefectura real, que l’any 1888 va adreçar un 
escrit a l’administració local protestant per les insuportables alteracions del 
trànsit que es produïen al nucli antic els dies de mercat.30 Aquest fet va acce-

27. Bericht über die Gemeideverwaltung der Stadt Berlin in den Jahren 1889-189, part I, Berlín, 1898, 
pàg. 252.
28. Bokelberg va néixer el 1842 i va morir el 1902. No s’han trobat dades sobre Rowald. Eduard 
Schmitt, «Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Schlacht-
höfe und Viehmärkte. Markthallen. Märkte für Pferde und Hornvieh», Handbuch der Architektur, 
4a part, III, quad. 2, Leipzig, (1909), pàg. 397.
29. Eduard Schmitt, «Gebäude für die Zwecke…», pàg. 340.
30. Georg Bokelberg, Paul Rowald, «Die städtische Markthalle zu Hannover», Zeitschrift des 
Architektur- und Ingenieur-Vereins zu Hannover, Hannover, quad. 2, (1894), pàg. 7.
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lerar l’acord de la comissió municipal, pres a la sessió del 6 de novembre de 
1888, de construir un mercat al centre històric. L’Oficina Municipal d’Obres 
va rebre l’encàrrec de presentar-ne un croquis.31 Cinc dies després, aquest de-
sig s’havia satisfet. Els caps d’obres públiques Bokelberg i Rowald no només 
van presentar un croquis, sinó també un pressupost que el comitè va aprovar 
gairebé per unanimitat el 18 de desembre de 1888.

Així doncs, només van caldre sis setmanes per arribar a un acord. El 
primer projecte encara preveia una construcció amb tres naus transversals. 
El van desestimar de seguida i van optar per una nau principal envoltada de 
galeries. Entremig (l’obra es va començar l’estiu de 1889), van visitar altres 
ciutats per veure com havien edificat els mercats i van concebre una distribució 
de l’espai interior conforme a l’època. A Hannover van seguir el model de la 
Galeria de les Màquines de l’Exposició Universal de París de l’any 1889, una 
obra conjunta de l’arquitecte Charles Louis Ferdinand Dutert (1845-1906)  
i de l’enginyer Victor Contamin (1840-1893). Aquest nou projecte, que havia 
de cobrir el mercat sense columnes i havia de fer 21,40 metres d’alçada al vèrtex 
central, va provocar dubtes al comitè de la ciutat, i en van demanar un peri-
tatge al professor Müller-Breslau, de la Universitat Tècnica de Berlín. Després 
de valorar-lo positivament, també en va calcular l’estructura de ferro. El 18 
d’octubre de 1892 es va poder obrir el mercat amb 243 comerciants. En aquella 
època era la construcció de ferro i vidre més gran de tot l’Imperi. Bokelberg 
es va encarregar de dissenyar diferents elements per a la decoració interior des 

31. Georg Bokelberg, Paul Rowald, «Die städtische Markthalle…».
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d’una perspectiva estètica. Així doncs, va triar la fusta de roure per crear un 
contrast amb les baranes de ferro colat. Pel que fa als passamans, va optar per 
la fusta de faig. Volia aconseguir un joc de colors molt especial amb els propis 
dels nombrosos materials usats. 

Al soterrani, que ocupava tota la superfície, s’hi accedia a través de 
sis escales i també amb ascensors hidràulics. Al seu informe sobre la cons-
trucció del mercat, Bokelberg escrivia: «A fi d’obtenir-ne el millor aspecte, 
l’ascensor no s’ha muntat dins d’un pou tancat, sinó que se l’ha revestit amb 
un reixat obert».32

La pretensió de construir un mercat important, igual que s’havia fet 
a altres grans ciutats, havia tingut èxit. El 26 de juliol de 1943, Hannover 
va ser bombardejat. Excepte els espais del soterrani, tot el mercat va quedar 
completament destruït. L’any 1955 es va edificar un nou mercat sobre l’antic 
soterrani, amb plànols de l’arquitecte Erwin Töllner. Comparat amb el mercat 
de 1892, li manca refinament. Únicament segueix criteris objectius. 

32. Bokelberg, Rowald, «Die städtische Markthalle…», pàg. 11.

Vista interior del mercat de Hannover
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Munic
L’any 1912, després de tres anys de treballs dirigits pel cap d’obres públiques 
Richard Schachner (1872-1936), es va obrir el mercat de Munic, a tocar de 
l’Estació Sud. Fins llavors, les vendes s’efectuaven en un mercat a l’aire lliure, 
el Viktualienmarkt, que s’ampliava constantment. Als comerciants de cereals, 
se’ls havia traslladat a un altre situat molt a la vora, el Schrannenhalle.

El solar feia 46.500 m2. Schachner va unir una sèrie de quatre naus 
cobertes, amb pilars, per formar un mercat de majoristes compartimentat. 
L’exterior és senzill: superfícies blanques estructurades mitjançant finestres 
de llibret de vidre i amb una decoració lineal simple. L’edifici va ser equiparat 
a la nau de turbines de l’AEG a Berlín, obra de Peter Behrens, i a la fàbrica de 
productes químics de Luban, obra de Hans Poelzig. També se’l va descriure 
com «l’edifici funcional més important de l’arquitectura moderna».33 Es va 
optar per un lloc no cèntric on, ja a la dècada de 1910, es van edificar naus 
llargues per a les autoritats duaneres davant de l’edifici del mercat de majo-
ristes. La gestió dels productes provinents dels països del sud s’havia d’efec-
tuar sense contratemps. No hi havia cap ornamentació luxosa, cap element 
de decoració representativa. S’havia projectat un edifici purament funcional 
que es va construir d’acord amb les lleis estructurals més innovadores. A 
l’interior dels pavellons, els nous materials de construcció en determinaven 
la imatge, i no s’hi troba cap recreació en els detalls ni tampoc una ornamen-
tació supèrflua.

Stuttgart 
Segons Fritz von Emperger, amb el mercat de Stuttgart, l’arquitecte Martin 
Elsaesser (1884-1957) va procurar «compondre un nou model que es mogués 
més o menys entre els grans magatzems i els mercats que s’havien construït 
habitualment fins al moment».34 

L’edifici està ubicat al voltant de les edificacions següents: el palaus 
Neues Schloss i Altes Schloss, l’estació central de ferrocarrils, un projecte de 
Paul Bonatz que encara s’estava construint, i l’obra d’ampliació dels grans 
magatzems Breuninger, també en construcció. 

Havia d’assumir la funció del vell mercat cobert de 1865, situat al ma-
teix veïnatge. L’arquitectura exterior i la façana són reminiscències dels edificis 
històrics del voltant; dit d’una altra manera, estan carregades de compromís i, 

33. Vom Glaspalast zum Glaskessel. Münchens Weg ins technische Zeitalter, Munic, Ed. Bayrisches Amt 
für Denkmalpflege, 1978, pàg. 30.
34. Fritz von Emperger, Handbuch für Eisenbetonbau, XI, Gebäude für besondere Zwecke. Marktha-
llen; Schlacht- und Viehhöfe, Berlín, 1915, pàg. 23.
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per tant, són poc innovadores. Molt diferent és la impressió que creen les naus  
àmplies i inundades de llum. Aquesta impressió és possible gràcies a les 
conquestes de la tècnica en el camp de la construcció. L’arquitecte Ludwig 
Hilberseimer (1885-1967) va criticar durament el seu col·lega. L’any 1928, 
escrivia el següent: «Mentre el constructor del palau de Stuttgart posava el 
seu barroc directament al costat del gòtic i el renaixentista, els nostres temps 
s’han tornat tan descoratjats i escèptics que creuen que han d’amagar allò 
que més els caracteritza darrere d’imitacions grolleres d’objectes històrics».35 
Aquesta crítica és del mateix any en què Elsaesser va construir el magnífic 
mercat de Frankfurt. Això significa que l’arquitecte que crearia un nou llen-
guatge arquitectònic i constructiu a Frankfurt, encara es refrena a Stuttgart, 
però només pel que fa a la pell externa del mercat. Elsaesser intentava es-
tablir un compromís entre l’escola de Stuttgart i l’arquitectura de la Nova 
Objectivitat.36 Volia crear una forma que, recordant més aviat uns grans ma-
gatzems, encaixés amb harmonia al voltant dels dos palaus. Sorprenentment, 
l’efecte que ens provoca l’arquitectura tradicional exterior canvia de manera 
radical a l’interior. A Frankfurt, Elsaesser va treballar amb l’arquitecte Ernst 
May (1886-1970) i, sota la seva influència, alliberat dels constrenyiments de 
l’escola de Stuttgart i d’un entorn dominant, va crear un llenguatge arquitec-
tònic innovador propi.

El primer mercat cobert de Stuttgart (1864) va ser un mercat de flors 
i verdures a l’ala sud de l’Altes Schloss, i es va construir per encàrrec del rei 
Guillem I. Aquest edifici s’inspirava en els mercats parisencs i se’l pot definir 
com una barreja de pavelló de vidre i estació de ferrocarril. L’arquitecte, el 
director d’obres Georg Morlok (1815-1896), va construir alhora l’edifici d’am-
pliació de l’antiga estació de trens de Stuttgart, amb un vestíbul representatiu. 
El ràpid augment de la població va fer que el mercat, de 40 x 41 metres de 
planta, aviat fos massa petit per cobrir les necessitats. L’any 1898 van demanar 
a unes 20 ciutats de tot el regne informació sobre els seus mercats. Leipzig va 
enviar un inventari de les quantitats mínimes prescrites per parada: 2,5 kg 
d’espàrrecs com a mínim.37

35. Ludwig Hilberseimer, Julius Vischer, Beton als Gestalter, Stuttgart, 1928, pàg. 14.
36. L’escola de Stuttgart designa un estil arquitectònic que es va ensenyar i defensar a la Universitat 
Tècnica de la ciutat entre les dues guerres mundials. Els seus representants més coneguts van ser 
Paul Schmitthenner, Paul Bonatz i Hugo Keuerleber. Aquesta escola condemnava l’historicisme, 
però, malgrat tot, representava una arquitectura de caire clàssic i conservador. A parer seu, un edifici 
s’havia de crear a partir de l’estructura d’una construcció adaptada a l’obra i al material, feta dins les 
tradicions artesanals i amb materials naturals. 
37. A Alemanya, els espàrrecs de cultiu provenen de la regió d’Altmark, prop de Leipzig.

Els mercats coberts a Alemanya…



354 Hannelore Paflik-Huber

L’any 1906, l’Ajuntament va acordar encarregar la construcció d’un nou 
mercat. La comissió municipal que es va crear per al cas va visitar mercats a 
Dresden, Breslau, Munic, Viena i Budapest, la qual cosa sembla indicar una 
revaluació del model arquitectònic: s’estudiaven altres edificis i no es pensava 
únicament en un edifici funcional. A Stuttgart s’havia d’erigir una edificació 
on es pogués integrar tot el petit comerç d’aliments.

El mes de juny de 1910 es va publicar el concurs, limitat a arquitectes 
nascuts o residents a Stuttgart, per construir el mercat a la Karlsplatz. Fins 
a l’octubre s’hi van presentar 77 projectes.38 Entre altres, al jurat hi havia el 
professor Theodor Fischer (1811-1861), el principal representant de l’escola 
de Stuttgart.39 El primer premi es va atorgar a Martin Elsaesser i, el segon, a 
cap altre que a Paul Bonatz. Les obres van començar el 13 de maig de 1912 
i el mercat es va inaugurar el 30 de gener de 1914. El cost total va ser d’1,85 
milions de marcs. El mercat albergava 430 parades, de les quals 300 estaven 

38. Rainer Redies, Karlheinz Fuchs, Markthalle Stuttgart, Leinfelden-Echterdingen, 2003, pàg. 35.
39. Entre altres, van ser alumnes seus: Richard Riemerschmid, Dominikus Böhm, Paul Bonatz, Ella 
Briggs, Hugo Häring, Ernst May, Erich Mendelsohn, J. J. P. Oud, Bruno Taut, Heinz Wetzel, Lois 
Welzenbacher, Oskar Pfennig, Martin Elsaesser i Paul Schmitthenner.

Vista exterior del mercat de Stuttgart, 1914
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sempre ocupades. Amb ocasió del desè aniversari, Hans Baum va descriure 
metafòricament com ens hem d’imaginar el tràfec: «[el mercat] s’assembla 
molt a un buc d’abelles, on entren i d’on surten brunzint, brumint. Si un 
pintor en volgués transmetre una imatge en color, hauria de tenir a la paleta 
molt taronja, molt blanc, verd i groc».40

El mercat feia 60 x 25 metres, estava coronat per una coberta de vi-
dre suportada per bigues de formigó armat vistes. Dues naus laterals de 
tres plantes, separades a la planta baixa mitjançant arcades, flanquejaven 
el mercat. El primer pis estava proveït de miradors, des d’on es podia veu-
re lliurement tota la zona del mercat. El pis superior de les naus laterals 
albergava originalment els funcionaris municipals. Com ja s’ha comentat, 
l’exterior no permet intuir en cap punt la innovadora solució de l’interior. La 
façana, parcialment decorada amb pintures, divertides torretes i miradors, es 
pot interpretar com a precursora d’elements modernistes. Els equipaments 
tècnics corresponien a l’època, però van haver de ser substituïts molt aviat 
per nous invents a causa de la ràpida evolució i d’unes exigències cada cop 

40. Hans Baum a l’obra de Claus Endmann, Herbert Medek, Die Stuttgarter Markthalle, Stuttgart, 
1989, pàg. 14.

Vista interior del mercat de Stuttgart, 1914

Els mercats coberts a Alemanya…



356 Hannelore Paflik-Huber

més fermes. Així, per exemple, la brossa s’amuntegava al principi en vehicles 
especials i els veïns van protestar perquè n’havien de suportar les olors. Hi 
van haver d’instal·lar una màquina per triturar les deixalles i evacuar-les per 
la claveguera.

El 1939, l’any del 25è aniversari del mercat, hi havia quaranta parades 
que pertanyien a les mateixes persones que al principi. Això demostra una 
bona política de mercats; les parades passaven d’una generació a l’altra. Com 
a molts altres mercats, també hi havia un restaurant, que a Stuttgart rebia el 
sobrenom de Neuigkeitsbörse (borsa de les novetats). Des de l’estació de trens 
propera, una línia de tramvia que encara es pot veure portava directament 
al mercat. Tres dies a la setmana, el tramvia arribava al mercat passant per 
la Dorotheenstrasse. Els atacs aeris del 26 de juliol, del 12 de setembre i del 
19 d’octubre de 1944 van destruir gran part de l’edifici. L’any 1946 se’n va 
tornar a construir una part i l’any 1953 es va reconstruir del tot. Els treballs de 
reconstrucció van costar 1,5 milions de marcs. S’hi van vendre aliments fins 
a l’any 1957, fins que es va edificar un altre mercat al districte de Wangen, un 
dels establiments més moderns de l’època a la República Federal Alemanya, 
tot i que sense elements arquitectònics notables. El 1971 van voler enderrocar 
el «vell» mercat perquè no era rendible. No obstant això, per majoria d’un 
vot, l’Ajuntament va decidir conservar-lo i, l’any següent, el van declarar pa-
trimoni històric. El 1974 se’n va restaurar la coberta de vidre, de 60 metres de 
llargada, i actualment torna a estar equipat amb parades de queviures, és a dir, 
és accessible per a tothom.

Frankfurt, 1928 
L’any 1911 es va crear una comissió especial a Frankfurt i la Direcció d’Obres 
Municipal va elaborar un pressupost per a un nou mercat de majoristes que 
ascendia a la suma de 4.322.000 marcs. L’esclat de la Primera Guerra Mundial 
va impedir la realització del projecte. Finalment, l’any 1926, se’n va presentar 
una proposta a l’assemblea municipal per iniciativa del primer alcalde, Ludwig 
Landmann. El 14 de setembre de 1926 s’aprovava el pla. Martin Elsaesser, 
aleshores director d’obres municipal, en va fer el projecte. El cap de la sec-
ció de grans infraestructures era el cèlebre cap d’obres públiques Ernst May 
(1886-1970). Es va agafar de model el mercat de majoristes de Munic, obra de 
Schachner (1912), perquè en aquella època se’l considerava un exemple reeixit 
de transparència pel que fa a oferta i demanda. Les obres van durar un any  
i mig. El primer dia de mercat va ser el 4 de maig de 1928 i se’l va inaugurar 
oficialment el 26 d’octubre de 1928. En la inauguració oficial es van fer dis-
cursos i també es va projectar, cap a les 12.30 hores, la pel·lícula Die Halle im 
Bau («El mercat en construcció»). En acabat, cap a les 13 hores, hi va haver un 
petit convit amb productes de mercat:
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Sopa jardinera
Rodó de bou a l’estil de Frankfurt amb guarnició del mercat central
Fusta de formatges d’Europa Central 
Fruita internacional.41

Aquest menú defineix les pretensions del mercat: subministrar aliments au-
tòctons amb un fort colorit local i, amb bons contactes comercials, oferir 
mercaderies d’altres països. 

El discurs inaugural del primer alcalde Landmann ens transmet la idea 
que el van projectar amb vista al futur quant a grandària i a ubicació: «[…] pel 
que fa a la construcció d’aquest tipus d’objectes, mai no es pot ser prou exces-
siu a l’hora de projectar-los i construir-los […] Si no s’hi comercia, Frankfurt 
del Main rebrà la competència d’una altra banda».42 Landmann pretenia que 
el mercat durés entre cinquanta i cent anys i que tingués en compte al màxim 
l’evolució. L’edifici encara existeix i és patrimoni històric des de l’any 1984. Va 
estar en funcionament fins al 2004. L’1 de gener de 2005, l’àrea del mercat 
de majoristes de la ciutat de Frankfurt es va cedir al Banc Central Europeu, 
que hi ha de construir la seva futura seu principal. El mercat es conservarà. El 

41. Die Grossmarkthalle in Frankfurt am Main, Ernährungsamt und Hochbauamt, Frankfurt, 1928, 
pàg. 12.
42. Die Grossmarkthalle in Frankfurt…, 1928.

Vista exterior del mercat de Frankfurt, 1928
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projecte, de l’estudi d’arquitectes Coop Himmelb(l)au, afecta construccions 
annexes, preveu la remodelació de l’interior i ha de finalitzar el 2011.43

El dia de la inauguració oficial, l’arquitecte Martin Elsaesser també va 
fer un discurs, en el qual remarcava la extraordinària tasca urbanística que li 
havien confiat: «Les imponents dimensions justifiquen un disseny autònom 
de la construcció».44 L’invent del sistema Zeiss-Dywidag a Jena va permetre 
a Elsaesser construir una volta de canó amb la màxima amplada possible. 
Quinze voltes de canó amb unes dimensions de 14 x 37,7 metres cada una 
descansaven sobre uns pilars que pujaven lleugerament inclinats. Els suports 
tenien un gruix de només 7,5 centímetres i no hi havia bigues mestres. Les 
voltes només se sostenien mitjançant la fletxa dels suports i les parets mestres. 
La forma bàsica de la secció transversal de les voltes és una mitja el·lipse de 6 
metres d’alçada. Les van construir Franz Dischinger i Ulrich Finsterwalder 
entre els anys 1926 i 1928. La volta de canó Zeiss-Dywidag va permetre que, 
per primer cop, se la pogués executar com una autèntica cúpula d’estructura 
laminar. Donat que els arcs semiel·líptics fan de bigues, es possible cobrir 
grans distàncies entre puntals. L’edifici es va aixecar en 24 setmanes. Els ar-
quitectes van treballar estretament amb els enginyers i el resultat va ser, a 
diferència de Stuttgart, un solució elegant i harmoniosa que forma una unitat 
estètica tant a l’interior com a l’exterior. Martin Elsaesser va concloure el 
discurs amb les paraules que el gran mercat era «el treball de moltes mans  
i l’obra d’arquitecte i d’enginyer».45

El mercat, amb una llargada de 220 metres, una amplada de 50 metres 
i una alçada d’entre 17 i 23 metres, és paral·lel en el seu eix principal al riu 
Main. Longitudinalment, el formen dos impressionants edificis d’accés, un 
edifici d’oficines i un magatzem frigorífic, i tot plegat contrasta en el pla ver-
tical amb les escales de formigó erigides al davant. Als laterals s’afegeixen, for-
mant un angle, unes ales més baixes destinades a allotjaments, que s’estenen al 
voltant d’una estació ferroviària de descàrrega. Una nau destinada a les impor-
tacions s’estén al davant de manera força discreta, mirant cap al riu i també 
en direcció longitudinal. Hi havia connexió directa amb la Hafenbahn (línia 
de tren urbana) municipal de l’època. El trànsit de vehicles desembocava di-
rectament a la Sonnemannstrasse, a l’anomenada Wagenhalteplatz (parada de  
vehicles) que després encerclava el mercat per l’oest, el nord i l’est. L’entrada 

43. La primavera del 2008, els hereus d’Elsaesser van arribar finalment a un acord amb la ciutat de 
Frankfurt i el Banc Central Europeu sobre la realització del projecte. Els edificis annexes no consi-
derats patrimoni històric es van enderrocar l’estiu del 2008.
44. Martin Elsaesser, «Die Bauaufgabe der Grossmarkthalle», Die Grossmarkthalle in Frankfurt am 
Main, Ernährungsamt und Hochbauamt, Frankfurt, 1928, pàg. 13.
45. Elsaesser, «Die Bauaufgabe der…», 1928.
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de vehicles principal es trobava a l’oest, sota l’edifici d’oficines, i la sortida es 
trobava a l’est, sota el magatzem frigorífic. Les vuit portes que hi havia a cada 
un dels laterals longitudinals servien d’entrada als vianants. Quatre ascensors 
i rampes conduïen al soterrani. La via fèrria de davant del mercat es va cobrir 
perquè s’hi pogués descarregar independentment del temps. Dos ponts duen 
a través de les vies a la nau destinada a les importacions. Els soterranis de les 
dues naus estan units per un túnel. Els edificis d’accés fan 30 metres de llar-
gada, 50 d’amplada i 23 d’alçària a la clau de la volta. Amb això, la superfície 
total del complex arriba als 11.000 m2. A la planta baixa hi ha tres carrers 
principals i a la planta soterrània, dos, per on també poden transitar camions. 
Els vehicles només podien recórrer tot el complex d’oest a est. La ventilació 
s’efectua a través dels batents de les finestres, que es mouen mecànicament. 
El soterrani disposava de 8.500 m2 de magatzem. La ventilació del soterrani 
s’efectua de manera mecànica amb l’ajut de pous de ventilació que travessen la 
coberta. El magatzem frigorífic ocupa una superfície de 3.000 m2. Al soterra-
ni hi havia una fàbrica de gel que, a les dècades de 1920 i de 1930, en produïa 
220 tones diàries. La nau d’importacions servia per emmagatzemar fruites  
i vins del sud i mercaderies de trànsit. A la seva època, el mercat de Frankfurt 
era el més modern pel que fa a la construcció i va servir de model per als 
mercats de Leipzig, Breslau i de la veïna Holanda. El riu Main s’havia sotmès 
a una nova regulació i hi havia una connexió ràpida per aigua a Rotterdam. 
També s’hi va construir un túnel soterrani que connectava el moll del Main 
amb el soterrani del mercat, però no es va utilitzar mai.

D’acord amb l’esperit dels temps, els treballadors tenien allotjament 
als mateixos voltants. Les despeses, inclosos habitatges i atenció als infants, 
ascendien a 14.560.000 de marcs. Al cap de deu anys, s’enregistrava un crei-
xement del 52% en el trànsit de mercaderies. Les importacions van augmen-
tar gairebé un 29%. L’any 1939, els productes alemanys pujaven un 84% a 
causa de la introducció de la Llei de la corporació de l’agricultura del Reich 
(Reichsnährstandgesetz).46

Frankfurt va ser també un lloc de trànsit per proveir les altres grans 
ciutats alemanyes de béns provinents del sud. En termes econòmics es parlaria 
de reexpedició. Les mercaderies d’Espanya i d’Itàlia, països amb els quals 
s’havien signat contractes, es transportaven al mercat i des d’allà s’enviaven 
a Hamburg, Dresden o Leipzig. Volien ser, amb Munic, el lloc de trànsit 
de mercaderies més gran d’Alemanya de l’oest i del nord. El primer alcalde 

46. La corporació es va crear el 1933-1934 mitjançant l’agrupació obligatòria de totes les associacions 
agrícoles voluntàries, amb l’associació del Reichslandbund al capdavant, i les càmeres agràries. Amb 
aquesta idea s’intentava una revaluació social de la pagesia, d’una banda conforme a la ideologia 
nacionalsocialista de la terra i, de l’altra, per l’afany d’arribar a l’autarquia. 
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Landmann, que abans havia estat cap de la secció econòmica, va tancar acords 
directament amb Nàpols perquè la fruita arribés a Frankfurt en un termini de 
68 hores i es pogués distribuir.47 Així doncs, la nau d’importacions es pot veu-
re també com una al·legoria arquitectònica del comerç d’exportacions. Amb 
aquesta edificació, a més de cobrir un objectiu purament funcional, la ciutat 
de Frankfurt va voler erigir-se en un exemple polític i econòmic, conforme a 
la voluntat de canvi de la República de Weimar. El projecte arquitectònic tam-
bé va representar un ampli programa ocupacional; va ser la construcció més 
gran de l’època a tot Europa. S’havia superat la Primera Guerra Mundial tant 
políticament com econòmicament. Malgrat els nous mètodes de treball que 
comportava la construcció amb formigó armat, no es va produir cap accident 
greu. La importància que el gran mercat tenia per a la ciutat de Frankfurt 
també s’apreciava en el fet que era l’únic edifici il·luminat amb un sistema 
d’enllumenat per projectors. La gent el considerava un símbol de futur.

Els dies 4 d’octubre de 1943, 29 de gener de 1944, 18 i 22 de març de 
1944, el mercat va patir greus desperfectes. A partir d’octubre de 1941, els 
soterranis del mercat van servir de punt de reunió per deportar homes, dones 
i infants jueus de Frankfurt i de les rodalies. Un total de 9.500 persones van 
ser amuntegades de nit als vagons de mercaderies que els esperaven i van ser 
transportades als camps d’extermini. Des de l’any 1997, una placa recorda 
aquests esdeveniments. El 4 d’abril de 1945, les tropes d’ocupació americanes 
van confiscar gran part del mercat per reparar-hi els tancs. Fins al 1958 van 
anar retornant a poc a poc el mercat a la República Federal Alemanya i, final-
ment, l’any 1960, també van tornar la nau d’importacions confiscada.

Martin Elsaesser va definir el nou mercat titllant-lo, amb falsa mo-
dèstia, de plaça del mercat coberta, i en llenguatge popular se l’anomenava 
carinyosament església de la verdura o catedral de la col. Rainer Meyer arriba 
a comparar l’edifici amb l’arquitectura futurista d’Antonio Sant’Elia. Amb 
tot, aquesta comparació només es pot referir a les dues torres i rebaixa la 
singularitat de l’obra.48 L’edifici ha estat fins i tot comparat amb l’esceno-
grafia de la cèlebre pel·lícula Metròpolis, de Fritz Lang, rodada el mateix 
any. El mercat majorista d’Elsaesser és el primer mercat amb coberta de 
formigó laminar i això en condiciona la seva singularitat, juntament amb 
la seva ubicació ideal, que permet un increïble desplegament. L’edifici està 
revestit amb clínquer vermell resistent, amb la qual cosa obté un color d’as-
pecte uniforme.

47. Meyer, Martin Elsaesser von…, pàg. 314.
48. Rainer Meyer fins i tot va més lluny i el compara amb les portes de les ciutats mesopotàmiques o 
fins i tot amb graners egipcis. Meyer, Martin Elsaesser von…, pàg. 309.
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Al volum commemoratiu del gran mercat, Fritz Wichert, director de 
l’Escola d’Arts i Oficis de Frankfurt, es mostrava exultant: «¡La nau allargada 
s’estén entre uns pilons gegantins clavats a terra! A l’expressió de la forma 
global, en la manera com s’obre lloc i s’eleva imponent, rau la immoderació 
animal…».49

El gran mercat de Frankfurt va exercir una influència directa sobre el 
mercat de Budapest. També a Japó van quedar impressionats amb l’edifici. 
L’any 1929, els gestors de l’Oficina de Reconstrucció de Tokio van visitar el 
mercat de Frankfurt, i el 1930 ho va fer la delegació de la Universitat Imperial 
de Kyoto. 

Leipzig 
El mercat que es va construir a Leipzig entre 1928 i 1929 també va ser el més 
gran del món durant un temps. Cada una de les dues naus té una longitud 
d’arista de 76 metres i, amb 2.160 tones de material, cobreix una superfície 
de 5.700 m2. A continuació el compararem amb la basílica de Sant Pere de 
Roma,50 que a la seva època posseïa la millor cúpula des d’un punt de vista 
tècnic: la cúpula de l’església té un diàmetre de 40 metres i cobreix una su-
perfície de 1.600 m2 amb 10.000 tones de material. Així doncs, una de les 
cúpules de Leipzig cobreix tres vegades i mitja la superfície de la basílica de 
Sant Pere amb gairebé una cinquena part de material.51 Fins que no es va 
construir aquest mercat, la cúpula més gran del món era la del pavelló del 
Centenari de Breslau, obra de Max Berg. Si, en aquest cas, cobrir cada metre 
quadrat va costar 200 marcs, els costos a Leipzig van baixar a 88 marcs. El 
mercat de majoristes tenia una superfície total de 12.000 m2. L’arquitecte 
en va ser l’inspector d’obres municipal Hubert Hans Ritter (1886-1967). 
Popularment, el mercat es coneixia pel nom de circ del colinap. L’any 1995, el 
mercat de majoristes es va traslladar a la part nord-oest de Leipzig. Encara no 
s’ha decidit l’ús que tindrà l’edifici, declarat patrimoni històric. Si l’arquitecte 
que va dirigir l’obra va ser Hubert Hans Ritter, l’enginyer en cap va ser Franz 
Dischinger, a qui ja coneixem del mercat de Frankfurt i que també va fer una 
feina extraordinària a Leipzig. De fet, el projecte incloïa tres cúpules. Les dues 
que es van executar descansen, cada una, sobre vuit pilars angulars i arcs de 
formigó armat tensats entremig. Uns nervis de formigó armat amb forma  

49. Fritz Wichert, «Betrachtungen», Die neue Grossmarkthalle, pàg. 6.
50. Erròniament, sovint es pensa que n’és la catedral. La catedral de Roma és Sant Joan del Laterà, 
seu episcopal del Papa. 
51. Entre els anys 1889 i 1891 s’havia construït un «antic» mercat amb plànols del director d’obres 
Licht a la cantonada dels carrers Brüderstrasse i Markthallenstrasse.
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de raigs porten fins a la fletxa. A la làmina de formigó entre els nervis, de tan 
sols 9 centímetres de gruix, hi ha quatre armadures d’acer.52

Gràcies a l’invent de la volta d’estructura laminar de Dischinger, el 
preu també va baixar enormement. Abans de presentar cap projecte, Ritter va 
estudiar detalladament els mercats de Munic i Frankfurt. L’interior, amb tan 
sols vuit pilars, suposa una solució fascinant i agosarada. L’expert en teoria 
de l’arquitectura Winfried Nerdinger escrivia: «[…] la cúpula de Leipzig és 
(comparada amb la de Berg a Breslau i la de Thiersch al Festhalle de la fira de 
Frankfurt) el punt culminant de tots els esforços que han fet els arquitectes  
de la Nova Objectivitat per aconseguir una arquitectura lleugera i no re-
presentativa, i això la fa mereixedora d’una plaça d’honor en la història de 
l’arquitectura moderna».53 L’any 1982, a l’època de la República Democràtica 

52. Wolfgang Hocquél, «Die Leipziger Grossmarkthalle», Bauwelt, quad. 27, (1993), pàg. 1.459 i seg.
53. Hocquél, «Die Leipziger…».

Vista exterior del mercat de Leipzig, 1929
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Alemanya, van recobrir la cúpula sud, originàriament de coure, amb xapa 
d’alumini, la qual cosa va significar un greu trencament de la seva imatge. A 
l’interior, tot s’ha conservat en el seu estat original. Les cúpules no fan el pa-
per significatiu que se n’hauria d’esperar perquè són massa planes. La relació 
entre alçària i amplada és de 2,5:1. 

Els mercats coberts després de la Segona Guerra Mundial
Després de la Segona Guerra Mundial, es va seguir un model de mercats que 
s’ubicaven o bé al costat d’una estació de ferrocarrils principal o bé als afores 
de la gran ciutat, amb vies d’accés pròpies. Es van crear edificis sense rostre, 
que només servien l’objectiu de rebre mercaderies de manera ràpida i econò-
mica per subministrar-les als revenedors. Un refinament a la decoració o a la 
forma arquitectònica no hi fa cap mena de falta. Altrament dit: no tenen cap 
mena de pretensió estètica.

Una excepció és el mercat d’Hamburg, construït entre els anys 1956  
i 1962 per Bernhard Hermkes (1903-1995), col·laborador de Martin Elsaesser. 
Unes làmines de formigó, amb doble curvatura i parcialment reforçades, re-
colzen sobre uns arcs oscil·lants formant ones. El resultat és una vista frontal 
dinàmica i expressiva, que recorda un hangar d’avions. Un complicat sistema 
de cobertes laminars gairebé parabòliques descansen sobre una encavallada  
i presenten claraboies a la cara nord. A la ciutat portuària, això s’associa 
inevitablement amb les ones del mar. A l’interior també ens trobem amb un 
efecte global uniforme. Les naus, situades al barri de Hammerbrook i que 
encara es poden veure en el seu estat original, tot i que s’utilitzen per fer-hi 
concerts, van ser ampliades per Hermkes l’any 1984 amb una petita nau 
transversal que dóna al carrer. Malauradament, els altres mercats de les grans 
ciutats es poden deixar de banda en una antologia sobre els mercats.

Consideracions finals
Molts dels mercats que hem presentat ja no existeixen. Aquest fet significa 
una pèrdua per al paisatge arquitectònic d’Alemanya. Tot i que la majoria 
dels que encara es conserven s’utilitzen amb una altra finalitat, com aviat 
passarà amb el de Francfort, destinat a ser la seu del Banc Central Europeu, 
encara es pot apreciar la seva antiga funció i, amb això, s’erigeixen en tes-
timonis culturals de l’auge econòmic i d’un pensament arquitectònic que 
sempre han inclòs les innovacions més actuals. Els mercats dels primers anys 
eren progressistes respecte a la seva època, però a finals del segle xix ja no 
van poder satisfer les creixents demandes de la gent. Es van construir grans 
magatzems que tenien una oferta de productes molt variada. Els mercats 
no es van modernitzar mai. En canvi, el petit comerç i, sobretot, els grans 
magatzems tenen uns equipaments molt millors. Els productes es presenten 
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amb netedat, cura i molt ben il·luminats. La situació encara s’agreujava més 
pel fet que els comerciants dels mercats no disposaven d’una formació quali-
ficada, almenys pel que fa a economia empresarial. Al petit comerç i als grans 
magatzems era diferent. En tots dos casos es donava molta importància a una 
bona formació. El comerç popular dels mercats no feia per als consumidors 
amb bons sous. Tot plegat va comportar que molts haguessin de tancar entre 
finals del segle xix i principis del segle xx. Els exemples que hem presentat 
de mercats construïts entre les dues guerres mundials van ser generalment 
reaccions a unes situacions penoses i, actualment, encara se’ls considera edi-
ficacions excepcionals.

Hannelore Paflik-Huber
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Budapest: alimentació, ciutat i evolució  
dels mercats coberts
Allan Siegel 

El Crystal Palace va fer que molta gent s’adonés que «els paràmetres que s’havien 
aplicat fins aleshores per avaluar l’arquitectura havien quedat obsolets».1

A partir del segle xix, els palaus d’exposicions, les estacions ferroviàries i els 
gratacels van modificar l’horitzó urbà. I, com en el cas del Crystal Palace, el 
que es desprenia de les més impressionants d’aquestes construccions era una 
nova plètora de possibilitats: un enginy estructural que obria la porta a la capa-
citat d’abastar noves alçades i abraçar distàncies molt més àmplies. L’aplicació 
d’innovadores solucions de disseny i enginyeria va desembocar en originals 
estructures pensades per donar resposta a les necessitats de les noves entitat 
urbanes i dels mitjans de transport que anaven apareixent. El paisatge urbà es 
reestructurava. 

Mentre els gratacels redibuixaven la línia de l’horitzó urbà, altres cons-
truccions esperonaven la imaginació amb la seva capacitat per eixamplar el 
llenguatge dels espais interiors. El mercat cobert treu partit d’aquest lèxic 
alliberador, així com dels seus antecedents culturals i històrics.

L’estudi que es presenta a continuació s’estructura entorn dels diver-
sos corrents que han confluït en la creació i l’evolució del mercat cobert. El 
meu objectiu consisteix a oferir una perspectiva general de les característi-
ques arquitectòniques d’aquests edificis i analitzar-ne la viabilitat actual com 
a entitats econòmiques. El principal àmbit geogràfic, econòmic i històric en 
què s’emmarca aquest estudi és Budapest, on encara subsisteixen nombrosos 
mercats en funcionament. 

Després de la seva aparició a Londres, París i Berlín, el primer edifici de 
mercat de Budapest va obrir les portes el 1896; des d’aleshores i fins al canvi 
de mil·lenni, se’n van construir quatre més. Aquests mercats i altres construïts  
posteriorment s’han mantingut a cavall de diversos models econòmics de ca-
ràcter socialista i capitalista. El fet que hagin subsistit reflecteix tant la seva 
rellevància cultural com la seva importància comercial. Dividit en tres àrees, 

1. William Curtis, La arquitectura moderna desde 1900, Barcelona, Cooperativa d’Arquitectes 
Jordi Capell i Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2007 (Modern Architecture Since 1900, Londres, 
Phaidon  Press Ltd., 1982, pàg. 37). 
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l’estudi que es presenta oferirà un marc històric per contextualitzar aquestes 
qualitats i repassar-ne els aspectes relacionats:

En primer lloc, es farà una breu exposició sobre la plaça del mercat i 
sobre el lloc que ocupava dins de la ciutat medieval; analitzarem l’estatus de 
la plaça i l’evolució d’una economia moral; i arribarem fins al sorgiment de la 
ciutat industrial al llarg del segle xix i l’aparició del mercat cobert. 

Seguidament, abordarem la planificació i la construcció dels sis mer-
cats coberts originals de Budapest; el període de postguerra, el socialista i la 
nova era de la industrialització i del reassentament de població; i els anys de  
la transició i de la reestructuració de l’economia hongaresa després del 1989.

Finalment, farem una ullada als anys posteriors a l’era socialista i a la 
integració d’Hongria a l’economia de mercat de l’Europa occidental; al seu 
ingrés a la Unió Europea; als nous edificis de mercat i a l’arribada dels hiper-
mercats, de les grans superfícies i dels centres comercials.

La ciutat medieval i la plaça del mercat

Més pròxima a una obra d’art que a un mer producte material […] la ciutat que va 
crear l’edat mitjana occidental era a mans dels mercaders i dels banquers, que a més 
li insuflaven la vida: aquesta ciutat era la seva œuvre.2

A partir del segle xv, les pautes de la vida quotidiana, el discurs públic, el 
comerç i, en general, «tant la forma com el contingut de la vida urbana es van 
transformar conseqüentment».3 L’eix d’aquesta œuvre i de les seves manifes-
tacions, el centre neuràlgic de la rutina quotidiana, era la plaça on es feia el 
mercat: «l’espai públic més important de tots […], el centre dels intercanvis».4 
A més de l’edifici de l’ajuntament, la plaça quedava delimitada per l’església 
i la seu gremial. D’aquest triumvirat d’edificis es desprenia una interacció de 
valors ètics i lleis: uns valors en contínua evolució que regulaven l’activitat co-
mercial i de negocis, alhora que exercien una influència indeleble sobre la vida 
urbana. Així doncs, la plaça no és només una simple «estratègia per atraure o 
forçar un trànsit ràpid i àgil», com ens diu Mumford; el seu valor afegit radica 
en el fet que «amalgama una àgora i una acròpolis en una mateixa entitat»,5  

2. Henri Lefebvre, Writings on Cities (sel. i trad. Eleonore Kofman i Elizabeth Lebas), Oxford, 
Blackwell Publishing, 1996, pàg. 101.
3. Lewis Mumford, The Culture of Cities. Londres, Secker & Warburg, 1940, pàg. 75.
4. Andras Szallai (Professor, ELTE University), entrevista de l‘autor (enregistrament en minidisc), 
Budapest, 7/10/2005.
5. Mumford, The Culture of…, pàg. 54.
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de manera que «l’espai urbà es converteix en el punt de trobada de mercaderies  
i de persones, en el centre d’intercanvi».6 

Al mateix temps, observem una altra transformació quan el mercat es-
devé «un nucli natural de la vida social [on] es difonen les notícies, ja siguin 
sobre política o sobre qualsevol altre afer».7 Així doncs, a més d’exhibir-s’hi 
públicament les mercaderies, al si de la plaça del mercat sorgeixen convencions 
relatives al seu intercanvi. Entren a escena nous valors socials, costums i pràc-
tiques culturals que, amb el temps, o bé es consolidaran o bé s’esvairan sense 
més. D’aquest discurs que es crea a la plaça, n’emergeixen tant codis informals 
com reglaments vinculants ben definits, que confereixen entitat a una econo-
mia moral que defineix els paràmetres dels intercanvis justos i correctes.

Els aliments i l’economia moral 
Aquesta incipient economia moral i l’equilibri tàcit d’interessos que regien les 
transaccions al si de la plaça van anar evolucionant a mesura que «s’estenien 
els mercats locals en què els pagesos exposaven els seus productes en un indret 
comú, en un moment determinat i sota la supervisió d’entitats públiques».8 Al 
llarg de l’edat mitjana, l’arena dels intercanvis quedava encerclada per institu-
cions religioses i civils que articulaven uns valors que li conferien entitat. El 
mercat, doncs, s’impregnava d’una sèrie de qualitats que el convertien en un 
espai públic amb valor funcional i també simbòlic. Era un espai social deli-
mitat que s’organitzava i es mantenia d’acord amb les necessitats i els costums 
locals; un espai que gestionaven, de conformitat amb uns reglaments que es 
feien complir quan calia, aquells que en controlaven el funcionament i hi par-
ticipaven. A la Gran Bretanya, «els jutges de pau van tenir poders per regular 
el sistema de comerç públic des del principi de la seva existència oficial».9 «La 
idea de fixar un ‘preu just’ era encara una qüestió primordial»10 que anava en 
contra dels comerciants i dels mercaders particulars, que s’estaven conver-
tint ràpidament en la força dominant del mercat. Charles Tilly va més enllà  
i afirma que: «Els conflictes greus relacionats amb l’abastament d’aliments no 
es donaven tant allà on hi havia fam, sinó més aviat allà on la gent considerava 

6. Henri Lefebvre, La revolución urbana (trad. Mario Molla), Madrid, Alianza Editorial, 1983. 
[The Urban Revolution, (trad. Robert Bononno), Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003, 
pàg. 10]. 
7. Fernand Braudel, The Wheels of Commerce: Civilization & Capitalism 15th-18th Century (trad. 
Siăn Reynolds), Nova York, Harper & Row Publishers, 1979, II, pàg. 30.
8. Charles Tilly, The Formation of National States in Western Europe, Princeton, Princeton University 
Press, 1975, pàg. 427.
9. Tilly, The Formation of…, pàg. 429.
10. Tilly, The Formation of…, pàg. 431-432.
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que algú els estava privant injustament d’uns aliments als quals tenien tot el 
dret moral i polític». Tilly emfasitza el fet que les repercussions d’alterar o 
d’intentar manipular les directrius morals van desencadenar conflictes socials 
greus, sovint mal anomenats revoltes de la fam, que es van anar repetint fins 
ben entrat el segle xix. Així doncs, tots els assumptes que tenien a veure 
amb els aliments i amb la seva distribució posseïen una «importància política 
cabdal»11 i quedaven englobats en una economia moral pensada per satisfer 
les necessitats dels consumidors i per garantir la rendibilitat als venedors. 
Mumford  afirma que s’havia imposat un ordre o uns valors ètics i que «la pau 
del mercat, simbolitzada per la creu del mercat que s’erigia a la plaça, no es 
podia trencar sense patir-ne les conseqüències i rebre dures multes».12

Des d’una altra perspectiva, Hannah Arendt apunta que ha estat «amb 
l’ascens de la societat [que] tots els assumptes abans reservats a l’esfera priva-

11. Tilly, The Formation of…, pàg. 427.
12. Mumford, The Culture of…, pàg. 18. 
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da de la família s’han convertit en una qüestió “d’interès col·lectiu”».13 Els 
aliments i la seva distribució passen a ser un assumpte dels ciutadans de la 
polis i a estar sota la seva responsabilitat; «l’organització de la població tal 
com sorgeix de la seva interacció i intercomunicació, així com el seu veri-
table espai, emanen de la gent que conviu amb aquest objectiu».14 Aquesta 
«interacció i intercomunicació», així com la capacitat de debatre qüestions 
d’interès col·lectiu i prendre-hi mesures, són vessants d’una democràcia. En 
opinió de Tilly: «L’establiment del mercat d’aliments a l’àgora va ser decisiu 
per al desenvolupament de la versió atenesa de la democràcia».15 Malgrat això, 
no tothom veia amb bons ulls el regateig i l’enrenou de l’activitat comercial 
que s’hi immiscien, per la qual cosa es va mirar de recloure el comerç dins de 
la seva àrea i mantenir-lo a distància del debat de la ciutadania. No obstant 
això, «tots els intents de prohibir la presència de mercaderies a l’àgora, un 
espai lliure i nucli de l’activitat política, van ser infructuosos».16

Amb la fusió del discurs polític i del comerç al si de l’espai social de 
l’àgora, els assumptes col·lectius de la societat es van traslladar a l’esfera públi-
ca; les pràctiques i els valors propis de la compravenda d’aliments van passar 
a ser assumptes de govern. A mesura que el comerç s’anava expandint, van 
anar evolucionant també les entitats polítiques que regien i regulaven aquestes 
transaccions. L’espai social que configura la plaça del mercat és doncs la ma-
terialització espacial d’uns valors ètics forjats per les seves institucions i pels 
individus que hi participen. Tot i que el paradigma estructural i simbòlic de 
la plaça del mercat es remunta a l’antiguitat grega i romana, la seva transfor-
mació i reinvenció confirmen que no ha perdut rellevància en cap moment. 
En aquest context, la plaça on es feia el mercat, i després el mercat cobert, eren 
llocs que reflectien i feien possibles noves formes de transacció i de comerç. En 
tots dos casos, representaven «tant una idea (o ideal) com una forma arquitec-
tònica». I més important encara, constituïen «el principal indret on la societat 
podia avaluar el seu èxit o el seu fracàs a l’hora d’organitzar la vida urbana».17 
El mercat cobert va ser un dels elements que comprenia la resposta de la 
societat al caos del carrer i a la insalubritat, una resposta destinada a pal·liar 
els riscos sanitaris dels mercats a l’aire lliure i d’un sistema de distribució dels 
aliments poc adient. Amb la seva aparició, el mercat cobert volia oferir una so-

13. Hannah Arendt, La condición humana (trad. Ramón Gil Novales), Barcelona, Ediciones Paidós 
Ibérica, 1993 (The Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, 1958, pàg. 33). 
14. Arendt, The Human Condition…, pàg. 198.
15. Tilly, The Formation of…, pàg. 394.
16. Lefebvre, The Urban Revolution…, pàg. 9.
17. Helen Tangires, Public Markets and Civic Culture in Nineteenth Century America, Baltimore  
i Londres, Johns Hopkins University Press, 2003, pàg. 205.
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lució a les condicions derivades del ràpid creixement de les ciutats industrials 
i de les fortes efervescències econòmiques que estiregassaven el paisatge urbà 
tant en planta com en alçat.

Industrialització i sorgiment del mercat cobert

La industrialització va modificar les dimensions, la forma i la relació dels edificis al 
paisatge urbà; amb això, va desgavellar les convencions de representació prèvies i va 
exacerbar la incertesa respecte dels fonaments de l’estil.18

A dia d’avui, les imatges d’abundància i varietat il·limitada que ens oferei-
xen els supermercats i les botigues especialitzades creen un dràstic contrast 
amb les condicions socials i l’escassetat d’aliments pròpies dels albors de la 
industrialització. Al llarg d’aquest període de desenvolupament econòmic, es 
van registrar ràpids moviments de població de les zones rurals cap als centres 
urbans, alhora que s’introduïen canvis fonamentals en els processos agrícoles 
bàsics. L’edifici per acollir el mercat va aparèixer en el moment en què «la 
industrialització va transformar les pautes de vida tant al camp com a la ciutat 
i va implicar l’atribució de noves tasques als edificis […], per a les quals no 
existia cap convenció ni precedent».19

A les ciutats hi confluïen barriades atapeïdes, el soroll i el fum dels 
ferrocarrils, embussos de carros i carruatges a les vies públiques, i malalties 
afavorides per la convivència de massa persones en un mateix habitatge. Com 
una ferida, «la ciutat s’havia convertit en una estructura oberta en la qual era 
utòpic mirar de trobar cap punt d’equilibri».20 Aquest allau de circumstàncies 
socials sense precedents va marcar l’inici d’una era que exigiria paradigmes 
arquitectònics originals.

Sorgeix, doncs, una «actitud empírica que va soscavar l’estètica idea-
lista dels edificis, pròpia de l’estil renaixentista».21 Aquesta actitud, que va 
aparèixer al segle xix i que va desplaçar una forma d’idealisme per imposar-
ne una altra de més funcional, advocava per «un espai de la comunitat que 
no havia de pertànyer a un individu, a una organització o a un grup social, 
sinó a tots els habitants de la ciutat».22 Al si de la ciutat industrial i donades 

18. Curtis, Modern Architecture Since…, pàg. 34.
19. Curtis, Modern Architecture Since…, pàg. 22.
20. Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, Cambridge, MIT 
Press, 1976, pàg. 42.
21. Curtis, Modern Architecture Since…, pàg. 21.
22. Szallai, entrevista de l‘autor…
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les seves necessitats d’organització i de funcionalitat, pensar que la comesa de 
l’arquitecte consistia simplement a «donar forma a elements independents de la 
ciutat»23 era enganyar-se. La tasca que se li encomanava era molt més difícil i 
englobadora. L’arquitectura «podia convertir-se en l’instrument de l’equilibri 
social» si aplicava la seva imaginació i clarividència a «l’estructura de la ciutat 
burgesa», alhora que reformava el seu propòsit i l’inseria «dins la uniformitat 
que garantien els sistemes formals constituïts prèviament».24 Així, quan els 
dirigents municipals i els planificadors urbanístics es van haver d’enfrontar 
al desori creixent i a la insalubritat dels mercats, van caldre solucions que 
donessin resposta a tot el ventall de problemes que plantejava el proveïment 
d’aliments per a la ciutat. 

El pas de la ciutat de mercaders a la ciutat industrial i la substitució de 
la plaça del mercat per l’edifici que l’acollia no es van donar sempre simultà-
niament ni de la mateixa manera, per bé que tampoc van ser independents 
l’un de l’altra. Cap ciutat era immune als esdeveniments que succeïen en altres 
ciutats europees. A les acaballes del segle xix, quan s’accelerava la transforma-
ció de la vida econòmica i social de Budapest, va prendre embranzida el debat 
sobre les infrastructures de la ciutat i les qüestions relatives al proveïment 
d’aliments van situar-se en primer pla. Els canvis que es desencadenaven a la 
resta d’Europa van venir a enriquir el context d’aquest debat.

Budapest
El desenvolupament i la construcció de mercats coberts a Budapest es pot di-
vidir en tres etapes: la primera, que va començar després del 1867, coincideix 
amb altres projectes similars que es duien a terme a Europa; vuit dècades des-
prés, la segona etapa es dilata al llarg del període socialista, des de després de 
la Segona Guerra Mundial fins al 1989, i es caracteritza per l’adaptació dels 
mercats coberts a les condicions concretes de les economies socialistes; la terce-
ra fase s’inicia després del 1989 amb la dissolució del bloc soviètic, la transició 
d’Hongria cap a una economia de mercat i la seva entrada a la Unió Europea.

L’evolució d’una ciutat i dels seus mercats
A Budapest, així com a altres ciutat d’Europa, la substitució del mercat a 
l’aire lliure pel mercat cobert va ser un dels esdeveniments que van marcar la 
transició  d’una societat agrícola i predominantment rural a una societat in-
dustrial urbana. La duració d’aquesta transició és variable i, a Budapest, es va 
enllestir en un període molt més curt que a altres ciutats d’Europa. Hongria 

23. Tafuri, Architecture and Utopia…, pàg. 107.
24. Tafuri, Architecture and Utopia…, pàg. 11-13.
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no va aconseguir un cert grau d’autonomia política fins a la dissolució de 
l’imperi dels Habsburg, que va començar amb la Revolució de 1848, i el com-
promís de 1867.25 La ciutat de Budapest es va crear just després d’aquests fets 
i de seguida va adquirir importància com a centre urbà.

Una constel·lació de pobles (Buda, Pest i Óbuda) que encerclaven 
una secció del riu Danubi delimitaven l’àrea que el 1873 es convertiria en 
Buda pest. En el moment de la seva fundació, la ciutat tenia una població de 
280.000 habitants i nombroses places on es feia mercat, algunes al llarg del 
riu i altres a diversos espais oberts de la ciutat. Les seves primeres represen-
tacions les trobem en dibuixos i fotografies de l’època. Una sèrie del fotògraf 
André Kértesz ens permet observar la bonhomia que caracteritzava l’activitat 
al mercat. Dues fotografies de la plaça Bomba,26 una de les nombroses places 
situades a les ribes del Danubi on es feia mercat a l’aire lliure, en ofereixen 
una vista ampliada de la zona; d’altra banda, en un gravat observem una visió 
idealitzada i romàntica del mercat. 

En una de les fotografies de Kértesz, tres dones seuen sobre les llambor-
des de la vorera, el cap cobert amb el mocador típic de pagès. Amb prou feina 
se’ls veuen les cares: el que interessa Kértesz és la conversa que mantenen. Els 
grans cistells de vímet que duen són buits i dues de les dones miren atentes la 
tercera, que potser explica una història tràgica, alguna tafaneria o la notícia 
d’algun esdeveniment futur. En l’altra fotografia, dues dones de ciutat, segons 
indica la forma de vestir, una amb un para-sol i l’altra amb un barret negre, 
conversen amb una pagesa. Fa de mal dir però podria ser que les dones de ciutat 
fossin minyones i que parlessin amb una dona del seu mateix poble. La plaça 
és buida. Una noia amb un mocador al cap s’està dreta a la vora d’elles; al fons, 
un carruatge de cavalls aturat. En una tercera imatge, un home amb barba i un 
bombí sosté uns retalls de roba a les mans; examina els teixits detingudament. 
D’esquena a la càmera, una dona amb un mitget blanc i un xal de color fosc 
presta atenció als moviments de l’home: que potser compta els retalls o n’avalua 
la qualitat? Aquestes imatges il·lustren la dinàmica social del mercat i donen fe 
de la seva importància com a seu d’intercanvi de notícies i d’informació. 

Del 1863, dues fotografies preses a la plaça Bomba27 ens presenten, pri-
mer, un home amb barret de copa que s’està dret al costat d’un carruatge: posa 
de cara a la càmera amb una mà sobre el maluc. El conductor seu al carruatge. 

25. El compromís de 1867 va establir una monarquia austrohongaresa bicèfala que va permetre a 
Hongria ampliar considerablement la seva autonomia en matèria d’assumptes interiors.
26. Donada la seva proximitat al trànsit fluvial i als molls, la qual cosa facilitava la descàrrega de merca-
deries, el de la plaça Bomba era un mercat que gaudia de visibilitat i molta popularitat a Buda.
27. Avui, la plaça Bomba es diu plaça Batthyány i està situada davant per davant de l’edifici del 
parlament, a l’altra banda del riu.

Allan Siegel



373

És un dia de mercat bulliciós i la plaça és plena de gom a gom, principalment 
de dones. Les que són més a la vora també miren a càmera. Duen el cap cobert 
amb mocadors o xals, que s’han col·locat a l’estil de les camperoles. Les veiem 
a la gatzoneta, dretes o assegudes darrere dels productes que venen. Enquadrat 
al centre de la imatge destaca un «funcionari», a jutjar pel tipus de barret que 
du. Davant per davant dels edificis que delimiten la plaça n’hi ha un amb 
columnes toscanes i un cartell pintat o metàl·lic que diu «cuina popular». 

La segona fotografia també és de la plaça Bomba. A terra hi veiem grups 
de cistells plens d’hortalisses: pastanagues, patates, cebes, etc. A l’esquerra, 
una dona seu, tota sola, enmig d’un munt de cistells. A la dreta, tres dones fan 
petar la xerrada. A diferència de l’altra fotografia, en aquesta la plaça és buida. 
Al fons distingim la part posterior de cinc carruatges. Els cavalls no s’arriben 
a veure. Just darrere dels carruatges hi ha una kávámérés (un tipus de cafeteria) 
i, a l’esquerra, un bar que es diu BombaTérhez. Els qui duien els carruatges 
han desaparegut: probablement siguin bé a la cafeteria o bé al bar. 

Les imatges de la plaça Bomba discrepen d’un gravat que il·lustra la 
imatge d’un mercat fictici de Pest. En aquesta escena idíl·lica, Mercuri, el 
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sobrevola els diferents motius de la composició
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déu del comerç i dels negocis, plana per damunt dels diversos elements de la 
composició. El punt focal, situat al bell mig de l’enquadrament, és una parella 
de classe mitjana que passeja tranquil·la per entre la gentada que els envolta. 
La «mà invisible» de la prosperitat els ha obert el camí. En últim pla s’albira 
una fàbrica pròspera, el fum de la qual s’enfila capriciós cel amunt. Entre el 
mercat i la fàbrica hi ha un camp que simbolitza l’activitat agrícola i rama-
dera. S’hi distingeixen cavalls i vaques però, a banda d’això, el camp és erm. 
A l’esquerra destaquen les paradetes del mercat, mentre que a la dreta s’alça 
un edifici de pedra. Una munió de gent s’apinya al mercat comprant el que 
necessiten amb calma i indolència. En aquesta imatge, totes les dones tenen la 
cara perfilada amb mocadors de cap. Un grapat de criatures s’entreté mirant 
un espectacle de titelles. No és difícil imaginar-se el ventall de productes 
agrícoles, de granja i manufacturats que es poden trobar i comprar en aquest 
idíl·lic entorn. L’elegant parella traspua seguretat i prosperitat mentre Mercuri 
sosté, al damunt dels seus caps, una bossa d’or en una mà, segurament per 
oferir-la a la parella afortunada.

Mentre que el gravat presenta una imatge exalçada de la vida de classe 
mitjana, que queda ben emmarcada dins dels seus privilegis socials i comer-
cials, les fotografies ens proposen una ullada a una realitat més galdosa, més 
caòtica i, al cap i a la fi, una realitat de més mal controlar. Tot i així i malgrat 
les seves diferències, totes dues representacions plasmen l’ambient festiu que 
caracteritza el mercat. És ben probable que la inspiració per al gravat sorgís de 
les famoses fires que es feien sovint a Buda i a Pest, sobre les quals l’antropòleg 
hongarès Dankó Imre afirma que «es van fer famoses a terres llunyanes […] a 
causa de les vies d’importància internacional que van establir per aigua i per 
terra».28 En contrast amb aquesta ambientació festiva, el que ens ofereixen les 
fotografies és la realitat quotidiana de la plaça del mercat, que «No permetia 
mantenir ni les més bàsiques condicions higièniques [i que s’havia convertit en]  
l’indret més brut i infestat de rates de tota la ciutat».29 Aquest tipus d’escenes 
es repetien per tot Europa, tant en grans ciutats com en poblets de mida 
mitjana. Aquests mercats eren més que una molèstia ocasional: s’havien trans-
format en un focus de riscos sanitaris que oferien un abastament d’aliments 
molt poc fiable per a les ciutats industrials florents. 

De fet, aquestes imatges s’han d’entendre com a al·lusions a una realitat 
molt més àmplia. En el moment de la seva unió, Budapest havia esdevingut en 
un dels nuclis de la indústria molinera amb més pes de tot Europa. Budapest 

28. Danko Imré (Doctor), entrevista de l’autor (enregistrament en minidisc), Debrecen, 26/08/2005.
29. Gergely Nagy, Market Halls in Budapest: from the turn of the century to the present, Budapest, 
Hungarian Pictures, 2002, pàg. 14.
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va experimentar un espectacular creixement en les branques relacionades de 
la indústria alimentaria, com l’elaboració de carns (amb grans escorxadors  
i granges d’engreix) i la indústria de l’enllaunat. En aquest sentit, «les verita-
bles arrels del desenvolupament de Budapest s’haurien […] d’anar a buscar 
en l’agricultura».30 La seva rellevància en el món del comerç es va consolidar 
gràcies a la seva situació estratègica a la riba d’un riu i a la seva posició dins 
la creixent xarxa ferroviària continental. La industrialització de la ciutat es 
va fonamentar, doncs, sobre recursos de capital provinents o relacionats amb 
l’agricultura. La taxa de creixement de la població va ser especialment dinà-
mica al llarg de l’última dècada del segle xix, quan va assolir el 45%, la xifra 
més alta registrada entre les capitals de l’època.31 

La ciutat, que es transformava vertiginosament i era objecte d’un fort 
creixement de la població, necessitava unes xarxes comercials internes que fos-
sin eficients, un sistema fiable per a l’abastament d’aliments i solucions als pro-
blemes d’higiene i de salubritat. Donats els obstacles que es derivaven tant del 
creixement com d’unes expectatives socials que anaven a l’alça, la construcció 
d’un edifici que acollís el mercat va esdevenir un imperatiu comercial i social. 
Com en altres grans ciutats europees, els mercats coberts van passar a ser ele-
ments necessaris i imprescindibles del pla director urbanístic de la ciutat.

A banda del deteriorament de les condicions socials, els dirigents de 
Budapest van haver de fer front també a la necessitat de construir una iden-
titat hongaresa diferenciada de la del període de l’imperi dels Habsburg. La 
independència de facto de la ciutat i la seva expansió van col·locar aquests 
assumptes al capdavant de les prioritats, sobretot entre les classes polítiques i 
intel·lectuals, que van fer mans i mànigues per crear la seva gran ciutat, única 
i reconeguda arreu del món. Els arquitectes no es van mossegar la llengua a 
l’hora de definir els trets d’una arquitectura hongaresa i d’expressar el recel que 
els provocava la idea de limitar-se a aplicar l’estil imperial als seus edificis. L’ar-
quitecte Ödön Lechner va afirmar que «el llenguatge formal hongarès encara 
no és fix; des d’un punt de vista artístic, encara no s’ha establert».32 Malgrat  
els obstacles, en un lapse de vint-i-cinc anys, la cosina germana de Viena s’ha-
via metamorfosat per passar de ser un reducte Habsburg a convertir-se en una 

30. György Ránki, Hungary and European Civilisation, Budapest, Akadémia Kiadø Budapest, 1989, 
pàg. 165.
31. Zoltán Kovács et al., Budapest: from State Socialism to Global Capitalism, Informe ACRE 2.4, 
Amsterdam , Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies, 2007, 
pàg. 23.
32. Ödön Lechner, «Hungarian Formal Language has not Been, but Will Be», dins The Beginnings 
of Modernism in Central European Architecture (ed. Katalin Kesarü i Péter Haba), Budapest, Ernst 
Museum, 2005, pàg. 149.
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ciutat europea desbordant de vitalitat i en ple procés de modernització que 
ostentava una identitat arquitectònica hongaresa ben diferenciada. 

Aprofitant l’embranzida cap a la modernització i alhora que es busca-
va resposta a la situació urbanística, les entitats administratives de la regió 
van concentrar els seus esforços en el desenvolupament de les infrastructures, 
en una bona política d’edificació i en la gestió de les tensions socials. Tot 
plegat va desembocar en un debat entre els dirigents municipals per tirar 
endavant la construcció del primer mercat cobert de la ciutat. El resultat de la 
seva planificació va ser un complement o una ampliació de les idees d’Ödön 
Lechner i es va fonamentar, en gran mesura, en l’experiència dels arquitectes, 
dels enginyers i de les autoritats municipals de Budapest i d’altres ciutats. El 
primer producte tangible sorgit d’aquests primers debats va arribar el 1872 
amb la proposta que va presentar el constructor francès Edouard Besnier de la 
Pontonerie33 per construir l’edifici del mercat.

De tota manera, aquesta primera proposta aviat va quedar en un racó, 
eclipsada per la feina continuada que feien les comissions i els comitès encar-
regats del procés de planificació urbanística. Al llarg d’aquesta dilatada fase de 
desenvolupament i recerca es van estudiar els dissenys i les experiències pràc-
tiques de ciutats tan allunyades com Newcastle i tan pròximes com Viena. 
Els principals implicats en el procés i els dirigents municipals maldaven per 
trobar i acabar construint un edifici per al mercat que estigués a l’alçada de 
qualsevol altre d’Europa. 

Una de les figures destacades d’aquest procés va ser Károly Kamer-
mayer. A la dècada de 1860 Kamermayer treballava com a inspector de carns, 
però la rellevància que va anar adquirint li va valer l’elecció, el 1879, com a 
primer batlle de la ciutat. Aquell mateix any, el govern va instaurar la Comis-
sió d’Economia i Alimentació, que tindria un paper clau a l’hora de planificar 
els mercats. Donada la seva posició política i els seus amplis coneixements de 
la indústria alimentària, el 1882 Kamermayer va ser nomenat cap de la co-
missió i va visitar els principals mercats coberts que hi havia en funcionament 
arreu d’Europa. 

A banda de la Comissió d’Economia i Alimentació, el Comitè Municipal 
d’Obres Públiques34 també va tenir un paper destacat en el procés de plani-
ficació. Lajos Lechner, enèrgic i emprenedor, n’era el director. A mesura que 
augmentava la diligència i el poder del comitè, la solidesa de la imatge de Buda-
pest que proposava s’acabaria convertint en un factor preponderant que influiria 
decisivament sobre el disseny dels primers edificis de mercat. Els seus mandats 

33. Nagy, Market Halls in…, pàg. 15.
34. En funció del traductor, aquest comitè es coneix també com l’Oficina d’Enginyeria Municipal.
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derivaven tant de la dèria centralitzadora dels Habsburg com del perfil d’una 
Hongria que evolucionava cap a l’estat independent. Els membres s’elegien en 
funció de les seves àrees d’experiència.35 No seria gens encertat subestimar-ne 
la importància. A l’hora de crear i d’implantar un pla director que definís el 
creixement i el disseny de Budapest, el comitè va establir les pautes del desen-
volupament urbanístic, de l’ús que es faria del sòl i de les alçades dels edificis, 
alhora que perfilava l’organització funcional dels seus edificis. Més important 
encara és que, en articular quins serien els trets arquitectònics de la ciutat, va 
assentar els pilars d’una estructura urbanística sòlida i duradora.36 

Els problemes que miraven de resoldre els urbanistes de Budapest eren 
anàlegs als que havien hagut de superar els de Berlín uns trenta anys abans. 
Berlín va fer front també a un ràpid creixement industrial i de la població 
i va lluitar per arribar a l’alçada de París o Londres. La intenció era treure 
el màxim partit de tecnologies i de sistemes de transport que permetessin 
traslladar els aliments de manera més segura i més econòmica.37 A Buda-
pest, com a Berlín, els mercats coberts havien de substituir els mercats curulls  
i congestionats a l’aire lliure que es feien a les places i al llarg de les ribes del 
riu, o en qualsevol altre gran espai obert. 

Mentre que a París i a Londres els productors i els proveïdors dels mer-
cats feien servir una eficaç «xarxa de transport ferroviari per al mercat»,38 el 
pla de Viena no preveia cap xarxa integrada de transport. Els urbanistes de 
Budapest volien un sistema amb transport fluvial i enllaços ferroviaris que 
permetés abastir amb comoditat un mercat a l’engròs que seria el recurs prin-
cipal dels mercats al detall dels districtes pròxims. Aquest concepte s’assem-
blava molt al pla de Berlín.

A banda de les qüestions logístiques, hi havia altres aspectes del pla de 
Berlín que eren importants, especialment la noció que els mercats eren una 
empresa pública que havia de «millorar la capacitat de satisfer les necessitats 
quotidianes dels habitants».39 Mantenir uns preus assequibles i protegir els 
interessos dels consumidors en comptes dels dels mercaders o detallistes par-
ticulars era un objectiu implícit i reforçava la voluntat pública de disposar 
d’edificis per al mercat. El president de la policia berlinesa Guido von Madai 
considerava que «el capital privat i l’objectiu d’aconseguir beneficis [anaven] 

35. Kovács et al., Budapest: from State…, pàg. 10.
36. Kovács et al., Budapest: from State…, pàg. 27.
37. Andrew Lohmeier, «Bürgerliche Gesellschaft and Consumer Interests: The Berlin Public Market  
Hall Reform, 1867-1891», Business History Review, Cambridge, 73 (primavera 1999), pàg. 95.
38. Lohmeier, «Bürgerliche Gesellschaft and…, pàg. 101.
39. Lohmeier, «Bürgerliche Gesellschaft and…, pàg. 97.
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en contra de l’interès públic».40 Els qui s’oposaven al fet que els mercats fossin 
de propietat pública argumentaven que la ciutat no en podria assumir les 
despeses, tot i que el mercat de París registrava beneficis continuadament.41

El 3 de juliol de 1889, l’assemblea general de la ciutat va decidir que 
calia tirar endavant un pla per construir un mercat central i altres mercats de 
districte. Els personatges que més van destacar en l’elaboració del pla van ser 
Alderman Alajos Matuska, Lajos Lechner, Kamermayer i l’arquitecte i engi-
nyer Gyõzõ Czigler. Czigler, que havia observat i estudiat els mercats de Berlín, 
va participar a les deliberacions a instàncies de Matuska. 

L’any següent, Matuska, aleshores president de la Comissió d’Economia 
i Alimentació, es va oposar a la proposta esmenada que havia presentat de la 
Pontonerie argumentant que «l’abastament d’aliments per a la ciutat no s’havia 
d’organitzar amb la idea de treure’n beneficis».42 L’octubre del mateix any, Lajos 
Lechner va presentar un informe a les comissions implicades en què proposava 
la construcció d’un mercat central i d’una xarxa de mercats secundaris. La 
necessitat de crear una xarxa no havia estat mai un tema de discussió; el punt 
crític que monopolitzava el debat era la forma que havien de tenir els seus ele-
ments constitutius i la millor manera d’incorporar i aprofitar les experiències 
recollides d’altres mercats europeus. Així doncs, el repte que es plantejava als 
encarregats d’elaborar el pla no era un repte purament de disseny, sinó que 
els instava a resoldre també altres problemes igualment importants relacionats 
amb la integració d’aquella estructura de xarxa dins del marc municipal, així 
com altres qüestions relatives al transport, a aspectes sanitaris i a rendibilitat. 
Excepcionalment i a jutjar pels diversos models que van evolucionar al llarg del 
segle xix, «l’experiència dels arquitectes socialdemòcrates de l’Europa central es 
va fonamentar en la unificació del poder administratiu i de les propostes intel-
lectuals».43 Així doncs, no ens ha de sorprendre que els sistemes dels mercat de 
Berlín i de Budapest siguin els més íntimament relacionats.

Abans de presentar el seu informe definitiu l’abril de 1891, Matuska 
havia visitat els mercats d’Alemanya i de França, amb la qual cosa un membre 
destacat de la comissió tenia amplis coneixements pràctics sobre la construcció 
i l’organització econòmica dels principals mercats coberts europeus. Al llarg 
del procés de recerca i de deliberació, el comitè va haver d’avaluar edificis molt 
diferents: d’una banda, el sistema britànic i francès i, de l’altra, l’alemany, 
que tenia el seu exemple paradigmàtic a Berlín. Als debats decisoris, la idea 

40. Lohmeier, «Bürgerliche Gesellschaft and…, pàg. 98.
41. Lohmeier, «Bürgerliche Gesellschaft and…, pàg. 105.
42. Nagy, Market Halls in…, pàg. 17.
43. Tafuri, Architecture and Utopia…, pàg. 112.
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de construir un sistema integrat similar al de Berlín va deixar la resta de pro-
postes fora de joc.44 El pla preveia un mercat central (a la plaça Fövam) i cinc  
satèl·lits situats en districtes pròxims: a la plaça Rákóczi, a la plaça Bomba 
(ara Batthyány), a Széchenyi (actualment Hold utca), a la plaça Hunyadi i a la 
plaça István (ara Kauzál). 

Així doncs, es va aprovar la proposta de Matuska i Lechner i el 25 
d’agost de 1892 es va publicar un anunci de licitació per a la construcció del 
principal edifici de mercat. Un jurat integrat per setze membres, entre els 
quals hi havia representants de Berlín, Leipzig i París, s’encarregaria de triar 
l’oferta guanyadora. La majoria dels integrants d’aquest jurat eren arquitectes, 
enginyers o especialistes en construcció. Entre altres, en formaven part Gyõzõ 
Czigler, arquitecte i professor universitari, i Hugo Licht, director d’obres pú-
bliques de la ciutat de Leipzig. Kamermayer, Lajos Lechner i Alajos Matuska 
també van participar en el procés de selecció, per bé que com a observadors 
extraoficials. El jurat va rebre nou propostes, quatre de Budapest i les altres 
cinc de París, Sofia, Berlín, Praga i Leipzig. Les tres ofertes finalistes prove-
nien de París, Leipzig i Budapest. Després de rigorosos exàmens i revisions, 
l’encàrrec es va atorgar a l’hongarès Samu Pecz l’11 de gener de 1893. El seu 

44. Nagy, Market Halls in…, pàg. 18.
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projecte resolia clarament les exigències que s’havien estipulat a la licitació, 
particularment pel que feia al transport de les mercaderies i a la manera en 
què l’edifici feia ús de l’espai.45 

El pla interior del mercat central que va elaborar Pecz incorpora elements 
ja presents en molts edificis industrials del segle xix, en què «El ferro, i el seu 
familiar directe, l’acer, aconseguien establir cada vegada amb més èxit les seves 
pròpies convencions estètiques».46 Donades les impressionants dimensions de 
l’espai (el passadís principal definitiu, similar a una nau, fa 60 metres d’am-
plada i la llargada total de l’edifici és de 150 metres), era important aconseguir 
una solució de disseny lleugera i poc recarregada que emfasitzés les dimensions 
de l’edifici però sense caure en la simplicitat d’un caixó anodí. La solució exigia 
molta perícia a l’hora de disposar les columnes de suport i les encavallades que 
havien de donar cobert als amples espais de l’edifici. La resolució del problema 
salta a la vista en l’ús estructural del metall i la seva aplicació com a un motiu 
del disseny. En tot l’edifici, les encavallades creen un equilibri visual entre estil 
i funcionalitat. La sensació d’espai es reforça gràcies al trifori i a les finestres 
altes que ressegueixen la nau en tota la seva llargada. 

Actualment, entrant a l’edifici per l’accès principal es passa per sota 
d’un entresolat que flanqueja tot el perímetre interior. Un cop s’arriba al pas-
sadís central, s’aprecia de seguida la grandària de l’estructura que, tot i així, 
no deixa de ser acollidora. Al projecte original, la superfície útil destinada a 
la venda estava dividida en grups rectangulars de parades que els venedors 
podien llogar.47 Com és el cas en altres mercats, s’havien previst zones es-
pecials per al peix, els productes lactis i altres mercaderies que necessitaven 
refrigeració i equipament higiènic. Al damunt de cada parada s’havia deixat 
un espai per col·locar un cartell amb el nom de cada venedor.

Si s’observa el mercat central des de l’exterior, just sobre l’entrada hi 
ha una gran finestra vertical encastada a la façana que redueix amb molt 
d’encert el pes visual de l’edifici. Als angles externs de l’edifici hi ha dues 
torres amb cobertes de forta inclinació, tots revestits de teules de ceràmica de 
Zsolnay de color verd, taronja i ambre.48 Llevat de les teules verdes, la coberta 
de l’edifici central exhibeix una decoració similar. Per la seva banda, la corni-
sa i el fris que ressegueixen la línia de la teulada se’ns presenten recoberts de 

45. Potser només és una coincidència, però el disseny de Pecz s’assembla molt a l’edifici de mercat 
de Leipzig.
46. Curtis, Modern Architecture Since…, pàg. 38.
47. Les parades han quedat substituïdes per botigues independents molt més grans.
48. La ceràmica de Zsolnay es va utilitzar abastament en molts edificis d’estil art nouveau d‘Europa. 
 Els immensos tallers de fabricació de ceràmica de Zsolnay estaven situats a Pécs, al sudoest d‘Hongria.
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rajoles blanques i taronja. Els mateixos elements articulen altres aspectes de  
l’exterior , com és el cas de les arcades de la llotja que, revestint tota l’es-
tructura, presenten una franja similar a la del fris. La ceràmica de Zsolnay, 
junt amb els detalls ornamentals i les grans finestres que corren tot al llarg 
de l’edifici, n’alleugereixen les dimensions i la massa. Per la seva banda, un 
reguitzell de maons taronja i ambre esquitxen les parets i les arcades que 
guarneixen les nombroses finestres de formes diverses. Amb to juganer, els 
colors de la teulada i dels detalls decoratius fan l’ullet a les superfícies de maó 
exteriors i creen una estructura fascinant. 

Alhora que es planificava i es construïa el mercat central, en un període 
de dos anys es van enllestir i van entrar en funcionament cinc dels sis mercats 
previstos originalment: el mercat Rákóczi (el segon previst) va rebre el permís 

Planta i interior del mercat central
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per obrir les seves portes l’11 de juliol de 1896 i, després d’una pila de retards, el 
13 d’abril de 1902 s’inaugurava oficialment el mercat de la plaça Bomba (el sisè). 
L’arquitecte Gyõzõ Czigler va ser l’encarregat dels mercats del carrer Hold i de la 
plaça Hunyadi. El projecte dels altres edificis va quedar en mans d’un equip del 
departament d’enginyeria municipal. Mentre el mercat central és el més gran  
i el més característic, l’estructura de la resta de mercats presenta grans similituds, 
per bé que amb diferències que s’atribueixen a les dimensions i a les característi-
ques dels terrenys on es van construir. Tant el mercat del carrer Hold, com el de 
Hunyadi, el d’István i el de la plaça Bomba tenen habitatges adjacents, mentre 
que el de la plaça Rákóczi és l’altre únic mercat a quatre vents. Llevat del mercat 
del carrer Hold, el altres es van construir davant per davant d’un espai públic, ja 
fos un parc o una explanada. Curiosament, l’entrada secundària del mercat de 
la plaça István, la de darrere, dóna directament a un parc. 

Tot i que la construcció d’aquests sis mercats va tenir repercussions 
sobre el comerç d’aliments tant al detall com l’engròs, a les acaballes del segle 
encara hi havia «44 mercats a Budapest amb entre 4.500 i 8.000 venedors».49 
Preveient que caldria endegar més projectes, doncs, el 1904 el departament 
d’enginyeria va proposar un pla decennal per continuar construint més mer-
cats coberts. Segons xifres del cens de 1910, la població s’elevava a un milió 
d’habitants i la ciutat s’havia col·locat al setè lloc entre les ciutats europe-

49. Nagy, Market Halls in…, pàg. 13.
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es. «Budapest havia assolit una influència econòmica i cultural que s’estenia 
més enllà de les fronteres de l’Imperi austrohongarès fins arribar als Balcans 
i al nord d’Itàlia»,50 i s’havia convertit en un protagonista destacat de la vida 
econòmica i cultural de la zona. Durant aquests anys de transformació, els 
edificis de mercat es van anar convertint en un ingredient bàsic de la vida 
urbana i, donades les seves dimensions i la seva situació estratègica, van acabar 
modificant el perfil del paisatge urbà.

La manera com assimilem i convivim amb els diversos elements que con-
figuren el paisatge urbà (parcs, edificis o carrers, per exemple) és un dels factors 
que determinen l’habitabilitat d’una ciutat i pot afectar la nostra percepció de 
la grandària d’una construcció o dels trets espacials d’un bulevard. Cal destriar 
si un edifici és per viure-hi, per visitar-lo o per treballar-hi; si el contemplarem 
només des de la distància, fugaçment, mentre transitem, o si és un lloc pel qual 
passarem regularment. En una fotografia de la façana del mercat central feta 
al tombant de segle, un enfilall de carruatges revesteix el paviment de davant 
de l’edifici. Els conductors els custodien. En una cantonada pròxima s’hi ob-
serva un grapat de vianants. Al primer pla, la plaça és buida. És un enigma a 
quina hora del dia o amb motiu de quina ocasió aquest gran edifici devia oferir 
una vista tan buida i estàtica. Al costat dels carruatges i dels seus conductors, 
l’edifici se’ns presenta colossal però, a diferència d’una catedral o d’uns jutjats, 
no ens forneix cap pista immediata per discernir-ne la funció. Tot i això, igual 
que altres construccions de l’època, com les estacions ferroviàries, aquest edifici 
exhala una presència única. No sabem, però, si els compradors agraïen la vista 
que els oferia el mercat central ni si els venedors el consideraven un lloc de 
treball amb més avantatges. Una qüestió important que podria repercutir sobre 
les nostres condicions econòmiques actuals i que convindria dilucidar és fins a 
quin punt aquest edifici va alterar la vida quotidiana de Budapest i l’economia 
de la indústria alimentària o com va influir-hi. 

El període socialista i els mercats de Flórian i de la plaça Bosnyák
Just acabada la Segona Guerra Mundial va tenir lloc una reestructuració ex-
haustiva de la societat hongaresa. La vida econòmica, social i política de la po-
blació hongaresa havia passat a mans d’un govern regit pel Partit Comunista 
Hongarès, que aplicava la lent ideològica corresponent a tots els assumptes. El 
1948, el Partit Comunista va fusionar-se amb el Socialista per crear el Partit 
Obrer Hongarès, amb la qual cosa es va acabar de consolidar la vida política  
i social del país. La dinàmica del govern i les noves institucions polítiques que 
va instaurar queden fora de l’abast d’aquest estudi. Ara bé, convé destacar 

50. Kovács et al., Budapest: from State…, pàg. 19.
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certs aspectes fonamentals, així com repassar algunes dades pertinents relati-
ves a la geografia social canviant de la regió de Budapest. 

El 1949 es va clausurar el Comitè d’Obres Públiques de Budapest i 
les seves competències es van transferir al nou Ministeri d’Obres Públiques 
i Edificacions, un organisme d’abast nacional que s’acabava d’instaurar. 
Aquest organisme era més aviat una formalitat, ja que les competències per 
a la presa de decisions residien al Consell de Ministres. Les qüestions relaci-
onades amb el desenvolupament urbanístic passaven per un sistema polític 
extremadament centralitzat, les directrius del qual es desprenien de les prio-
ritats ideològiques i econòmiques recollides en el pla nacional.51 La industri-
alització creixent de la societat hongaresa era un aspecte fonamental d’aquest 
pla. En conseqüència, a partir del 1950 la ciutat va experimentar una altra 
onada massiva d’urbanització i la població de Budapest va assolir una xifra 
sense precedents: dos milions de persones.

Aquesta migració interna i «la urbanització socialista fonamentada en 
la planificació econòmica» van tenir repercussions a tres bandes: la planifica-
ció estatal centralitzada deixava poc marge per a les iniciatives de planificació 
urbanística locals; les infrastructures destinades a satisfer les necessitats de la 
vida diària quedaven eclipsades per les necessitats que imposava la industria-
lització; i l’expansió de la classe obrera tendia a eradicar o desplaçar els petits 
agricultors.52 A més de les fractures socials que ocasionava la urbanització 
accelerada, van aparèixer nous desequilibris al paisatge urbà. L’espai social de 
la ciutat va anar perdent bona part de la seva cohesió: per bé que malmès, el 
teixit urbà de preguerra va quedar immers en un miasma de noves edificaci-
ons. En la dimensió més superficial, les repercussions de les polítiques d’ur-
banització salten a la vista. Si ens traslladem des del nucli urbà més antic de 
Budapest cap a l’est de la ciutat (Pest) o cap als districtes de Buda dels extrems 
nord i sud, observem la proliferació d’edificis residencials prefabricats (blocs 
de pisos). Se’n troben a cabassos a tota la regió de Budapest (i a moltes altres 
zones de l’Europa de l’Est), especialment als afores i a les àrees perifèriques, 
que van experimentar el creixement de població més marcat. 

Enclavats al si dels imponents blocs residencials que encerclen el cen-
tre de la ciutat, s’alcen uns mercats coberts de naturalesa híbrida: estructures 
d’una planta que recorden una nau industrial i que donen cabuda a llargues 
fileres de botigues i parades. Durant el període socialista, abans de l’arribada 
dels supermercats, aquests centres eren l’indret principal, i sovint l’únic, on es 
compraven les verdures, les carns i altres productes peribles. Prenguem com 

51. Kovács et al., Budapest: from State…, pàg. 33.
52. Kovács et al., Budapest: from State…, pàg. 10.
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a exemple el mercat de la plaça Bosnyák, situat a Zugló (al districte xiv), una 
zona dominada per cases unifamiliars de poca alçada a tocar del centre de 
la ciutat. Ancorat als peus d’un eix viari de dens trànsit pendular, amb una 
terminal d’autobusos i una parada del tramvia adjacents, el mercat ofereix 
comoditat d’accés amb tot tipus de transport i des de gairebé qualsevol punt 
de la ciutat. A la vora s’hi aglomeren blocs de pisos, habitatges unifamiliars de 
preguerra i zones amb pisos enjardinats de nova construcció. Malgrat la mono-
tonia d’aquestes zones residencials, el barri gaudeix de nombroses vies enrive-
tades d’arbres i petits parcs. L’elevada concentració de persones que viuen en 
pisos i de treballadors pendulars ha garantit al mercat de la plaça Bosnyák un 
flux estable de compradors. 

El mercat de Bosnyák es va construir el 1961. La seva estructura de 
dues plantes bastida amb maó senzill, que acull botigues a la planta baixa 
i oficines al primer pis, fa pensar en un petit bloc d’oficines. Ni el disseny 
exterior ni els acabats diuen res sobre la raó de ser d’aquell edifici; la insípida 
«estètica socialista» típica de l’època li va denegar funció i significació. Una 
fotografia antiga ens presenta una carnisseria pròxima a l’entrada. Una placa 
de formigó prefabricat amb una inscripció en relleu és l’única indicació que 

Mercat de Bosnyak Teri Vasárcsarnok
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allò és un mercat. En una altra imatge, presa durant el període de construcció, 
veiem una gran plaça pavimentada que acollirà els taulells per als venedors de 
fruita i verdura; al seu voltant, una enfilada de botigues de carn i productes 
lactis amb aparells de refrigeració i, al perímetre exterior, els lavabos.

Tot i que actualment algunes de les botigues s’han renovat i s’hi ha 
obert una sucursal de la casa DM,53 l’exterior anodí del mercat de la plaça 
Bosnyák no ha canviat pràcticament gens. Així que el visitant entra al mer-
cat, s’endinsa en un laberint compacte de botigues i passatges. La dispo-
sició de l’espai sembla feta a l’atzar, com si fos part d’un basar d’Istanbul. 
 Finalment s’arriba al que havia estat aquell gran espai obert que plasmava la 
fotografia. La zona ha quedat completament coberta. Els passadissos s’han 
protegit amb teulats de plàstic. Al centre s’hi observa un petit espai sense 
parets laterals format per una estructura de suports i bigues de formigó 
prefabricades. L’espai buit de la fotografia ha esdevingut un poti-poti de 
parades de fruita i verdures. Les diverses modificacions i canvis de l’interi-
or semblen improvisats i certament capritxosos. Un cop superada aquesta 
embrolla de taulells i parades, s’arriba a un mercat a l’aire lliure atapeït de 
més parades i taulells on es ven roba i altres productes per a la llar. Els 
comerciants i els botiguers s’han apropiat del gruix de l’espai disponible del 
mercat. Com els blocs residencials pròxims, el mercat de la plaça Bosnyák 
satisfà una necessitat bàsica. Malgrat això, dins del context d’una història 
impregnada de tradició en mercats coberts, és sorprenent la manca d’esperit 
de la seva naturalesa conceptual. 

No és difícil imaginar-se els condicionants pressupostaris i les estratagemes 
de planificació que van confluir en la construcció del mercat de la plaça Bosnyák 
i d’altres mercats similars que daten de la mateixa època. No obstant això, situat 
a l’altra banda del riu en una part més antiga de la ciutat, el mercat d’Óbuda 
encarna una altra possibilitat. Encabit en un espai rectangular envoltat d’estrets 
carrerons, aquest mercat queda amagat darrere d’uns blocs de pisos i d’un petit 
centre comercial de dues plantes. No gaire lluny trobem la intersecció de dos 
grans eixos viaris. A més, els encontorns presenten nombrosos monuments his-
tòrics, com ara les restes de l’Aquincum (un antic poble romà), l’ajuntament 
d’Óbuda i la plaça, una església catòlica sense gaires pretensions i una sinagoga 
d’arquitectura neoclàssica grega convertida en uns estudis de televisió. 

Construït el 1985, el projecte del mercat d’Óbuda va ser obra de l’estudi 
d’arquitectura Tihanyi-Halmos, pel qual va rebre un premi.54 Tot i les res-

53. L’establiment alemany DM, que incorpora els sectors de la drogueria, la merceria i alguns pro-
ductes farmacèutics, es veu sovint a l’Europa central i de l‘Est.
54. Els principals projectistes de l’estudi són György Halmos i Judit Tihnayi.
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triccions pressupostàries, el projecte reflecteix un intent modest però nota-
ble d’organitzar i celebrar arquitectònicament la noció del mercat de barri. 
El mercat d’Óbuda consta d’una sèrie d’estructures modulars, similars a pe-
tites naus industrials, construïdes amb elements de formigó prefabricats al 
voltant d’un pati interior. Donades les característiques del terreny, la mida 
de cadascun dels mòduls varia en funció del seu emplaçament. A l’extrem 
més allargassat prenen una estructura esglaonada mentre que a l’altre extrem, 
utilitzat per a la càrrega i descàrrega de mercaderies, reposen arran de terra. 
Segons aquest pla, els mòduls més grans es fan servir per a botigues de roba 
i altres productes que no requereixen aparells especials, mentre que els més 
petits acullen carnisseries o forns de pa. El taulell on es despatxa dóna sempre 
cap al pati interior i la resta de l’espai es reserva per a l’elaboració i preparació 
dels productes i per a la refrigeració. El pati interior està dividit igualment en 
parades de diverses mides destinades a la venda de fruita i verdura. Aquest pati 
interior es va cobrir el 1993 fent servir els mateixos elements que s’havien apli-
cat als mòduls originals. D’aquesta manera, es va renovar l’estructura sense 
trencar la coherència amb l’original. El que diferencia aquest mercat d’altres 
de dimensions més grans és tant la sensació d’intimitat com l’ordre que hi 
regna. El mercat d’Óbuda és un mercat de barri sense cap altra pretensió: per 
als veïns, constitueix un espai agradable, còmode i funcional. Com observava 
l’arquitecte György Halmos, aquest mercat compleix la funció que li corres-
pon com un dels «punts de trobada tradicionals de la vida urbana».55

A banda dels trets de disseny evidents que diferencien el mercat d’Óbu-
da del de la plaça Bosnyák i que fan que l’un sigui més atractiu que l’altre, 
la seva viabilitat també està condicionada a un conjunt de factors econòmics 
i socials. Des dels primers exemples, la sostenibilitat dels mercats al detall 
ha depès de la densitat de població i de l’accessibilitat de les instal·lacions.  
A mesura que el nucli urbà tradicional es transformava en un conglomerat de 
districtes i nuclis perifèrics de diverses mides, s’anaven esquerdant els fona-
ments econòmics del mercat cobert.

Després del 1989
A dia d’avui, la regió metropolitana de Budapest té una població d’uns 2,44 
milions de persones, la més gran de l’Europa central i de l’Est.56 Dins dels 23 
districtes administratius de la ciutat viuen 1,7 milions de persones. La resta 
d’habitants viu a l’aglomeració suburbana creixent. El flux incessant de po-

55. Gyorgy Halmos i Judit Tihanyi (arquitectes), entrevista de l‘autor (enregistrament en minidisc), 
Budapest, 30/09/2008.
56. Kovács et al., Budapest: from State…, pàg. 16.
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blació del centre de la ciutat cap a la perifèria urbana i els afores és paral·lel a 
la construcció de nous pisos i d’edificacions tant comercials com residencials, 
que s’ha vist afavorida per la desregulació i el fàcil accés a les hipoteques.57 
Així doncs, junt amb el lent procés de renovació de les infrastructures i dels 
edificis més antics de la ciutat, sorgeix un altre fenomen. El nucli arquitectònic 
interior queda encerclat per un desgavell de grans centres comercials, aparca-
ments i centres de logística. Com les llavors d’una estranya planta migradora, 
germinen per tot arreu als afores de les principals ciutats de la regió. 

A partir del 1989, i especialment després de l’entrada d’Hongria a la Unió 
Europea, el sistema d’abastament i distribució d’aliments va haver de fer front 
a una nova forma de competència: la que encarnaven els detallistes regionals 
i internacionals del sector alimentari que maldaven per introduir-se al mercat 
hongarès. Els supermercats hongaresos locals, com CBA, COOP o Reál, van 
haver de competir aleshores amb cases austríaques (Kaiser’s) o d’Holanda (Spar). 
Emplaçat als límits de la ciutat, a la vora de l’autopista del sud-est, trobem el 
mercat de verdures a l’engròs de Nagybani: el gran centre de comerç i redistri-
bució regional de fruites i verdures. En altres èpoques, aquest complex s’alçava 
enmig de camps i de fileres d’arbres; ara conviu amb un supermercat Tesco a 
una banda, i amb un Auchan a l’altra, a més de diversos centres logístics. Atra-
pat en la teranyina de les grans superfícies despersonalitzades, els hipermercats i 
les intricades vies d’accés, aquest ogre de l’engròs, amb la seva flota de camions 
i camionetes que bramen i panteixen feixugues, fa la impressió de ser un defecte 
en un món de places d’aparcament arrenglerades i anuncis de neó.

Aquestes discrepàncies incessants entre el que és vell i el que és nou 
continuen reforçant l’evidència: junt amb l’ascens del consumisme pren vola-
da un altre fenomen que no ve condicionat per fronteres, identitats nacionals 
ni tradicions culturals. Paradoxalment, el que se’ns presenta com un senyal de 
progrés econòmic és, en realitat, una mena d’esvaniment dels criteris o de les 
normes que regien l’ús del sòl i la planificació urbanística. Per més que a tot 
el món industrialitzat existeixen incomptables «estratègies de desenvolupa-
ment regional» i «comitès de planificació», en la majoria dels casos esdevenen 
simples òrgans consultius amb escasses competències per implantar les seves 
pròpies recomanacions. A Budapest, un d’aquests comitès va avisar dels perills 
que implicava «malbaratar els recursos i apostar per un desenvolupament aliè 
a la sostenibilitat mediambiental».58 Com no ha d’estranyar, o bé van refusar 
el consell o bé no en van fer cas.

57. «Entre 1990 i 2001 la població de Budapest es va reduir en un 14,3 %, mentre que la població de 
la seva àrea suburbana va augmentar en un 18 %.» (Kovács et al., Budapest: from State…)
58. Kovács et al., Budapest: from State…, pàg. 42. 
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En aquest context del món desenvolupat on, en principi, l’escassetat 
d’aliments ja no és una preocupació prioritària, prenen protagonisme altres 
qüestions relacionades amb l’alimentació, qüestions lligades als canvis que 
ha ocasionat la rapidíssima mercantilització i globalització de la producció 
d’aliments, i relacionades amb el sistemes de distribució i venda al detall dels 
aliments que se n’han derivat. Aquesta remodelació de la cadena dels aliments 
repercuteix no només sobre la manera com comprem, sinó també sobre el lloc 
on anem a comprar. La diferència es fa palesa només comparant un mercat 
atapeït de venedors i compradors amb les interminables prestatgeries de pro-
ductes que defineixen l’espai de l’hipermercat. En un cas, l’acte de comprar és 
una continuació dels processos del comerç i del discurs social; en l’altre cas, 
comprar esdevé un acte despersonalitzat i impregnat d’anomia.

El mercat cobert en transició
Com la majoria de ciutats europees, Budapest dóna cabuda a totes les catego-
ries de mercats especialitzats en alimentació. Abans de les tempestes finance-
res mundials de la tardor de 2008, els mercats es consideraven sovint relíquies 
pintoresques del passat o cicatrius mal tancades. Les seves possibilitats de su-
pervivència eren escasses. En una lluita desigual contra l’impuls irrefrenable 
amb què avançaven les grans superfícies, els establiments de descompte i els 
supermercats, tots ells vestits al gust dels consumidors acabalats, el mercat ha 
sobreviscut com una anomalia de la venda al detall pròpia d’una altra època. 
El mercat està mal preparat per competir contra les economies d’escala que 
donen ales a les grans empreses de lliure mercat, empreses a qui el volum de 
les mercaderies que compren i venen els permet estalviar costos que, en teoria, 
repercuteixen després sobre el consumidor en forma de descompte. Intentar 
examinar aquestes formes de venda d’aliments al detall sense tenir en comp-
te els trets econòmics i ambientals que s’hi vinculen ens oferirà una imatge 
distorsionada del seu valor i de la seva funció dins de la vida urbana. A més, 
sospesar els avantatges de la seva puixança, que se’ns presenta com un senyal 
inequívoc de progrés, ens permetrà entendre millor com i per què el mercat ha 
sabut adaptar-se i sobreviure com una institució ciutadana. 

La idea del supermercat
La industrialització i l’explotació global de la producció i de la distribució 
dels aliments és un fenomen relativament recent. A l’era moderna, aquestes 
pràctiques han fet possible fusionar o transformar en processos empresarials 
diversos elements de la cadena alimentaria. Com a consumidors, la nostra 
vida es mou dins l’esfera de la distribució i la comercialització, és a dir, en l’úl-
tima anella de la cadena. En la vida de cada dia, no ens queda pràcticament 
cap altre remei que acceptar les polítiques que repercuteixen sobre els preus 
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i la disponibilitat d’aliments, i admetre la suposició que tots dos depenen de 
les anodines lleis de l’oferta i la demanda. Malgrat això, aquestes polítiques  
i suposicions han esdevingut cada vegada més il·lusòries, donat que les grans 
indústries agropecuàries i els detallistes del sector alimentari han fusionat les 
anelles de la cadena alimentaria.

El 1912 l’Atlantic and Pacific Tea Company (A&P) va obrir la primera 
botiga de queviures amb una disposició i decoració estàndard. Aquesta boti-
ga engranava la venda d’aliments al detall amb els principis de productivitat 
de Frederick Winslow Taylor. Amb vistes a incrementar l’eficiència i reduir 
els costos de la mà d’obra, el taylorisme proposava una organització sistemà-
tica del lloc de treball: la racionalització exhaustiva de les pràctiques laborals. 
Manuel de Landa apunta59 que els orígens del taylorisme radiquen en formes 
d’organització militar en què la regularitat i la fiabilitat eren imprescindi-
bles per poder alimentar continuadament els soldats i traslladar amb èxit les 
provisions; el taylorisme va néixer a partir de procediments militars desti-
nats a l’emmagatzematge, la conservació i la distribució de diversos béns de 
consum, així com de tècniques per evitar que els aliments es malbaratessin. 
Els principis de Taylor es van aplicar primer al món del treball però, amb la 
seva adaptació a la botiga de queviures, es van obrir pas també al sector de 
la venda al detall.

A la dècada dels trenta, amb la inauguració del supermercat de 560 m2 
King Kullen a la ciutat de Nova York, van començar a aparèixer noves for-
mes de venda de queviures al detall. Aquell va ser el primer supermercat tal 
com els coneixem ara. Amb l’arribada del supermercat van penetrar a la vida 
de cada dia noves formes d’organització, d’estructuració i de consumisme. 
El supermercat va convertir la compra d’aliments en una activitat que es 
duia a terme, i es supervisava, dins de l’àmbit empresarial. Amb l’etiqueta 
de modernitat que duia impresa, semblava arrabassar la legitimitat de l’espai 
social que constituïa el mercat. A mesura que s’anaven popularitzant, les 
pràctiques relacionades amb la producció i la distribució d’aliments s’anaven 
fent cada cop més opaques i més amatents a les necessitats dels venedors 
que a les dels consumidors. A causa de la creixent omnipresència mundial 
de l’empresa dins l’esfera de la producció i l’abastament d’aliments, «l’eco-
nomia moral» del mercat, ja malmesa, va anar quedant relegada a la reboti-
ga. L’equilibri tàcit entre les necessitats dels productors d’aliments i les dels 
majoristes, així com les convencions justes que s’havien mantingut entre 
els detallistes i els consumidors, van anar quedant ofegats en un laberint 

59. Manuel De Landa, «Markets and Antimarkets in the World Economy», Zero News Data Pool, 
<http://www.t0.or.at/delanda/a-market.htm>, pàg. 5, (maig 2010).
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d’organismes reguladors que no permetien supervisió efectiva per part de 
cap esfera pública.

Actualment, els mercats coberts han quedat sumits dins de l’estructura 
de distribució al detall mundial dominada pel model del supermercat. En 
vista dels canvis ocorreguts a Hongria el 1989 i de la seva integració als mo-
dels econòmics de la Unió Europea, els mercats de Budapest van haver de fer 
front a les formes de competència més modernes i englobadores. Malgrat això, 
els sis mercats coberts originals de Budapest han aconseguit sobreviure, d’una 
manera o altra, les èpoques de guerra, de socialisme i, ara, de capitalisme, la 
qual cosa dona fe de la seva capacitat d’adaptació i de la seva tenacitat cultural. 
Actualment segueixen vius com a entitats semipúbliques de característiques 
econòmiques híbrides que gaudeixen del suport i dels incentius municipals. 
Amb tot, les seves possibilitats de supervivència a llarg termini i el lloc que 
ocupen dins del teixit urbà semblen força precaris. 

Entre el 1991 i el 1994, es va dur a terme la rehabilitació exhaustiva 
del mercat central, avui dia encara un mercat pròsper i una atracció turística. 
Per la seva banda, a partir de finals de la dècada dels setanta, el mercat de la 
plaça Batthyány (abans plaça Bomba) va ser objecte de dos grans projectes 
de remodelació que el van convertir en un supermercat. Llevat de les grans 
obres de remodelació, el mercat de la plaça Klauzál (plaça István) es troba en 
una situació similar. Corren rumors que el convertiran en una sala de ball. El 
mercat del carrer Hold ja s’ha renovat i s’hi ha afegit una galeria. Una gran 
part de la superfície útil es reserva ara a büfes60 destinats als treballadors d’ofi-
cines pròximes. L’edifici de la plaça Rákózsci, que va quedar destruït després 
d’un incendi, es va reconstruir i avui alberga parades de venedors i un petit 
supermercat. Per bé que actualment és un mercat poc animat, la seva situació 
al costat d’una estació de metro que aviat entrarà en funcionament li auguren 
un futur més aviat optimista. 

Els mercats de Fehérvári i de la plaça Hunyadi 
Des d’un punt de vista arquitectònic, els mercats de Fehérvári i el de la plaça 
Hunyadi presenten un fort contrast. El mercat de Fehérvári es va construir el 
1977. El 2006 va ser objecte d’una renovació exhaustiva: l’estructura original 
va quedar enfundada en un caixó blanc sense cap personalitat, que pràctica-
ment anorrea els trets característics del seu disseny obert i que oculta sota una 
capa de banalitat anodina els seus detalls múltiples.

60. Un büfe és un establiment similar a una petita cafeteria que ofereix un menú del dia a base de 
plats típics hongaresos.
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Fehérvári està situat al districte xi, a la zona de la ciutat que abans era 
Buda i en la cruïlla de dos eixos viaris principals. En termes demogràfics, es 
troba en una zona amb sòl destinat a usos diversos i amb una alta densitat 
de població. El mercat era un element distintiu en un complex comercial que 
aixoplugava els grans magatzems de propietat estatal Skala i altres botigues 
menors. A la vora del mercat hi ha grans blocs de pisos, edificis d’oficines i un 
campus universitari. Juga al seu favor, a més, el fet d’estar molt ben comunicat: 
les principals línies del tramvia tenen parada davant de l’entrada principal, hi 
ha prevista l’obertura d’una estació del nou metro i, amb una curta passejada 
a peu s’arriba a la plaça Moricz Zsigmund, on s’amplia l’oferta de parades de 
tramvia i d’autobús. Totes aquestes característiques faciliten l’accés al mercat, 
ja sigui a peu o amb transport públic, la qual cosa li garanteix una base sòlida 
de compradors. 

L’edifici original del mercat de Fehérvári va ser projectat a les acaballes 
de la dècada dels setanta i va obrir les seves portes el 1977. Segons explica 
György Halmos, l’arquitecte original, l’encàrrec va ser ràpid i tot el procés va 
ser àgil i eficient.61 L’alçada final d’aquest edifici de forma similar a un ziggurat 
s’adiu amb la dels edificis veïns. Aquest projecte poc convencional no ofereix 
l’espai vertical que destaca en la majoria de mercats. De fet, la impressió de 
ser un pastís de diversos pisos que sorprèn més al visitant per la seva massa i 
solidesa, que per la sensació d’espai interior. El mercat consta de tres nivells 
principals. Els dos primers estan reservats als venedors: el perímetre exterior 
per a parades de fruita i verdura i l’àrea central dedicada principalment a 
botigues que necessiten espai per a refrigeració. A més, s’ha previst una terras-

61. Halmos i Tihanyi, entrevista de l‘autor…

Mercat Fehérvári, 1977. Arquitecte: Gyorgy Halmos
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sa amb taulells per als venedors ocasionals. La principal superfície de venda 
queda per sota del nivell del carrer i s’hi pot accedir per una rampa o per una 
de les tres grans escales que hi comuniquen. El nivell superior, per la seva 
banda, ofereix büfes, petits bars i cafeteries destinats als treballadors d’oficina 
i als residents de la zona. Les taules d’autoservei ocupen un ample espai que a 
l’hora de dinar sempre és ple de gom a gom. 

En el moment de la seva construcció, el mercat de Fehérvári va suposar 
una contundent manifestació arquitectònica que contrastava amb el centre 
comercial i els blocs residencials pròxims. Sense imposar-se, l’estructura pre-
sentava un vessant «brutalista» ben distintiu i afirmava visiblement la seva 
funció com a espai públic on els veïns, els empleats d’oficina i els estudiants 
podien anar a comprar i a fer vida social: un imant immillorable per aple-
gar la comunitat. Una fotografia del 1981 transmet la sensació d’activitat 
fervent i animació. Les amples voreres de davant del mercat estan atapeïdes 

Mercat Fehérvári, 1977. Arquitecte: Gyorgy Halmos
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de vianants i venedors. Als carrers adjacents també hi ha vianants. Avui dia, 
havent-hi afegit la carcassa exterior i el sostre, s’ha ampliat la superfície de 
venda. En unes galeries que ressegueixen tot el perímetre exterior s’hi han 
establert botigues de roba i d’articles per a la llar. L’antic centre comercial 
Skala, propietat de l’estat, es va enderrocar i al seu lloc s’alça un nou centre 
comercial de dimensions molt més extenses. Les voreres, abans amplíssimes, 
han quedat reduïdes.

A diferència de Fehérvári i de tot el complex comercial del seu voltant, 
que gaudeixen de molt bona visibilitat, el mercat de Hunyadi fa l’efecte de viure 
amagat, i això tot i estar ben comunicat amb parades de troleibús, tramvia i 
metro. El mercat és l’últim element d’un llarg bloc de pisos de principis del segle 
xx que comença al bulevard Andrássy, una de les avingudes més prestigioses de 
la ciutat. Es troba ancorat en la zona residencial d’una barriada molt animada 
al bell mig del centre de la ciutat. No gaire lluny hi ha una escola secundària, 
l’ambaixada espanyola, la Universitat de Belles Arts i l’Acadèmia de Música 
Lizst Ferenc. L’entrada principal dóna a un parc amb jocs per a la mainada; al 
voltant del parc, un reguitzell de botigues, bars i petits restaurants. Donada la 
seva situació i els trets demogràfics de la zona, el de Hunyadi és un mercat ple 
de vitalitat i molt apreciat. Ara bé, la deixadesa que afecta l’edifici eclipsa la seva 
importància i la seva funció al si de la comunitat de què forma part. 

Mercat Fehérvári, 1977. Arquitecte: Gyorgy Halmos
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Construït fa més d’un segle, el mercat de la plaça Hunyadi era un dels 
sis primers mercats coberts previstos per a Budapest. L’exterior de l’edifici 
es troba en un estat deplorable de deteriorament: els maons s’esmicolen i les 
escultures decoratives s’han malmès al llarg dels anys. El mercat està situat 
en uns terrenys privilegiats, cosa que el converteix en la poma de la discòrdia 
d’un llarg conflicte de barri. D’una banda, els veïns de la zona en demanen 
la renovació i, de l’altra, hi ha els qui el voldrien veure convertit en una gran 
superfície aburgesada especialitzada en alimentació. Caldrà esperar per veure 
quina de les dues estratègies s’aplica finalment. El procés polític que condicio-
na el resultat d’aquest conflicte és en mans de l’oficina de l’alcalde del districte, 
està mancat de transparència i, per tant, es presta a interpel·lacions continua-
des per part de membres de la comunitat que temen l’existència d’intencions 
i mòbils polítics encoberts. Els partidaris del mercat de Hunyadi reclamen 
que es rehabiliti l’edifici i es deixi funcionar el mercat —introduint-hi millo-
res— tal com ho ha fet durant dècades. L’última proposta sorgida de l’oficina 
de l’alcalde preveu la construcció d’un aparcament interior i l’adaptació del 
mercat al gust de la població urbana més acabalada. Malgrat la controvèrsia 
oberta, la vida del mercat no ha canviat pràcticament gens en els vuit anys que 
fa que observo l’evolució del conflicte. Molts dels venedors de carns, d’aviram 
i d’hortalisses que ocupen les botigues a banda i banda del passadís principal 
del mercat són els mateixos de sempre. 

El factor que agermana els mercats de Fehérvári i de Hunyadi, i la 
majoria de mercats de Budapest, és la convivència de comerciants que lloguen 
les seves botigues o parades amb el venedor ocasional que treballa des dels 
taulells independents de mida estàndard que incorporen pràcticament tots 
els mercats de la ciutat. Tot i que, en teoria, tots dos tipus de venedors poden 
proveir-se al mercat majorista, a la pràctica els venedors que fan servir els tau-
lells independents solen vendre especialitats o productes propis provinents de 
grans horts casolans o granges locals. Per exemple, al mercat de Hunyadi, tot 
al llarg de la vorera que queda davant del mercat s’hi munten dues files paral-
leles de parades. Els dies entre setmana, només funciona un terç d’aquestes 
paradetes. En canvi, els divendres i dissabtes s’hi aplega un ventall de venedors 
especialitzats, alguns dels quals ofereixen productes que no es poden trobar 
dins del mercat. Hi ha tres o quatre apicultors que venen mels de tots tipus, 
així com fruites procedents d’horts i vinyes de la zona, a més de formatges 
i ous. Alguns dels venedors són jubilats que acaben d’arrodonir-se la pensió 
amb els ingressos que treuen del mercat. Sigui com sigui, en general tots 
prescindeixen dels intermediaris i constitueixen sovint els principals punts de 
venda al detall per als petits pagesos de la zona. 

Per a una regió amb una història marcada per l’abundor dels recursos 
agrícoles, mercats com el de Fehérvári i el d’Hunyadi són l’anella principal de 
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la cadena d’abastament d’aliments. La seva dinàmica garanteix una continuïtat  
entre els productors locals i els consumidors, millora la vida a la ciutat i afavo-
reix les petites empreses i granges. Tot i amb això, el seu valor econòmic és in-
significant. L’existència d’aquestes institucions ciutadanes està amenaçada no 
només per l’evolució de la venda d’aliments al detall, sinó també per l’extensa 
reestructuració dels mètodes agrícoles i la instauració de sistemes integrats per 
a la producció i distribució dels aliments.

Els hipermercats i la cadena d’abastament d’aliments a la ciutat

Ja siguis un productor de pomes de Kent o de cafè del Perú, el teu accés als consumi-
dors està supeditat a les principals cadenes de supermercats.62

Amèrica del Nord i Europa concentren els majors mercats del planeta de pro-
ductes manufacturats i béns de consum d’alta gamma. Al si d’aquests mercats 
madurs i extremament desenvolupats, les pràctiques de producció i de comer-
cialització, especialment al sector alimentari i agrícola, estan sota el control 
d’un grapat d’empreses. El 2010 «els deu principals detallistes mundials»63 
hauran acumulat un poder dominant sobre la producció i la venda al detall 
d’aliments. Més que afavorir una síntesi, aquesta nova configuració mundial 
deixa fora de joc les pautes establertes de l’oferta i la demanda, margina els 
productors locals i confereix els millors avantatges del mercat a les grans in-
dústries agropecuàries. 

Mentre que els supermercats presentaven una superfície de venda d’uns 
600 m2, la superfície mitjana d’un hipermercat se situa entre els 3.500 i els 
4.000 m2, dels quals només una part es dedica a la venda d’aliments. En molts 
casos, els aliments només ocupen un 50% de la superfície de venda. El con-
cepte de l’hipermercat va sorgir del gegant francès Carrefour. El primer super-
mercat Carrefour es va inaugurar el juny de 1957; l’hipermercat va arribar sis 
anys més tard a Sainte-Geneviève-des-Bois, nucli suburbà de París. Després 
de Wal-Mart, Carrefour és el segon venedor d’aliments més gran del món. 
En termes generals, per ser viable econòmicament l’hipermercat necessita una 
base mínima de població de 100.000 persones, depèn del cotxe per garantir-se 
un flux estable de compradors i ha de comptar que la seva superfície real pot 
arribar a ser com a mínim dues vegades més gran que la superfície destinada a 
la venda en si. Un dels lemes de Carrefour era «si no hi ha aparcament, no hi 

62. Bill Vorley, The Chains of Agriculture: Sustainability and the Restructuring of Agri-food Markets, 
Londres, International Institute for Environment and Development, 2001, pàg. 7.
63. Vorley, The Chains of…, pàg. 3.
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ha negoci», filosofia que ha desembocat en paisatges de macadam esquitxats 
de marquesines per als carretons. 

L’aparició d’un hipermercat no sol ser un esdeveniment aïllat. Una gran 
superfície tendeix a afavorir una conglomeració d’empreses compatibles (un 
supermercat TESCO amb un OBI o un Wickes, ambdós especialitzats en 
bricolatge), perquè aprofita «la capacitat del complex comercial per satisfer 
les necessitats dels consumidors que, sempre mancats de temps, busquen una 
manera còmoda de comprar tot el que els cal allà mateix». Intentar debatre si 
aquestes grans superfícies ofereixen prou diversitat de productes seria absurd, 
però altres medalles que es pengen com ara el fet d’oferir «més bons preus i un 
ambient molt més vital i interactiu»64 ja són molt més qüestionables.

Els hipermercats compten amb el suport de centres logístics regionals 
situats a la perifèria de les àrees metropolitanes. Els productes solen arribar-hi en 
grans camions, es classifiquen i després es distribueixen, de nou amb camions , 
als punts de venda pròxims. A través de la digitalització i la correlació de la 
disponibilitat i l’adquisició dels productes, de les existències i de les dades dels 
consumidors, aquests centres logístics formen part d’una xarxa de dades mundi-
al perfectament coordinada que controla i regula tots els aspectes dels processos 
de distribució i de venda. De fet, tenen la capacitat tant de satisfer la demanda 
local com d’estimular-la. 

Els centres logístics d’abastament són elements clau en la integració 
vertical de la cadena de proveïment d’aliments; són ells els qui estipulen 
els canals secundaris de distribució que han de seguir els productors locals  
i regionals, i són el reflex del canvi que ha patit al llarg de l’últim segle «la 
producció agrícola per convertir-se en una forma de producció industrial». 
Com qualsevol fabricant que ha de tenir controlades les existències, el di-
rector d’un hipermercat pot «decidir què han de demanar els elaboradors 
alimentaris als agricultors».65

Seguint les passes dels seus veïns occidentals més pròspers, els grans 
hipermercats, amb les seves fanfarronades publicitàries, aquell encant formi-
dable de l’abundància de productes i la promesa d’uns preus immillorables, 
s’han fet els amos de l’àrea metropolitana de Budapest. Diversos noms habi-
tuals a l’Europa  occidental han quedat impresos al voltant de la ciutat: el més 
freqüent és Tesco, seguit per Auchan, Metro i establiments de descompte 
com ara Lidl. 

64. Maggie Geuens et al., «Food retailing, now and in the future. A consumer perspective», Jour-
nal of Retailing and Consumer Services, 10 (2003), pàg. 241–251, <http://www.sciencedirect.com/
science> (maig 2010).
65. Vorley, The Chains of…, pàg. 3.
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D’aquesta manera, els grans venedors d’aliments estan en disposició no 
només de decidir quines són les prioritats agrícoles i ramaderes en l’àmbit 
mundial, sinó també de marcar els paràmetres nutricionals bàsics de la dieta 
dels consumidors amb millors rendes del planeta. La desintegració de la di-
nàmica de l’oferta i la demanda desemboca en una distorsió econòmica en la 
qual «els pagesos han de produir més quantitat a canvi de menys beneficis».66 
D’altra banda, des de la perspectiva dels consumidors i en contra de l’opinió 
popular, «Els grans supermercats no ofereixen preus competitius: només ens 
fan creure en els seus bons preus embolcallant-los en el principi modern indis-
cutible de la comoditat».67 Per posar a prova aquesta afirmació, mentre escrivia 
aquest estudi vaig anar durant un mes sencer a visitar quatre dels mercats que 
descric en aquest article i vaig prendre nota del preus de productes bàsics com 
ara l’aviram, les carns i algunes fuites i verdures. Vaig fer el mateix en un Tesco 
i en un gran supermercat de barri. Vaig observar variacions de preus en tots 
els punts d’estudi, però el cistell més car era invariablement el de Tesco i el 
més barat, el del mercat central. A més, l’activitat de compra en si mateixa, els 
colors, les olors i la varietat de productes no tenen punt de comparació.68 

El mercat de Lehel, el Tesco i la ciutat postindustrial 
A la ciutat contemporània, segons afirma Sergio Porta, el carrer ha estat ob-
jecte d’un atac continuat dins del marc d’un intent sistemàtic «d’extermini 
de l’espai urbà públic».69 L’autor forneix arguments que ja havia apuntat molt 
abans i de manera profètica Jane Jacobs en les seves crítiques a la modernitat 
i als programes de renovació urbana que es van endegar a certes ciutats dels 
Estats Units. Per a l’autor, la premeditació d’aquest «crim» és una amplia-
ció inevitable de la noció de «‘món-màquina’ de Descartes». S’hi pressuposa 
una «intervenció a l’espai públic» que delma el món-vida urbans i ataca «la 
dimensió social de les ciutats, la memòria i, en definitiva, les múltiples di-
mensions de l’ésser humà».70

El setge es fa palès en els paradigmes moderns en què els espais pú-
blics esdevenen components reduccionistes dins de l’esquema general. Les 

66. Vorley, The Chains of…, pàg. 3.
67. «Els preus no són justos. Els supermercats no venen aliments barats; això és el que creiem. I estan 
destruint les economies locals.» (Rachel Shabi, The Observer, 25/01/2004, <http://observer.guardian.
co.uk> (maig 2010).
68. Allan Siegel, Budapest Food Survey, juliol i agost de 2008.
69. Sergio Porta, «The community and public spaces: ecological thinking, mobility and social life in 
the open spaces of the city of the future», Futures, 31, (1999), pàg. 437 <http://www.sciencedirect.com/ 
science> (maig 2010).
70. Porta, «The community and…, pàg. 441.
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Vista interior del mercat de Lehel
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tensions de la vida-món o, com diria Imre Dankó, «el metabolisme de la 
societat […], aquest moviment constant que en garanteix la supervivència»71 
han quedat restringits o eradicats. Emmarcats dins d’uns paradigmes exces-
sivament racionalitzats i instrumentalitzats, els espais públics es converteixen 
en components mercantilitzats, en peces d’una màquina, desproveïts de les 
seves qualitats dinàmiques. 

Donat que la funció principal dels carrers és canalitzar el trànsit, els 
grans centres comercials que s’han inserit a l’entorn urbà són els elements 
que vaticinen «la colonització de l’espai públic per part de les àrees comercials 
privatitzades»,72 l’arribada de zones pensades per donar la impressió de vida 
pública però que, en realitat, estan supeditades a les exigències del consumis-
me. Aquestes transformacions capgiren la naturalesa de la vida urbana i són 
un reflex de «la repressió de l’espai social públic».73 Despullats del seu context 
social, en aquestes condicions els edificis del mercat se’ns dibuixen com una 
anomalia o com un apèndix pintoresc. 

A Budapest, el procés de «colonització» ja fa temps que ha arrelat. Des 
del 1989 i en paral·lel a l’aparició dels hipermercats que han anat encerclant 
la ciutat, han sorgit també nombrosos centres urbans d’oci: centres comercials 
amb tota una varietat de combinacions a l’interior. Un exemple destacable és el 
Western City Center. Dissenyat per Jon Adams Jerde, entre els mèrits del qual 
destaquen The Mall of America i The Mall of Egypt, aquest sofisticat complex, 
diu Robert Misik, amalgama de forma molt atractiva els serveis d’oci amb els 
comercials, el multiplex i el menjar ràpid.74 

A escassa distància del Westend Center s’ha construït fa poc el mercat 
Lehel. Inaugurat un any després del canvi de mil·leni, aquest mercat va venir 
a substituir un mercat a l’aire lliure que ocupava una gran plaça triangular 
situada a l’extrem est del districte xiii. L’accés al mercat de carrer era fàcil 
tant per a venedors com per a compradors, ja que s’assentava molt a la vora 
dels sistemes de transport locals i regionals i d’un eix viari que enllaça la 
ciutat de nord a sud. Al cap dels anys, aquell mercat havia adquirit reputació 
per la bona qualitat i el bon preu dels seus productes. La munió de gent 
que s’hi aplegava i l’ambient animat que s’hi respirava el feien encara més 
atractiu. A dia d’avui, el mercat obert ha quedat substituït per un edifici que 
molts veïns troben poc definit i fins i tot ofensiu. Dissenyat per Rajk Lazslo, 

71. Imré, entrevista de l‘autor…
72. Robert Misik, «Simulated cities, sedated living», Eurozine (12/06/2006), <http://www.eurozine.com/ 
articles/2006-12-15-misik-en.html>, pàg. 5 (maig 2010).
73. Szallai, entrevista de l‘autor…
74. Misik, «Simulated cities, sedated…, pàg. 3.
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un arquitecte ja avesat a suscitar controvèrsia, el mercat encara avui desperta 
considerable estupefacció. 

Adherint-se a les característiques del terreny, el mercat de Lehel és una 
estructura triangular que fa ús de diversos materials i colors. El revestiment 
de les parets exteriors d’aquest edifici de tres plantes ens ofereix un estil molt 
pròxim al kitsch del centre comercial, aspecte del qual Rajk sembla estar prou 
orgullós.75 La combinació de colors de la façana i les plantes que se’n des-
pengen convergeixen a la força per donar forma a aquesta baluerna eclèctica. 
Mentre que el Westend City Center ofereix una mena de banalitat dins del 
bon gust, el mercat de Lehel exhibeix una estructura que s’immisceix amb 
estridència en l’espai i que aporta uns beneficis arquitectònics més aviat dub-
tosos al veïnat . Malgrat això, tot i que l’exterior sol donar peu a reaccions 
negatives, el món interior del mercat segueix una altra tònica.

L’edifici consta de quatre entrades a nivell de carrer; l’entrada prin-
cipal dóna a una terminal del tramvia i a una boca de metro. Les entrades 
secundàries se situen una a l’altre extrem i les altres al centre dels laterals. 
L’espai per a aparcament que ofereix el terrat de l’edifici, al qual dóna accés 
un ascensor, converteix el de Lehel en l’únic mercat de la ciutat amb aparca-
ment. A diferència de la disposició de l’espai en una retícula que presenten 
la majoria de mercats, la forma triangular del de Lehel obligava a trobar 
una altra fórmula. La solució característica que es va adoptar s’aprecia de 
seguida. Des de l’entrada principal, s’arriba a un vestíbul de sostre baix 
amb botigues a banda i banda; a partir d’aquí, l’ample passadís es bifurca 
i, avançant cap al centre de l’edifici, l’espai s’eixampla per donar pas a la 
sala principal del mercat, àmplia, allargassada i de sostres alts; flanquejant 
tot aquest espai, un entresolat al qual es pot accedir per unes escales fixes, 
mecàniques o amb ascensor. Al capdamunt, un llanternó ressegueix tot el 
contorn del sostre. Com el tronc d’un arbre, el passadís central uneix els 
vestíbuls dels dos extrems i permet l’accés als corredors secundaris que se’n 
deriven a banda i banda, alguns en sentit perpendicular i altres més oblics. 
Dos llargs passadissos secundaris recorren el perímetre exterior de l’edifici.

La primera vegada que hi vaig entrar, vaig tenir la sensació immediata 
d’estar més en un basar que en un mercat, cosa que li confereix un ambient 
sociable molt positiu. El que desperta aquesta sensació és la irregularitat dels 
espais, les diferències d’alçada i l’abundància de zones que s’il·luminen amb 
llum natural. La gran superfície de venda on s’han disposat els taulells destinats 
als venedors ocasionals n’és un exemple clar. Curiosament, el de Lehel és l’únic 

75. Rajk Laszlo (arquitecte), entrevista de l’autor (enregistrament en miniDV), Budapest, 28/10/2005].
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mercat que compta amb zones per a seure, espais on els compradors poden 
descansar i fer-la petar sense haver de comprar un cafè o una cervesa. 

Independentment de la divergència d’opinions que plana sobre el dis-
seny del mercat de Lehel, actualment és perfila com un espai molt popular 
entre els compradors i s’erigeix com un descendent indiscutible de la tradició 
del mercat. Malgrat això, falten proves concloents que en garanteixin la viabi-
litat a llarg termini. La situació és la mateixa en el cas dels mercats de Fehér-
vári o del carrer Fény.76 La seva presència, però, dona fe que, d’una manera o 
altra, els governs municipals i els dels districtes mantenen un compromís amb 
els mercats i que els consideren institucions ciutadanes valuoses. Ho confirma 
l’existència actual de vuit mercats, situats en set districtes diferents, construïts 
a partir del 1949. Dels sis mercats que es van construir en la primera fase, dos 
acullen supermercats. Així doncs, deixant de banda els edificis de mercat més 
trivials de la ciutat, al si dels vint-i-tres districtes que configuren Budapest hi 
ha actualment dotze mercats coberts en funcionament.

76. El mercat del carrer Fény, de recent construcció, és annex al Centre Comercial Mammut. Es 
va construir en substitució d’un antic mercat que duia el mateix nom i que es va enderrocar per 
construir el centre comercial. 

Mercat Feny
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El suport que reben de les institucions de govern garanteix la sosteni-
bilitat d’aquests mercats, per bé que la seva viabilitat a llarg termini depèn 
d’altres factors econòmics que no estan necessàriament sota el control o la 
regulació dels governs locals. Donada l’expansió d’aquestes noves formes 
comercials encarnades pels centres comercials, els hipermercats i els esta-
bliments de descompte, la solidesa econòmica a llarg termini dels mercats 
depèn d’un ventall de polítiques estatals en matèria d’ús del sol, agricultura 
i venda d’aliments al detall. Dins del marc regulador més ampli de la Unió 
Europea, les possibilitats d’institucions semipúbliques, com els mercats de 
Budapest, estan supeditades a l’establiment d’unes directrius reguladores 
pràctiques i justes que donin suport i afavoreixin els venedors i els produc-
tors locals, la subsistència dels quals va íntimament lligada amb la supervi-
vència dels mercats. 

Conclusió
Malauradament, en aquests primers anys del segle xxi la majoria dels urbanistes 
i arquitectes han engegat a dida els seus somnis urbanístics i han deixat aparcats 
els seus grans trops utòpics en llibres que fan bonic a la tauleta de centre o al 
fons d’un disc dur. Per això, a jutjar per les proves, el camí que desemboca en 
un canvi substancial de la malla arquitectònica d’una ciutat sovint passa per 
paratges molt poc agradables. En gran mesura, les guerres i les catàstrofes són 
els factors que desencadenen la metamorfosi del paisatge urbà, un cop els es-
deveniments i les circumstàncies han deixat ferits de mort i en terrible sofrença 
els elements essencials de la ciutat. Si hi ha vies alternatives, que n’hi ha, si ens 
estimem la ciutat com a l’organisme viu que és, seria bo que prenguéssim nota 
de les paraules d’Alvar Aalto: «les bones condicions dels edificis públics al si de 
la societat haurien de ser tan importants com ho són els òrgans vitals dins del 
cos humà».77 Els arquitectes i aquells que articulen i implanten les polítiques 
públiques van molt errats si no aconsegueixen conservar i crear aquells edificis 
municipals que afavoreixen la vida en comunitat. Aquest fracàs garanteix una 
inèrcia conceptual, un buit de possibilitats, enmig dels quals la ciutat es conver-
teix en el seu menor comú denominador.

Aquest buit es podria atribuir a la reestructuració econòmica del que 
Saskia Sassen anomena la ciutat global i al fet que l’arquitectura s’hagi deixat 
seduir per la seva funció dins d’aquesta transformació. Dins del marc de la 
topografia de Sassen, els encàrrecs per construir gratacels i centres financers 

77. Alvar Aalto, Alvar Aalto, de palabra y por escrito (ed. lit. Goran Schildt), Madrid, El Croquis, 
2000 (In His Own Words, ed. Goran Schildt, Nova York, Rizzoli International Publications, Inc., 
1998, pàg. 211).
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espectaculars contribueixen a l’esmorteïment continuat de l’espai social urbà: 
la seva aparença forma part de la nova «espacialització del poder».78 És signifi-
catiu que Sassen observi també que la ciutat global no ha perdut els espais on 
germinen el debat i la contestació per dessota d’aquest acabat brillant de postal 
que ens imposen els gratacels i els edificis d’oficines. Ja sigui al lloc de treball, 
al parc, a les zones residencials o als hospitals, per als habitants d’una ciutat, 
aquests reservats per a la contestació es poden materialitzar en qualsevol dels 
seus espais socials. Aquestes àrees de contestació es corresponen amb el que jo 
descriuria com a zones de discurs, entitats relacionades amb el que Lefebvre 
anomena llocs de simultaneïtat i de trobada,79 i que sorgeixen de l’experiència 
mateixa de la vida de cada dia i en defineixen els horitzons. A banda de les seves 
inestimables funcions bàsiques, el mercat també és una zona de discurs. En les 
seves primeres manifestacions, el mercat va servir per consolidar, organitzar  
i definir unes normes que regissin l’abastament d’aliments d’una ciutat. El mer-
cat cobert va ampliar una tradició en què, «amb la seva sòlida simplicitat», com 
va dir Fernand Braudel, «[el mercat bàsic] és la forma d’intercanvi més directa  
i transparent, la que gaudeix d’una supervisió més estricta i la menys suscepti-
ble a l’engany».80 

Com la majoria dels edificis públics més espectaculars d’Europa, els 
mercats coberts van sorgir en una altra època. Malgrat la incertesa econòmica, 
encara n’hi ha molts que sobreviuen i que conserven el seu lloc dins del teixit 
de la vida urbana. Sense haver quedat relegats encara a l’esfera empresarial 
o privada, resisteixen com a institucions ciutadanes d’un valor inestimable.  
A Budapest, la supervivència dels mercats ha estat supeditada a uns valors cul-
turals segons els quals encara existeixen espais públics fora de l’àmbit privat. 
És possible que aquesta resistència només sigui provisional. Tot i així, el seu 
vigor i la seva pervivència estan ancorats en un esperit de transparència i en el 
rebuig de l’artificiositat. En un moment en què les possibilitats de subsistència 
i els valors socials han quedat malmesos per l’efecte de complicats esquemes 
financers, ara que es va corcant, el poc que queda de l’economia moral, en la 
seva tenacitat econòmica i social, la perseverança del mercat dóna fe d’uns 
valors amb una càrrega significativa gens fugissera.

78. Sassia Sassken, «Reading the City in a Global Digital Age—between topographic and spa-
tialized power projects», dins Global Cities: Cinema, Architecture and Urbanism in A Digital Age  
(ed. Linda Krause i Patrice Petro), New Brunswick, Rutgers Univerity Press, 2003, pàg. 15.
79. Lefebvre, Writings on cities…, pàg. 148.
80. Braudel, The Wheels of…, pàg. 29.
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Els mercats coberts a Escandinàvia, Rússia,  
l’Europa central i de l’Est
Małgorzata Omilanowska

Els mercats coberts moderns van començar a atreure l’atenció dels historiadors 
de l’arquitectura al segon quart del segle xx, quan tota l’herència arquitectònica 
del segle xix esdevingué, per primera vegada, objecte d’interès per part dels 
investigadors (Giedion, Pevsner).1 Els estudis sobre el segle anterior que es van 
iniciar aleshores tenien l’objectiu de trobar aquells edificis de l’època que podi-
en considerar-se com a precursors de l’avantguarda arquitectònica del segle xx. 
Els mercats coberts, juntament amb les estacions de ferrocarril i els pavellons 
d’exposicions universals, construïts generalment mitjançant la tecnologia avan-
çada de les construccions de ferro, responien perfectament a aquest efecte. 

L’ampliació del camp d’investigació cap a les qüestions relacionades no 
només amb la construcció dels mercats coberts, sinó també amb la seva forma 
arquitectònica, així com amb el paper que han tingut en el desenvolupament 
de les estructures urbanístiques modernes o amb el seu paper sociocultural 
dins el paisatge sociològic de les ciutats del segle xix, no es va produir fins a 
les darreries del segle xx, a la dècada dels noranta. Dissortadament, al contrari 
del que succeeix, per exemple, amb les galeries comercials, els mercats coberts, 
com a fenomen europeu, encara no disposen d’una monografia completa que 
tingui en compte tota la seva complexitat. En canvi, han sorgit nombrosos 
estudis monogràfics dedicats als mercats coberts de ciutats o països concrets, 
entre els quals destaca un important estudi de Bertrand Lemoine sobre els 
mercats de Paris.2 També van atreure l’interès dels investigadors els mercats 
coberts berlinesos, dels quals s’ha ocupat, entre altres, Thorsten Knoll,3 i els 
mercats espanyols, que han estat estudiats per Esteban Castañer Muñoz.4  
Els mercats coberts de la Gran Bretanya (llevat de Londres) s’han estudiat des 

1. Sigfried Giedion, Bauen in Frankreich, Eisen, Eisenbeton, Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 
1928; Nicolaus Pevsner, Pioneers of the Modern Movement. From William Morris to Walter Gropius, 
Londres, Faber & Faber, 1936; Sigfried Giedion, Space, Time, Architecture, Londres, H. Mildford, 
Oxford University Press, 1941.
2. Bertrand Lemoine, Les Halles de París, París, L’Équerre, 1980.
3. Thorsten Knoll, Berliner Markthallen, Berlín, Haude & Spener, 1994.
4. Esteban Castañer Muñoz, La arquitectura del hierro en España : los mercados del siglo XIX, 
Madrid, Real Academia de Ingeniería, 2006, (L’architecture métallique en Espagne: les Halles au XIXe 
siècle, Perpiñán, Presses Universitaires de Perpignan, 2004).
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de la perspectiva històrica, en un context sociològic i cultural sensiblement més 
ampli, en una extensa monografia escrita per James Schmiechen i Kenneth  
Carls.5 Aquest treball fou completat, especialment en el que es refereix a Lon-
dres, amb un capitol de Kathryn A. Morrison dedicat als edificis comercials 
anglesos.6 En comparació, els estudis de l’arquitectura dels mercats coberts de 
l’Europa central i de l’Est semblen bastant modestos. Podem mencionar l’àm-
plia publicació de Gergely Nagy sobre els mercats coberts de Budapest.7 L’ar-
quitectura dels mercats coberts polonesos, mostrats dins el context europeu, 
ha estat objecte d’un llibre elaborat per l’autora del present text.8 La publicació 
d’Allan Siegel, que va acompanyar l’exposició organitzada a Budapest el 2005, 
va omplir de forma significativa la llacuna referent als altres països del centre 
i l’est d’Europa.9 Últimament, apareixen també publicacions de caràcter ar-
tístic, resultat de la fascinació per la bellesa de l’arquitectura i la construcció 
dels mercats coberts, i també per la riquesa de la vida que bull sota les seves 
teulades.10 Per desgràcia, la majoria dels edificis d’aquest tipus encara està fora 
del camp de la investigació científica; els esmenten com a molt en els estudis 
sintètics dedicats a l’arquitectura de la segona meitat del segle XX, en els atlas 
d’arquitectura de les grans ciutats i en les guies turístiques. 

A l’edat mitjana l’estructura urbanística de les ciutats de l’Europa cen-
tral i de l’Est ja estava subordinada essencialment a l’organització del comerç. 
Primer al territori d’Alemanya, a la conca alta i mitja de l’Elba, i més tard a 
Silèsia, Bohèmia, Gran Polònia, Petita Polònia, i a l’Estat de l’Orde Teutònic 
s’anaven fundant ciutats on tot el comerç (juntament amb les funcions admi-
nistratives) quedava concentrat en un sol edifici situat a la plaça del mercat. Al 
centre de les ciutats es planificaven unes places rectangulars de gran extensió 
(en alemany, Ring), el centre de les quals quedava quasi totalment ocupat per 
l’edifici de l’ajuntament i diverses construccions destinades al comerç, com 
ara llotges de teles, cases comercials per a diferents gremis artesans, parades de 
venda de lli, mostradors de pa o botigues d’areng. Les condicions climàtiques 

5. James Schmiechen, Kenneth Carls, The British Market Hall: A Social and Architectural History, 
New Haven i Londres, Yale University Press, 1999.
6. Kathryn A. Morrison, English Shops and Shopping: an Architectural History, New Haven-Londres, 
Yale University Press, 2003, pàg. 109-120.
7. Gergely Nagy, Market Halls in Budapest: From the Turn of the Century to the Present, Veszprém, 
F. Szelényl House, 1997.
8. Małgorzata Omilanowska, ´Swiatynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielko-
miejskiej, Varsovia, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004.
9. Allan Siegel, Gabriella Uhl (ed.), Vásárcsarnok / Market Hall, Budapest, 2005.
10. Gilles-Henri Bailly, Philippe Laurent, La France des halles & marchés, Tolosa del Llenguadoc, 
Éditions Privat, 1998; Michale Mende, Mandfres Hamm, Markthallen, Berlín, Nicolai, 2008.
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d’aquesta regió d’Europa no permetien situar el comerç en unes naus d’arcades 
obertes com les que es construïen a França o a les illes Britàniques. El clima 
fred imposava la construcció d’estructures tancades, uns sòlids edificis d’obra 
de fàbrica amb una successió de parades de venda a l’interior, encara que sovint 
aquestes es substituïen per unes paradetes de fusta provisionals. Les més grans 
i les més desenvolupades d’aquestes estructures situades al mig de la plaça del 
mercat van sorgir a ciutats com la silesiana Wrocław o les poloneses Cracòvia 
i Poznań. En algunes ciutats s’erigia un únic gran edifici multifuncional: un 
ajuntament que reunia les funcions municipals, judicials i comercials. L’edifici 
més gran d’aquest tipus és l’ajuntament gòtic de Toruń, construït en els temps 
en què la ciutat pertanyia a l’Estat de l’Orde Teutònic, i conservat fins avui.

Per a la majoria dels països que avui pertanyen a l’Europa central i de 
l’Est, els contactes i les relacions amb orient, i sobretot amb l’Imperi otomà, 
van constituir una experiència històrica important, particularment significa-
tiva en el context de l’anàlisi de la tradició comercial. Per a molts països del 
sud-est d’Europa com Grècia, Bulgària o els països balcànics va tractar-se 
d’uns quants segles de plena dominació política i cultural; per en altres, com 
Hongria, d’una ocupació de més de cent-cinquanta anys, i per a uns altres, 
com la República de les Dues Nacions, d’un veïnatge ple de conflictes armats, 
però també de contactes comercials. La tradició de comerciar a les extenses i 
complicades estructures dels funduk i als basars del Pròxim Orient, amb els 
seus laberints de carrerons coberts amb teulades i amb les places envoltades 
pels quadrilàters porticats de botigues, era compartida per les ciutats de la 
costa del Mar Negre, dels Balcans i de Grècia. 

Els complexos arquitectònics destinats al comerç, construïts a l’edat 
mitjana a les ciutats de l’Europa central i de l’Est, i les solucions elaborades 
aleshores per organitzar el comerç urbà a les places del mercat van perdurar a 
la majoria de les ciutats fins al començament del segle xix. Els edificis comer-
cials destruïts pels incendis i les guerres se substituïen generalment per uns de 
semblants, amb les mateixes solucions funcionals i espacials. En fou un bon 
exemple el complex comercial construït al voltant de l’ajuntament, al centre 
de la plaça del mercat de la Ciutat Vella de Varsòvia, erigit els anys 1700-1701 
segons un projecte de Tylman van Gameren. Aquests antics edificis foren 
eliminats amb les reformes administratives dels estats portades a terme a prin-
cipi del segle xix, que van suprimir els privilegis gremials i comercials de les 
associacions de comerciants i de les autoritats municipals. En poc més de 
deu anys, a la majoria de les ciutats, es van enderrocar gairebé tots els edificis 
comercials de les places de mercat; es van salvar algunes edificacions de cons-
trucció sòlida com, per exemple, la Llotja de Teles de Cracòvia, que continuava 
fent servei. Al segon quart del segle xix, el comerç dels productes industrials ja 
es va traslladar a les botigues situades a les plantes baixes de les cases de pisos 

Els mercats coberts a Escandinàvia, Rússia…
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de tota la ciutat i, amb el temps, també als grans magatzems comercials. El 
comerç dels articles alimentaris va seguir estant localitzat a les antigues places 
del mercat i va anar annexionant nous espais en funció de les seves necessitats, 
a mesura que les ciutats creixien. 

En les ciutats de l’Europa central i de l’Est del segle xix, el comerç es 
va practicar durant força temps en construccions de tipus tradicional, és a dir, 
en forma de fileres de parades o botigues petites precedides per uns pòrtics. 
Generalment, aquest tipus de construccions tendien a ser petites, encara que a 
les grans ciutats del territori rus també s’erigien edificis comercials de dimen-
sions importants, unes construccions d’obra de fàbrica amb fileres de boti-
gues. Entre els edificis d’aquest tipus destaca un immens complex comercial 
de Petersburg, anomenat Gostini Dvor, erigit els anys 1761-1785, segons un 
projecte de Jean-Baptiste Michel Vallin de la Mothe. Era un edifici classicista 
de gran escala, amb un quadrilàter irregular per planta, amb dos pisos de 
botigues i uns corredors a les parts exteriors: a la planta baixa als pòrtics, i 
a la primera planta a la galeria.11 Al llarg de tot el segle xix, la construcció 
comercial al territori de l’Imperi rus fou dominada pel que s’anomena torgovie 
riadi: unes fileres de botigues unides en estructures arquitectòniques més o 
menys complicades, d’un o de més pisos, de planta rectangular amb un pati 
interior; o bé en forma d’una doble filera que abasta carrers interiors rectes; 
o formant un sistema de fileres múltiples de carrers, amb possibles passatges 
transversals; i en algunes ocasions eren similars a les clàssiques galeries pari-
senques o londinenques. En aquests complexos es comerciava no només amb 
articles industrials, sinó també amb aliments. Eren edificacions que funcio-
naven simultàniament amb un nou tipus de construcció que va aparèixer a la 
segona meitat del segle xix: els grans i moderns mercats coberts. Segons la ri-
quesa i la dimensió de la ciutat els torgovie riadi eren d’obra de fàbrica o, amb 
menys freqüència, de fusta, però hi havia excepcions: l’any 1841, a Varsòvia, 
seguint el projecte de Jan Jakub Gay i d’Alfons Kropiwnicki, ja es va construir 
un edifici de dimensions considerables per a ús comercial, amb 168 parades, 
conegut com a Gościnny Dwór, utilitzant com a únic material de construcció 
el ferro.12 L’edifici va ser creat sobre una planta en forma de llàgrima, ja que 
es va adaptar a la forma de la plaça; es va deixar el pati interior com a plaça 
comercial lliure, mentre que les parades fixes cobertes pels pòrtics es van situar 
al llarg del contorn de l’edifici.13 

11. Igor A. Bogdanov, Gostini dvor, Leningrad, 1988.
12. Omilanowska, ´Swiatynie handlu. Warszawska…, pàg. 91-95.
13. Fins al 1916 no es va cobrir el pati interior amb una teulada, i d’aquesta manera es va crear un 
immens mercat cobert.
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Els processos urbanístics que es produïen al llarg del segle xix a les 
ciutats de l’Europa central i de l’Est depenien en gran mesura de la situació 
política d’aquesta part del continent. A l’Europa del sud-est, aquest segle va 
anar acompanyat d’una regressió gradual de les influències de l’Imperi otomà, 
que anava perdent successivament els països que recuperaven la seva indepen-
dència; en canvi, la major part de l’Europa central i de l’Est estava dominada 
pels grans imperis: el rus, l’Habsburg i el prussià, el poder del qual anava crei-
xent i que, amb la creació de l’Imperi alemany el 1871, va assolir una posició 
dominant a la regió. Les ciutats de països com Finlàndia, els països bàltics, 
la Polònia central i oriental (amb Varsòvia i Vílnius), i Ucraïna es desenvolu-
paven a l’ombra i sota la gran influència de Petersburg; la Polònia meridional 
(amb Cracòvia i Lvov), Bohèmia, Eslovàquia, Hongria i la major part dels 
Balcans depenien de Viena; mentre que la Polònia occidental i septentrional 
(amb Poznań, Gdańsk i Bydgoszcz) estaven sota el domini de Berlín. La de-
pendència política d’aquests centres de poder implicava, a més de la seva in-
fluència cultural, la subordinació a uns complicats sistemes burocràtics i una 
important limitació en el desenvolupament industrial autònom. No obstant 
això, en moltes ciutats d’aquesta regió es donava un procés de desenvolupa-
ment o fins i tot de fort creixement: n’hi ha prou amb esmentar ciutats com 
Budapest o Varsòvia, que al llindar de la Primera Guerra Mundial es trobaven 
entre les deu ciutats més grans d’Europa.

En general, els mercats coberts no eren empreses rendibles; algunes ini-
ciatives d’empresaris que van escometre la construcció privada amb finalitats 
lucratives van acabar en bancarrota, com va ser el cas d’un mercat berlinès 
construït de 1865 a 1868 segons un projecte de Friedrich Hitzing. Els mercats 
coberts se solien construir per iniciativa de les autoritats municipals que esta-
ven disposades a renunciar a uns beneficis alts per assolir objectius socials. En 
realitat, després d’haver pres aquesta decisió les autoritats municipals havien 
de superar moltes més dificultats que quan es tractava d’inversions rendibles. 
Els mercats coberts ocupaven una superfície immensa, de manera que per 
construir-los s’havien de sacrificar parcel·les grans que podien explotar-se de 
forma més avantatjosa, i el pitjor és que, a vegades, a part del terreny que 
era propietat municipal calia comprar-ne d’altres, per exemple, per crear un 
millor sistema d’accessos. Aconseguir el suport de les autoritats superiors per 
a aquest tipus de decisions exigia temps i gestions polítiques. Aquest era el 
cas, sobretot, de les ciutats de l’Imperi rus, on l’autonomia de les autoritats 
municipals era molt limitada i on s’observava rigorosament l’obligació que les 
autoritats superiors acceptessin totes les decisions d’importància. 

La construcció de mercats coberts, a més de comptar amb partidaris, 
generalment, també tenia detractors, sobretot entre els comerciants els negocis 
dels quals es trobaven a prop, així com entre els propietaris dels comerços dels 
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basars i de les places de mercat que tenien por de la competència per part dels 
mercats coberts. El següent pas que havien de fer les autoritats municipals, 
si volien emprendre aquest tipus d’inversió, era promulgar regulacions legals 
que limitessin el comerç a les places de mercat a la vora dels futurs mercats 
coberts. Sense això, no hi havia possibilitat d’atreure els comerciants a les 
parades de venda dels mercats coberts, en realitat més còmodes i més pràcti-
ques, però sensiblement més cares. L’etapa següent era captar el capital que, 
davant la manca de perspectiva de reintegrar ràpidament les despeses, exigia 
garanties molt fortes. Habitualment, els mercats coberts es construïen a base 
de crèdits, i les autoritats municipals decidien construir-los quan es preveia 
que els ingressos potencials de la seva explotació cobririen el pagament dels 
terminis. Els mercats coberts no eren realment rendibles fins al cap de molts 
anys, quan el crèdit quedava pagat i els habitants s’havien acostumat a fer-hi 
les seves compres. 

Aquesta complicada situació legal i de finançament feia que, als estats 
amb una forta dominació de les autoritats centrals i una posició relativament 
dèbil de les autoritats locals, el procés preparatiu de la construcció d’un mercat 
cobert s’allargués considerablement. Des que sorgien les primeres iniciatives, 
proposades generalment a través de la premsa per grups creadors d’opinió, fins 
que es prenien decisions concretes per part de les autoritats centrals i es crea-
ven els fons, hi havia un llarg camí. A vegades, com ho demostra el cas extrem 
de Varsòvia, des de la presentació de la primera iniciativa per a la construcció 
d’un mercat cobert fins a la cerimònia de benedicció de l’edifici acabat passava 
més d’un quart de segle. 

A la segona meitat del segle xix, els mercats coberts formaven part de 
«l’equipament» bàsic de les grans ciutats i es van convertir, juntament amb 
algun altre tipus de construccions públiques, en una mena de signe de la 
metròpoli. Eren la prova d’un estàndard de vida superior, i al mateix temps 
influïen en els processos posteriors de desenvolupament de la ciutat. Assegu-
raven al comerç d’articles alimentaris unes condicions higièniques adequades, 
d’acord amb els estàndards de l’època, permetien una distribució i redistri-
bució dels aliments i al mateix temps facilitaven el control de qualitat dels 
productes. Esdevenien realment indispensables en el moment en què la ciutat 
assolia una determinada «massa crítica» i feia un «salt cap a la gran urbs», com 
ho demostra l’anàlisi d’aquest fenomen a les ciutats escandinaves, de l’Europa 
central i de l’Est, i russes. 

Els enormes mercats coberts construïts segons el model de les solucions 
parisenques de Victor Baltard —proveïts d’aigua corrent i de clavegueram, de 
magatzems refrigerats als soterranis, amb un bon sistema d’accessos i espais 
interiors racionalment planificats— van començar a aparèixer a les ciutats 
de l’Europa central i de l’Est una mica més tard que a l’Europa occidental o 
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meridional. A Viena, Berlín i d’altres ciutats alemanyes ja es van emprendre 
les primeres iniciatives de construccions d’aquest tipus a la dècada de 1860, 
igual que a les grans ciutats russes, però a les ciutats de Bohèmia, Hongria, 
Polònia o dels països escandinaus no van arribar fins els anys vuitanta, encara 
que, evidentment, hi havia excepcions. 

Com s’ha demostrat en moltes ocasions, l’edifici clau que va canviar 
l’opinió general sobre la forma de l’arquitectura d’ús comercial va ser sens 
dubte el Crystal Palace, erigit per albergar l’Exposició Universal de Londres 
del 1851, segons el projecte de Joseph Paxton. La substitució de les tradicionals 
estructures d’obra de fàbrica per uns «paraigües» de ferro i vidre en el complex 
del mercat central de París (Les Halles), suposadament ordenada pel mateix 
Napoleó III, i la preparació d’un nou projecte encarregat a Victor Baltard van 
marcar uns nous estàndards en l’arquitectura dels mercats coberts, no només 
a França.14 Les construccions de ferro calades projectades per Baltard donaven 
bons resultats als edificis construits a França, Espanya o Itàlia; no obstant 
això, no van arrelar als països de l’Europa central i de l’Est. Bucarest fou una 
excepció: per iniciativa de l’empresari francès François Alexandre Godillot,15 
de 1869 a 1872 es va erigir el mercat cobert Unirea, que malauradament no 
s’ha conservat. Va ser una rèplica gairebé exacta d’un dels pavellons del mercat 
central de París projectat per Victor Baltard i es va situar en una plaça de 
llarga tradició comercial.

A la majoria dels països de l’Europa central i de l’Est els lleugers «pa-
raigües» de ferro no superaven la prova del clima, la qual cosa no vol dir que 
es renunciés a fer servir les estructures de ferro i vidre en la construcció dels 
mercats coberts. Els arquitectes i constructors russos i de l’Europa de l’est co-
neixien perfectament el Crystal Palace de Londres, la majoria d’ells va visitar 
l’Exposició Universal de 1851. Coneixien també els mercats coberts de París i 
diverses solucions arquitectòniques aplicades a la construcció de les estacions 
de ferrocarril. Els arquitectes, fins i tot els de les ciutats mitjanes, estaven 
al corrent dels avenços tècnics i de les solucions arquitectòniques modernes, 
gràcies a les subscripcions de la premsa especialitzada. Les biblioteques de 
l’Acadèmia de Belles Arts de Petersburg o les escoles tècniques superiors, com 
l’Institut d’Enginyers Civils de Petersburg o l’Escola Politècnica de Riga, com-
praven pràcticament totes les revistes europees per a arquitectes i constructors 
i es proveïen constantment de manuals d’última generació i de catàlegs. 

14. Frances H. Steiner, French Iron Architecture, Its First Century of Development, Evanston, 1978, 
pàg. 50.
15. Augustin Ioan, Influences françaises dans l’architecture et l’art de la Roumanie des XIXe et XXe 
siècles, Bucurest, Institutul Cultural român, 2006, pàg. 48-49.
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En la construcció dels mercats coberts se solien utilitzar unes estruc-
tures sòlides de fàbrica de maó, generalment d’obra vista, proveïdes de 
finestres vidrades i sistemes de ventilació i cobertes per unes teulades de gran 
amplària construïdes amb ferro. Solien ser de planta basilical i tenir tres o 
cinc naus, amb fileres de pilars de ferro que sostenien la teulada —normal-
ment coronada per un clerestori elevat—, i que a vegades també servien de 
suport per a les galeries situades a la primera planta. Sovint s’aplicava una 
solució arquitectònica d’un mercat cobert amb fileres de botigues tradicio-
nals que se situaven als extrems de l’edifici principal, o bé se l’envoltava de 
locals petits per la part exterior.

Generalment la localització d’un mercat cobert modern obeïa a raons 
pragmàtiques. Es prenien en consideració elements com ara un accés còmode 
des de diferents direccions o la proximitat d’un ramal de ferrocarril o d’un 
port par facilitar els subministraments. També era important la tradició del 
lloc i l’afecció dels clients a una determinada plaça que feia funció de mercat. 
És per aquest motiu que la majoria dels mercats coberts moderns de les grans 
ciutats naixien a les antigues places de mercat. Poques vegades es creava un 
espai comercial del tot nou al mapa d’una ciutat, si no ho exigien projectes 
d’estructures arquitectòniques noves a barris emergents.

Els primers mercats coberts moderns de l’Europa central i de l’Est van 
sorgir a les grans ciutats de l’Imperi rus. De 1863 a 1864, a l’antiga plaça del 
mercat de Petersburg, es va erigir el Marinski rinok, segons el projecte de 
l’arquitecte Aleksandr I. A Krakau, un complex comercial destinat a la venda 
de fruita i verdura, amb una estructura de teulades de ferro i vidre que cobrien 
un seguit de parades de venda i de carrerons.16 La plaça més gran del mercat 
de Petersburg era el Sennoi Rinok. El 1864 es va elaborar el projecte d’un 
mercat cobert de ferro i vidre localitzat en aquesta plaça, però el projecte no 
va arribar a realitzar-se. 

Es va tornar a la idea de construir un mercat cobert a la plaça Sennoi 
Rinok gairebé vint anys més tard. El 1879 es va convocar un concurs arqui-
tectònic per al projecte de l’esmentat mercat. Petr O. Salmanovič va presentar 
un projecte particularment brillant perquè proposava la construcció d’un 
edifici immens amb vuit fileres de parades de venda, amb un cos rebuscat 
enriquit per un parell de torres frontals que abraçaven la volada central i que 
recordaven la solució de la façana del mercat cobert d’Anvers. Tanmateix, es 
va decidir realitzar el projecte sensiblement més modest de Hieronim Kittner, 
que va projectar quatre edificis idèntics de planta rectangular, però que en lloc 
d’una disposició en tres naus proposava unes extenses naus que constituïen 

16. Elena Borisova, Russkaia arkhitektura vtoroi polovini XIX veka, Moscou, 1979, pàg. 188. 
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Projecte per al mercat de la plaça Sennoi Rinok, Petersburg, 1879. Arquitecte: Petr O. Salmanovic

Projecte per al mercat de la plaça Sennoi Rinok, Petersburg, 1879. Arquitecte: Hieronim Kittner

Projecte per al mercat del port, Petersburg Arquitecte: Aleksandr Montag
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un únic espai, i que estaven envoltades, a tots els costats, per unes construc-
cions baixes que oferien més espai comercial accessible des de l’exterior.17 
La construcció del mercat es va dur a terme de 1883 a 1886 i es va situar al 
llarg del carrer Sennaia, en dues fileres de dos edificis cadascuna. Es va optar 
per una construcció portant original i innovadora, projectada per Kittner 
i realitzada a l’Empresa Metal·lúrgica Peterburguesa pels enginyers Pauker i 
Krel.18 La teulada de l’edifici descansava sobre uns arcs el·lipsoïdals sobrebai-
xats amb les bases fundades directament en el fonament continu, prescindint 
dels puntals verticals, la qual cosa va permetre un augment significatiu de 
la superfície comercial. És més, els constructors van elaborar un enginyós 
sistema per aixecar tota la construcció, que només requeria l’ús de les bastides 
a la construcció del primer arc, mentre que els restants s’aixecaven fins a la 
posició vertical sense el recurs de les construccions auxiliars. Aquesta solució 
es va convertir en el model per a altres construccions semblants a Petersburg, 
per exemple, el mercat Andreievski, erigit el 1891 segons el projecte de Pavel 
Siuzor. Així mateix, els diversos mercats de barri de Petersburg, com el que 
fou construït al port segons el projecte d’Aleksandr Montag, tenien el mateix 
esquema de naus independents, d’un únic espai, envoltades per una successió 
de botigues baixes. 

El 1876, a Moscou, es va edificar un mercat cobert projectat per Alek-
sandr Nikiforov. Era una construcció relativament modesta de planta rec-
tangular, coberta amb una teulada de ferro que descansava sobre uns pilars, 
els quals demarcaven el rectangle central del mercat. Tanmateix, els mercats 
coberts no van dominar el paisatge de les places comercials de  Moscou, 
on fins a principi del segle xx les construccions preferides van ser els ja 
esmentats torgovie riadi, que corresponien a la combinació d’una successió 
de botigues i d’una galeria comercial. Un dels més famosos és el Verkhnie 
Torgovie Riadi de la Plaça Roja (conegut als temps del comunisme com a 
GUM), construït de 1888 a 1894 i concebut per Aleksandr Pomerantsev. 
Aquesta gegantesca edificació comercial, que ocupa tot el costat nord-est de 
la plaça, consta de tres fileres de corredors de tres pisos que cobreixen una 
superfície de 252 metres de llargada per 90 metres d’amplària. Tot l’edifici 
té un pronunciat estil rus, amb gran riquesa de detalls i ornaments que 
recorden il·lustracions dels contes populars russos.19 

17. Andrei Punin, Arkhitekturnie pamiatniki Peterburga. Vtoraia polovina XIX veka, Leningrad, 
1981, pàg. 98-99.
18. Elena Russkaia Borisova, arkhitektura vtoroi…, pàg. 284.
19. Elena Kiritschenko, Zwischen Byzanz und Moskau. Der Nationalstil in der russischen Kunst, 
Munic, 1991, pàg. 111.
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A final de la dècada de 1870, van començar a sorgir a Escandinàvia 
mercats coberts d’obra de fàbrica. Es construïen sobretot edificis de planta 
rectangular, sovint proveïts de finestres petites i coberts amb unes teulades, 
dotades de clerestori, sostingudes per una estructura de ferro. Un dels primers, 
el mercat de carn, Kjøttbasaren, es va construir els anys 1874 i 1875 al port de 
Bergen, segons el projecte de Conrad von der Lippe. L’edifici, conservat fins 
avui, és una construcció de maó que reposa damunt d’un sòcol de pedra, amb 
detalls d’arrebossat a l’estil romànicorenaixentista. 

A la dècada de 1880 es van començar a edificar mercats coberts també a 
altres ciutats d’Escandinàvia. Un dels més interessants va ser el mercat Öster-
malm d’Estocolm, projectat per Isak Gustaf Clason i Kasper Salin, aixecat de 
1885 a 1889 i conservat fins avui. El mercat va ser construït com una successió 
d’edificacions al llarg del carrer, a la confluència de dues vies de comunicació. 
A causa d’aquesta localització, l’entrada principal estava situada a la cantonada 

Mercat de la carn, Bergen,1874-1875. Arquitecte: Conrad von der Lippe
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i s’hi accedia a través d’una torre gran i rabassuda, aixecada obliquament. Els 
exteriors del mercat, d’estil neoromànic, es van fer d’obra vista, i tot l’edifici 
es va cobrir amb una lleugera teulada sostinguda per uns puntals de ferro 
disposats en forma rectangular, que marcaven un espai central envoltat per 
un deambulatori una mica més baix. A Göteborg, el primer mercat, destinat 
al comerç de peix, el Fiskehallen, va néixer ja el 1874 i va ser obra de Victor 
von Gegerfelt, i els anys 1888 i 1889 se’n va construir un altre, el Saluhall, que 
fou concebut per Victor Adler i Hans Hedlund, i que estava cobert amb una 
teulada ovoide sostinguda per uns arcs estructurals semicirculars. 

Vista interior del mercat Östermalm, Estocolm, 1885-1889. Arquitectes: Isak Gustaf Clason  
i Kasper Salin
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Gairebé al mateix temps, el 1889, a Hèlsinki, es va construir un mercat 
cobert al port, el Wanha Kauppahalli, projectat per Gustaf Nyström. L’ar-
quitecte va donar a l’edifici unes formes neorenaixentistes i va avivar els ex-
teriors de maó amb uns detalls d’arrebossat més clar. El 1896 es va erigir un 
mercat semblant, projectat també per Nyström, a la plaça major de Turku. 
A Finlàndia, els mercats coberts s’han convertit en un element inseparable 
del paisatge arquitectònic a totes les grans ciutats. Es van construir mercats 
a Oulu i a Tampere, i a altres barris de Hèlsinki. El 1904 es va construir el 
Hietalahti Kauppahalli, segons el projecte de Selim Lindqvist, un bell edifici 
de maó, de planta rectangular, tancat amb uns absis semicirculars pels costats 
més curts, i amb un parell d’entrades a les volades, disposades simètricament. 
Els detalls de l’edifici combinen elements modernistes amb l’estil romàntic 
nacional, característic de l’arquitectura de la Finlàndia d’aquest període. Cal 
destacar que la teulada del mercat no descansa sobre una construcció de 
ferro, sinó sobre una complicada armadura de fusta visible des de l’interior. 
Uns anys més tard es va construir, segons un projecte de Lindqvist, el mercat 
Kaarti, que malauradament no s’ha conservat. El següent mercat d’Hèlsin-
ki, Hakaniemi, va ser eregit els anys 1911-1914, projectat per Karl Hård af 
Segerstad i Johan Dinar Flinckenburg. Es tracta d’un edifici asimètric d’una 
sola planta, amb uns trespols que ja són de formigó armat i amb uns exteriors 

Vista exterior del mercat Östermalm, Estocolm,1885-1889. Arquitectes: Isak Gustaf Clason  
i Kasper Salin
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modernistes on s’han aprofitat els contrastos entre el maó vermell sense arre-
bossar i els detalls de pedra. 

A Budapest es va realitzar un dels projectes més ambiciosos destinats 
a crear un sistema unificat d’abastament de queviures per a la ciutat, mit-
jançant la construcció d’un mercat central i d’una sèrie de mercats de barri, 
(vegeu també el text d’Allan Siegel en el present volum). Entre 1892 i 1896 
es va construir un gran mercat central a la plaça Fővám (Fővám tér) segons el 
projecte de Samu Pecz, i cinc mercats de barri; tots es van inaugurar el mateix 
dia, el 15 de febrer de 1897.20 El mercat central té uns exteriors de maó, de 
formes gòtiques, elaborats amb una extraordinària cura, amb detalls en pedra, 
i decorats amb abundants escultures. Està cobert per unes teulades altes i 
multicolors característiques de l’arquitectura de Budapest de finals del segle 
xix i principis del xx. Aquesta rebuscada forma de l’edifici es deu al fet que el 
mercat queda visible en la panorámica de la riba del Danubi, dominada per 
l’edifici neogòtic del parlament. 

20. Nagy, Market Halls in Budapest…

Mercat Wanha, Helsinki, 1889. Arquitecte: Gustaf Nyström
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El primer mercat modern cobert de Praga, el Staroměstská tržnice, es 
va construir al nucli antic, i la seva localització era força atípica. Es va erigir 
en un pati interior envoltat per tots costats per altres edificis, i la part frontal 
donava a una casa de veïnatge de quatre plantes. Va ser projectat per Jindřich 

Mercat Hietalahti, Helsinki, 1904. Arquitecte: Selim Lindqvist

Mercat Hakaniemi, Helsinki, 1911-1914. Arquitectes: Karl Hård af Segerstad i Johan Dinar Flinckenburg
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Fialka i es va construir el 1893.21 Es va crear un edifici funcional, però mancat 
d’exteriors, de manera que, en realitat, la seva presència en el paisatge arqui-
tectònic d’aquesta part de la ciutat no es va notar.

Ja a principi del segle xx, el 1902 es va construir a Praga un mercat 
cobert gran i atractiu, al barri de Vinohrady, a partir del projecte d’Antonín 
Turek. El bell edifici neorenaixentista té l’estructura interior de tres naus i uns 
exteriors arrebossats amb una façana vistosa i acuradament elaborada. L’edifi-
cació està dotada d’un sòcol de talla tosca i l’entrada principal queda emmar-
cada per dues columnes coronades amb un parell d’escultures al·legòriques a 
l’alçada del segon pis. La part superior està quasi totalment ocupada per un 
finestral termal, també dividit per un parell de columnes, i està emmarcada 
per dues petites torres acabades amb uns cascos ornamentals. Després de l’úl-
tima renovació, el mercat ha recuperat els seus colors contrastats que donen 
relleu als detalls dels paraments.

El 1908, al barri de Smichov de Praga es va edificar un nou mercat 
cobert projectat per Alois Čensky. Aquí també es va aplicar l’estructura de 
tres naus, amb la part central il·luminada addicionalment per unes finestres 
disposades a la part alta de l’edifici, i amb uns exteriors amb cantoneres de 
talla tosca i detalls modernistes. 

Varsòvia només va arribar a tenir mercats coberts després de molts anys 
de diligències. Els preparatius de la construcció, l’elaboració dels projectes 
successius, la recerca de vies de finançament i els canvis en la normativa que 
regulava el comerç van durar gairebé trenta anys. Les primeres propostes per 
a la construcció d’un mercat cobert a Varsòvia daten de la dècada de 1870: el 
1877 Józef Orłowski va elaborar el primer projecte d’un mercat per a aquesta 
ciutat.22 Aleshores es va planejar construir-lo al mig de la plaça del mercat de 
la Ciutat Vella, és a dir, exactament al lloc on des de l’edat mitjana s’havia 
ubicat el comerç de queviures. Més endavant es van projectar altres mercats 
coberts, concebuts, entre altres, per Karol Kozłowski i per Stefan Szyller, el 
qual es va basar en els projectes russos de Kittner i Montag.23 El projecte de 
concurs de Szyller, que preveia la construcció de dos mercats coberts en una 
plaça de l’antiga caserna al centre de la ciutat, no es va arribar a realitzar, però 
es va convertir en la base per elaborar un nou projecte, preparat per Bolesław 
Milkowski i Ludwik Panczakiewicz, el qual es va poder dur a terme finalment 
de 1899 a 1902.24 Es va construir un edifici de grans dimensions, anomenat 

21. Umlecké památky Prahy. Stare město, Josefov, red. Pavel Vlček, Praga 1996, pàg. 286-7.
22. Omilanowska, Świątynie handlu. Warszawska…, pàg. 144.
23. Omilanowska, Świątynie handlu. Warszawska…, pàg. 147-153.
24. Omilanowska, Świątynie handlu. Warszawska…, pàg. 154-162.
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Hale Mirowskie, en forma de dos blocs quadrilàters amb una estructura de 
tres naus i uns annexos d’una planta als dos extrems, on es situaven les oficines 
de l’administració, la base sociotècnica, etc. Els interiors de tots dos blocs es 
van cobrir amb unes teulades de ferro sostingudes per dues fileres de suports. 
L’estructura de la nau principal estava constituïda per una fila d’arcs de tres ar-
ticulacions. Els exteriors, de totxo sense arrebossar, estaven ricament decorats 

Postal amb una vista exterior del mercat de la plaça Kalikst Witkowski, Varsòvia

Alçats del projecte per al mercat de la plaça Kalikst Witkowski, Varsòvia, 1904-1908.  
Arquitecte: Henryk Gay
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amb fornícules de diverses formes i frisos amb decoracions esculpides, entre 
les quals hi havia l’escut de Varsòvia, la Sirena, diferents símbols del comerç, 
com el barret o el caduceu d’Hermes i nombroses garlandes amb motius de 
fruites i verdures. 

El 1904 va néixer el segon projecte d’un mercat cobert —aquesta vega-
da es tractava del mercat central de venda a l’engròs— elaborat per Henryk 
Gay.25 Es va acabar de construir l’any 1908. S’havia edificat als afores del 
centre urbà, a la plaça de Kalikst Witkowski, a prop del nus ferroviari i de 
la sortida oest de la ciutat. Era un immens edifici independent, d’un sol 
ambient, cobert per una teulada de dent de serra sostinguda per una filera de 
suports que dividien l’interior en sis «naus» transversals. Cadascuna d’aques-
tes parts estava destinada al comerç de productes diferents. Totes les funcions 
auxiliars s’ubicaben a la part frontal, un edifici massís d’una planta, dotat 
d’una torre amb un rellotge que dominava tots els voltants. Els exteriors 
de maó vermell amb detalls d’arrebossat estaven adornats amb ornaments 
esculpits per Zygmunt Otto amb motius de peixos, aus i cistelles de fruites 
i verdures. 

25. Omilanowska, Świątynie handlu. Warszawska…, pàg. 162-169.

Mercat Mirowskie, Praga, 1899-1902. Arquitectes: Boleslaw Milkowski i Ludwik Panczakiewicz
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El tercer mercat cobert de Varsòvia va ser un mercat de barri situat al 
carrer Koszykowa, acabat el 1909 segons el projecte de Juliusz Dzierżanowski.26 
No es va construir en un espai independent, sinó en una filera d’edificacions 
disposades al llarg del carrer, motiu pel qual l’arquitecte li va donar la forma 
de la lletra U. Això va permetre d’obtenir, per la banda del carrer, una petita 
plaça que facilitava l’accés i les maniobres dels vehicles d’abastament. L’edifici 
comercial principal, de tres naus, va quedar situat paral·lelament al carrer 
mentre que les dues ales extremes eren perpendiculars a aquest i acabaven amb 
unes entrades al mercat ornamentades. Tot l’edifici era de maó, però les faça-
nes de les ales van rebre una rica decoració en pedra d’estil modernista, també 
obra de Zygmunt Otto. Les entrades es van emmarcar amb tiges entrellaçades 
de gira-sols i pomeres i al coronament hi havia caps de toros que aguantaven 
l’escut de la ciutat. També es van projectar mercats que havien d’ubicar-se sota 
els trams del pont sobre el Vístula, construït els anys 1905-1914 (actualment 
anomenat Pont del Príncep Józef Poniatowski), però finalment aquest projecte 
es va abandonar. El quart mercat de Varsòvia no es va arribar a construir 
fins a la Primera Guerra Mundial, que és quan es va acabar d’aixecar l’edifici 
començat el 1913 al carrer Świętojerska. 

Tots els mercats de Varsòvia es van ubicar, d’acord amb la regla obser-
vada a tot Europa, als llocs tradicionalment lligats amb el comerç. L’única 
excepció va ser el mercat de Koszyki, construït en una parcel·la aconseguida 
expressament per a aquest objectiu. L’elecció del lloc on construir els mercats 
coberts estava dictada no només per la tradició i els costums dels habitants, 
sinó també per qüestions relacionades amb el transport. Tanmateix, els nous 
edificis exigien canvis en les estructures del transport, sobretot en el cas de la 
Hale Mirowskie. És cert que el lloc, una immensa plaça del mercat anomena-
da Za Żelazną Bramą, estava tradicionalment lligat al comerç, però la parcel-
la en què es va construir es va aconseguir gràcies a l’enderrocament d’una 
caserna, de manera que va resultar necessari remodelar el sistema d’accessos. 

L’aparició dels mercats coberts a Varsòvia va despertar l’interès per 
aquest tipus de construccions també a altres ciutats poloneses. Malaurada-
ment, els projectes de mercats coberts per a aquestes altres ciutats, sobretot 
per a Łódź i Lvov, van quedar només sobre paper, en canvi a la població de 
Mława es va arribar a construir, encara que a petita escala, un mercat inspirat 
en la Hale Mirowskie. Aquesta ciutat, encara que petita, tenia un paper molt 
important en el comerç fronterer entre Prússia i Rússia, ja que justament hi 
passava la via de tren que unia Gdańsk amb Varsòvia. 

26. Omilanowska, Świątynie handlu. Warszawska…, pàg. 169-175. 
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Uns anys després de la construcció de la Hale Mirowskie es va erigir 
també un mercat cobert a Vílnius inspirat en el model varsovià, segons el pro-
jecte de Wacław Minkiewicz.27 La construcció va durar del 1904 al 1906; els 
murs del mercat es van construir amb maó groc clar, típic de l’arquitectura de 
Vílnius. Aquest mercat era més modest que el de Varsòvia quant als detalls i als 
ornaments, però era gairebé de la mateixa mida i repetia fidelment la distribu-
ció interior amb l’atractiva estructura de tres naus que sostenia la teulada. 

Riga no va arribar a tenir un mercat cobert fins a l’inici del segle xx. 
L’edifici es va situar a la tradicional plaça del mercat de la ciutat, anomenada 
Alexandrovski. El primer projecte, d’un elegant mercat neogòtic amb guar-
niments de filigrana, va ser elaborat per Adam Jensch, però no va arribar 
a realitzar-se mai. El projecte preveia la construcció d’un edifici de planta 
rectangular, amb estructura basilical sostinguda per uns puntals de gelosia de 
ferro i amb una teulada d’estructura d’aquest mateix material. Els paraments 
havien d’anar adornats amb rics detalls d’estil gòtic anglès, amb nombroses 
torretes i amb múltiples divisions. El 1902 es va executar al mateix lloc el 
projecte, una mica més modest, de Reinhold Georg Schmäling, que preveia la 
construcció d’un edifici allargat de maó amb una teulada de ferro i uns detalls 
neoromàntics en els paraments.28 

27. Nijole Lukšionytè-Tolvaišienè, Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje, Vílnius, VDA 
leidykla, 2000, pàg. 83-84.
28. Jānis Krastiņš, Ivars Strautmanis, Lielais Rigas arhitektūras ceļvedis, Riga, Puse, 2002, pàg. 160.

Mercat de Vílnius, 1904-1906. Arquitecte: Waclaw Minkiewicz
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Els anys 1909-1910 es va construir també un nou mercat cobert a Liepaja  
(Liebau en alemany), una ciutat bàltica, situada a Curlàndia, que en aquells anys 
es desenvolupava ràpidament com a ciutat portuària i balneari. El mercat es va 
erigir al lloc ocupat anteriorment per un complex d’escorxadors, als voltants de 
l’antic mercat. El nou edifici de planta rectangular es va construir amb maó 
combinat amb clínquer verd i amb detalls d’arrebossat, i es va cobrir amb una 
teulada d’estructura de ferro amb un clerestori rectangular al centre. Els para-
ments es van decorar amb ornaments modernistes. 

Mercat de Riga, 1902. Arquitecte: Reinhold Georg Schmäling
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Com s’ha dit, a les grans ciutats de l’Imperi rus, durant molts anys, 
el model d’edifici comercial predominant va ser el ja esmentat torgovie riadi. 
Generalment, els edificis d’aquest tipus construïts a final del segle xix eren 
uns complexos comercials immensos que recordaven les grans galeries, com 
la Galleria Vittorio Emanuele II de Milà, però amb fileres de botigues també 
a les plantes superiors, situades en unes galeries comunicades entre elles per 
una xarxa de passarel·les i plataformes suspeses. Edificis similars a aquest 
foren erigits, per exemple, a Odessa, on, ja al començament del segle xix, es 
van construir els primers torgovie riadi als dos centres de mercat més impor-
tants de la ciutat, Novi rinok i Rinok «Privoz». Eren unes llargues edificacions 
amb fileres de botigues precedides per uns pòrtics amb columnes. Algunes 
d’aquestes construccions d’entre les més antigues, d’estil classicista, s’han 
conservat fins avui. A final del segle xix, a aquests dos centres comercials  
que s’anaven desenvolupant de mica en mica, se’ls van sumar nous edificis 
de mercats coberts moderns.

Les dues immenses places del mercat d’Odessa han tingut i, en certa 
manera, continuen tenint un cert caràcter de Pròxim Orient. En una enorme 
superfície cohabiten, els uns al costat dels altres, mercats coberts, galeri-
es comercials, torgovie riadi, més o menys elegants, complexos de parades 
de venda i de paradetes totalment provisionals. Malgrat el caos aparent del 
conjunt, en el laberint de passadissos queda visible la divisió en diferents 
branques comercials concentrades en sectors concrets del gran basar. El Novi 
rinok, el primer mercat cobert modern amb una estructura de teulada de 
ferro i amb paraments vistosos, es va construir pels volts de1 1885. L’autor 
del projecte va ser Arkadi Dmitrevitx Todorov.29 El projecte inicial preveia la 
construcció d’un edifici estès al llarg del carrer Torgovaia, que havia d’ocupar 
tota l’extensió del basar, és a dir, des de l’actual carrer Kniazheski pereulok 
fins al carrer Novobazarni pereulok. Finalment, van realitzar-se dues edifica-
cions, ja que a l’alçada del carrer Koblevskaia es va deixar un espai lliure que 
donava accés a la plaça del mercat pròpiament dita, que s’estenia darrere dels 
mercats coberts. Les construccions tenien una estructura complexa, amb els 
interiors de tres naus, amb pavellons de tres plantes als extrems dels edificis 
i a les cantonades, i amb una filera de botigues petites i de parades afegides 
a les parets exteriors de l’edifici, accessibles des del carrer i des del basar. 
Les parets exteriors dels mercats es van decorar amb uns bells ornaments 
neorenaixentistes, amb nombroses divisions arquitectòniques i amb grans 
finestrals semicirculars als extrems. 

29. Arkhitektura staroi Odessi. Odessa, Stoletie Odessi, 2007, pàg. 133-135.
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A final del segle xix i al començament del xx es va construir tota una 
sèrie d’edificis comercials al complex de l’immens mercat Rinok «Privoz», 
situat al llarg del carrer Privoznaia, a prop de les vies del tren i de l’estació. 
Un d’aquests edificis fou un mercat cobert amb una teulada d’estructura de 
ferro, amb una gran arcada a l’entrada, tancada en semicercle; també s’hi 
va construir l’anomenada galeria de la fruita: una edificació independent a 
gran escala que constava de dues fileres paral·leles de botigues petites d’una 
planta, amb un passadís cobert al mig per als clients. La galeria de la fruita 
es va edificar el 1913 segons el projecte de l’arquitecte d’Odessa, Fiodor 
Pavlovitx Nesturj. 

A Kiev, es va construir un mercat cobert immens amb una estructura 
moderna de ferro, a la plaça de Bassaràbia, la plaça del mercat tradicional 
de la ciutat. El projecte va ser fruit d’un concurs arquitectònic anunciat 
a la primavera de 1908. Inicialment les autoritats municipals planejaven 
construir, a la mateixa plaça i als seus voltants, una dotzena d’edificis pú-
blics, dels quals només una part havia de destinar-se al comerç. A part del 
mercat cobert central, a la plaça també s’hi havia d’erigir un edifici amb 
uns magatzems al soterrani, i una biblioteca pública a les plantes superiors. 
Al llarg dels carrers adjacents estava previst construir també: un mercat 
cobert destinat a la venda de flors, tres petits edificis de venda al detall, un 
edifici amb un menjador i un restaurant, així com uns lavabos públics, una 
font i uns pavellons coberts destinats a la venda directa des dels carros de 
subministrament. 

En el concurs resolt a final de 1908, el primer premi es va atorgar al 
projecte de l’arquitecte varsovià Henryk Gay, autor del projecte del mercat 
cobert de la plaça de Kalikst Witkowski de Varsòvia.30 Encara que la majoria 
dels edificis projectats no va arribar a realitzar-se, el 1912, es va erigir l’edi-
ficació més important del complex, un vistós mercat cobert. En projectar el 
mercat de Kiev, Gay es va basar en la solució presa en la construcció del mer-
cat cobert Sainte Madeleine de Brussel·les, mercat del qual coneixia el projecte 
per les publicacions en revistes especialitzades o potser per la reproducció en 
una extensíssima publicació russa de diversos volums, dedicada a l’arquitec-
tura mundial de la segona meitat del segle xix, i el segon volum de la qual, 
consagrat a projectes d’edificis comercials, es va publicar justament a principi 
de 1908.31 El mercat es va construir sobre un pla rectangular gairebé quadrat, 

30. Projecte de concurs d’un mercat cobert per a Kiev, Przegląd Techniczny, 1908, núm. 43, pàg. 520, 
ilustr. XXIII-XXV.
31. Gawril Baranovski, Arkhitekturnaia Entsiklopedia 2. polovini XIX veka, II, San Petersburg, 
1908, pàg. 248.
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tancat en forma de semicercle. L’enorme cos del mercat es va envoltar per la 
part exterior amb un cercle de botigues d’una planta. L’edifici era de maó, 
amb detalls d’arrebossat i pedra. El mercat es va cobrir amb una estructura 
de ferro amb clerestoris, sostinguda per uns puntals de gelosia de ferro que 
delimitaven l’estructura de tres naus de la part rectangular del mercat, passant 
suaument a marcar la línia semicircular al tancament en forma d’absis. Les 
formes del conjunt combinaven la manera de compondre volums característica 
del modernisme: amb ornaments pròpiament modernistes i detalls medievals. 
A sobre de l’entrada principal es va disposar un gran baix relleu amb motius 
de peixos i xarxes de pescar. 

A les darreries del segle xix, els mercats coberts van aparèixer també a 
les ciutats dels confins orientals de l’Imperi alemany. Allunyades dels centres 
del poder, les ciutats d’aquesta regió van entrar en la fase de desenvolupa-
ment dinàmic una mica més tard que les ciutats de les províncies centrals 
o occidentals. Finalment van ser els grans mitjans econòmics provinents de 
les reparacions de guerra els que van influir de manera determinant en els 
processos urbanístics de les províncies orientals. Una de les ciutats el desen-
volupament de la qual no va acusar una gran acceleració fins la dècada de 
1880 va ser Gdańsk, en un altre temps el port més important del Bàltic, però 
vingut a menys al llarg del segle xix. El mercat cobert de Gdańsk es va cons-
truir el 1896 dins de l’històric nucli antic, segons el projecte dels arquitectes 

Mercat de Gdansk, 1896. Arquitectes: Otto i Karl Felhaber
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municipals Otto i Karl Felhaber.32 L’edifici es va situar al costat d’un monestir 
de dominicans, en una plaça del mercat amb una tradició comercial que es 
remuntava a l’edat mitjana. Encara que no estigués a prop de la via de tren, 
tenia bones connexions amb el port i amb els carrers que sortien de la ciutat. 
Era un edifici independent de maó vermell eriçat de torretes neomanieristes 
que imitaven edificis històrics com el Gran Arsenal, l’església de Santa Cate-
rina o l’Ajuntament de la Ciutat Vella. 

El 1904 es va inaugurar un mercat cobert a Bydgoszcz, projectat i realitzat  
per l’empresa berlinesa Paul Boswau i Hermann Knauer. Es va erigir dins del 
nucli antic, a prop de la plaça del mercat i, al mateix temps, a prop de les 
instal·lacions portuàries del riu Brda. L’edifici independent, de maó, destaca 
pels ornaments neogòtics dels paraments, concentrats sobretot a la part de 
l’entrada principal situada a la cantonada de l’edificació i que ressalta gràcies 
al coronament en forma d’escala, emmarcat per dues torres cilíndriques. Un 
altre mercat que destacava per la gran elegància de la seva arquitectura era el 
mercat central de Chorzów, erigit el 1905, un edifici enorme amb l’estructura 

32. Małgorzata Omilanowska, «The question of National and Regional Identity on the Example 
of Polish and German Interpretations of Gdansk Architecture in the 19th and 20th Centuries», Acta 
Historiae Artium [Hungary], IXL, 2008, pàg. 222-227. 

Mercat de Bydgoszcz, 1904. Paul Boswau i Hermann Knauer
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interior de tres naus i amb una atractiva façana, eclèctica i multicolor, que 
combinava elements neorenaixentistes i neoromàntics. 

Una mica més tard es van construir dos mercats coberts a Wrocław. 
Foren dels primers mercats d’Europa on es van emprar arcs parabòlics amb 
estructures modernes de formigó armat. Poc abans, el 1904, s’havia elaborat 
un projecte de mercat central a Munic, que proposava la mateixa solució es-
tructural, però la realització d’aquest projecte fou posterior a la construcció 
del mercat de Wrocław. D’altra banda, Richard Plüddemann va projectar dos 
edificis similars, però amb formes diferents, que combinaven elements ca-
racterístics de l’arquitectura defensiva amb l’estil modernista. Les atrevides 
estructures parabòliques de formigó armat de les teulades van ser projectades 
per Friedrich August Küster.33 

Aquesta tendència a donar als mercats coberts unes formes més refina-
des, que es pot observar als edificis construïts a l’inici del segle xx —espe-
cialment aquells que estaven situats als barris més privilegiats—, també es 
va produir, per exemple, a Bulgària. En aquest mateix país es van utilitzar, 
per a la construcció d’un mercat cobert, formes arquitectòniques considera-

33. Agnieszka Gryglewska, Architektura Wrocławia XIX-XX wieku w twórczości Richarda Plüdde-
manna, Wrocław, 1999, pàg. 210-215.
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des típiques de l’estil nacional. El mercat Centralnite sofiski hali, anomenat 
Halite  i situat al bulevard de Maria Lluïsa de Sofia, va ser projectat per Naum 
Torbov i es va construir els anys 1909-1911.34 El seu emplaçament era força 
singular, ja que es va erigir a tocar de la sinagoga i d’uns banys d’aigües mi-
nerals concebuts per Petka Momčilov. Torbov va donar a l’arquitectura del 
mercat unes formes neobizantines, considerades a Bulgària com a nacionals, 
i que, des del punt de vista de l’estil, harmonitzaven perfectament amb altres 
edificis de l’entorn.35 

La història de la construcció dels mercats coberts a les ciutats de l’Europa  
central i de l’Est no acaba pas amb la Primera Guerra Mundial. Els mercats 
coberts es van anar construint al llarg de tot el període entre la Primera i la 
Segona Guerra Mundial. La majoria de les vegades, ja eren unes construccions 
de formigó armat sostingudes per unes atrevides estructures amb arcs parabò-
lics, però també s’utilitzaven sovint construccions suportades per arcs o bigues 
d’acer, com per exemple al mercat de Katowice, construït els anys 1935-1936, 
amb una estructura projectada per Stefan Bryła i una forma arquitectònica 
concebuda per Lucjan Sikorski i Jan Zarzycki. Val la pena destacar també el 
magnífic exemple de constructivisme del mercat cobert de Gdynia, obra de 
Jerzy Müller i de Stefan Reychman, dels anys 1935-1938 i que s’ha conservat 
fins avui.36 El complex consta de dos mercats, de fruita i verdura i de carn, 
units en forma d’ela, i un tercer a part, per al peix. El mercat de fruita i ver-
dura constitueix l’element més original del conjunt, ja que té una coberta de 
secció parabòlica que descansa sobre un sistema de nou arcs biarticulats d’acer, 
reblats de ceràmica segons el mètode de Förster. Contrasta notablement amb 
el mercat de la carn, cobert amb una teulada de dues aigües gairebé plana, 
sostinguda per una estructura de cintres biarticulades. El tercer mercat, el 
del peix, té una teulada d’estructura d’acer que descansa sobre uns suports de 
formigó armat. 

A Riga es va construir un dels complexos de mercats més grans d’Eu-
ropa. A la construcció es van aprofitar elements de l’estructura d’uns hangars 
de zèppelins de la Primera Guerra Mundial, que es van traslladar a la ciutat 
i es van disposar a la vora del riu, a prop de la via del tren.37 Com a resultat, 
els anys 1924-1930, en va sorgir un complex de cinc mercats immensos, units 

34. Nikolaj Trufesev, «Sintez na architekturata s monumentalnite izkustva v Blgarija», dins Iz 
 Istorijata na blgarskoto izobrazitelno izkustvo, II: 1878-1918, Sofia, ed. Aleksandar Obretanov, 1984, 
pàg. 146-214, aquí pàg. 154-155.
35. Stefan K. Bojadziev et. al., Blgarskata architektura prez vekovete, Sofia, 1892, pàg. 201.
36. Omilanowska, Świątynie handlu…, pàg. 195.
37. Jánis Krastiņš, Ivars Strautmanis, Jánis Dripe, Latvijas Architektūra no senatnes līdz 
mūsdienām, Riga, 1998, pàg. 163.
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entre ells, i sostinguts per arcs segmentals de formigó armat. El projecte era 
de Pāvil Dreijmanis, Pāvil Pavlov, Vasilij Isajev i Georg Tolstoj. A final de la 
dècada de 1930 també es van erigir mercats coberts a Romania, interessants 
des del punt de vista arquitectònic. El desenvolupament dinàmic que va co-
nèixer Bucarest a partir de 1935 va fer que s’emprenguessin algunes noves 
iniciatives en la construcció d’edificis comercials. Al barri de Domenia, es va 
planejar la construcció d’un mercat modern i funcional, concebut per Nicu 
Georgescu, i al barri d’Obor s’havia de construir un complex de mercats de 
venda a l’engròs. Els primers projectes van ser elaborats l’any 1936 per Octav 
Doicescu, però a la segona etapa del procés aquests projectes es van rebutjar  
i el 1937 se’n va encarregar un de nou a l’eminent arquitecte modernista Horia 
Creangă.38 El seu projecte visionari no va arribar a realitzar-se en els anys que 
van seguir; no es va tornar a la idea de construir els mercats d’Obor fins el 
1942, quan va sorgir un projecte reduït, elaborat per Creangă en col·laboració 
amb Haralamb Georgescu. La seva realització es va prolongar fins el 1950, 
primer sota la direcció de Creangă i després de la seva mort, sota la direcció de 
Georgescu. Després de la marxa d’aquest últim als Estats Units, el van acabar 
Ilie Teodorescu i Gheorghe Trifu. El mercat d’Obor és un excel·lent exemple 
de funcionalisme auster. El cos del mercat és un simple paral·lelepípede co-
ronat amb un àtic geomètric i calat, mentre que l’interior, molt espaiós, està 
il·luminat gràcies a unes immenses finestres rectangulars i adornat amb un 
mosaic monumental. A Ploiesti, es va construir un mercat cobert d’estructura 
de formigó armat, amb la superfície comercial central dotada d’una cúpula 
projectada per Toma Socolescu i l’enginyer Zalinger.39 

En el context dels edificis erigits els anys quaranta, val la pena esmentar 
també l’esplèndida edificació de Ljubljana, projectada per Jože Plečnik i cons-
truïda entr 1940 i 1944.40 Amb aquesta bella construcció es crea a la vora del 
riu Ljubljanica una estructura de dues plantes que recorda les construccions 
defensives i les arcades comercials renaixentistes, mentre que per la banda de 
les places Vodnikov i Pogačarjev pren la forma d’una façana única, amb una 
columnata austera i antiga. A la primera planta s’hi ubiquen els petits comer-
ços i a la planta baixa un mercat de peix.

Els mercats coberts eren inversions que complien una funció social 
important; sovint no resultaven rendibles, però pujaven l’estàndard de vida 

38. Luminiţa Machedon, Ernie Scoffham, Romanian Modernism. The Architecture of Bucharest, 
1920-1940, Cambridge-Londres, 1999, pàg. 267-268.
39. Grigore Ionesco, Histoire de l’architecture en Roumanie, Bucarest, 1972, pàg. 471.
40. Alexander Bassin, Ljubljanke trznice architekta Josefa Plecnika / The Market in Ljubljana Designed 
by the Architect Jože Plečnik, Ljubljana, 1996.
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dels habitants de la metròpoli, feien servei a tothom i satisfeien les necessitats 
bàsiques de la població, és a dir, subministraven aliments. Creaven un espai 
urbà destinat sobretot a les capes inferiors de la societat urbana, venedores, 
cuineres, serventes o mestresses de casa. Era un espai on confluïen la ciutat  
i el camp, els comerciants i els productors, proveïdors, mossos i venedors. En 
algunes ciutats, com ara Varsòvia o Vílnius, eren també llocs on es trobaven 
dues cultures, la dels venedors jueus i la dels clients cristians.

Els nous tipus d’edificis comercials —adaptats a les necessitats de les 
grans urbs— que van aparèixer a l’arquitectura del segle xix van esdevenir un 
dels sinònims del progrés, en la consciència de les societats d’aquell temps. La 
seva construcció era la prova que la ciutat adquiria l’estatus de metròpoli. Els 
mercats coberts es consideraven tan imprescindibles en una gran ciutat com el 
clavegueram, l’abastament d’aigua, els tramvies o els escorxadors municipals. 

L’arquitectura dels mercats coberts representa una gran diversitat d’es-
tils i varietats, ja que depenia de les condicions locals i de les tendències i 
els corrents que anaven canviant amb el temps. Habitualment, els mercats 
coberts tenien paraments d’obra vista, que la decoració vigent al segle xix 
associava amb els edificis utilitaris. Tanmateix, això no vol dir que els arqui-
tectes abandonessin l’ambició de crear solucions interessants i originals, que 
sovint es nodrien de la tradició arquitectònica local. S’atorgava una impor-
tància particular a l’elaboració dels cossos i dels paraments d’aquells mercats 
coberts pròxims a edificis històrics o distingits de la ciutat. En aquest context 
cal esmentar sobretot el mercat de Sofia, adaptat estilísticament als magnífics 
banys neobizantins, el mercat de Budapest a Fővám tér, amb els seus para-
ments curosament elaborats i les seves teulades multicolors cobertes de teules 
esmaltades, que es combinaven a meravella amb la vista panoràmica de la 
riba del Danubi, o bé el mercat de Gdańsk adornat amb nombroses torretes 
neomanieristes, que es va aixecar a la Ciutat Vella, tocant a l’església gòtica 
dels dominicans i a prop de nombrosos monuments manieristes com ara la 
torre de Santa Caterina o l’Ajuntament de Ciutat Vella. Els mercats coberts 
construïts a barris nous sovint adquirien formes en harmonia amb l’estil de 
l’entorn; per exemple, el mercat de Koszyki es va dotar de paraments decorats 
amb escultures de pedra modernistes.

La majoria dels mercats s’adornaven amb ornaments pictòrics o escultò-
rics —interessants des del punt de vista iconogràfic— de temàtica vinculada 
al comerç i als productes comestibles. Aquests ornaments podien correspon-
dre a una al·legoria del comerç, com per exemple la figura de Mercuri, o bé els 
seus atributs. No faltaven rams de flors i verdures, piles de fruita, peix, marisc 
o caça representats de forma realista. Eren freqüents els elements heràldics 
relacionats amb l’escut de la ciutat on s’ubicava el mercat.

Els mercats coberts a Escandinàvia, Rússia…
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La importància dels mercats coberts en els processos urbanístics depe-
nia en gran mesura del potencial econòmic de la ciutat i del tipus de mercat. 
Evidentment, els que tenien un paper més important en aquest sentit eren els 
mercats centrals de venda a l’engròs, ja que exigien una superfície comercial 
àmplia i les millors xarxes de comunicació, tant pel que fa a l’accés a les vies 
de transport exterior —generalment per ferrocarril, però també per carretera 
i per aigua—, com a les connexions dins de l’estructura urbana. D’aquesta 
manera, al voltant dels mercats coberts es creaven nous accessos, es traçaven 
carrers nous i es construïen vies de tramvia. Generalment, els mercats coberts 
es convertien en centres dels barris comercials que atreien comerciants d’altres 
parts de la ciutat. Envoltats d’eixams de venedors i clients, constituïen no 
només els «ventres» de les ciutats, sinó també, en certa manera, els seus cors. 
Sovint esdevenien objecte de fascinació per als artistes, tant per als escriptors 
que hi situaven l’acció de les seves novel·les com per als pintors que de bon 
grat immortalitzaven el remolí multicolor dels venedors i el fabulós món dels 
productes que oferien.41 

Avui dia, els mercats coberts que continuen realitzant la seva funció 
original són cada vegada més escassos. Aquells que han sobreviscut malgrat 
les guerres i l’onada d’enderrocs de l’arquitectura del segle xix generalment 
han perdut la seva funció inicial. Normalment alberguen botigues de luxe  
i supermercats, es transformen en centres de cultura o sales d’exposicions, 
però poques vegades són l’espai del comerç de comestibles on, als matins, en 
centenars de botigues i parades, es troben els venedors de tota classe d’exqui-
sideses amb els seus clients habituals. 

41. Małgorzata Omilanowska, «Commercial Architecture in the Cultural Landscape of Nineteenth-
 Century Warsaw», dins Peter Martyn (ed.), The City in Art, Varsòvia, 2007, pàg. 115-125. 
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Lliçons d’Europa: la reforma del mercat públic als  
Estats Units durant el període progressista, 1894-1922 
Helen Tangires

El 1913, dirigents municipals provinents de ciutats d’arreu dels Estats Units 
es van reunir a Filadèlfia (Pennsilvània), per celebrar un simpòsium sota els 
auspicis de l’Acadèmia Nord-americana de Ciències Polítiques i Socials. El 
tema era la reducció dels elevats preus dels aliments mitjançant la millora dels 
mercats públics.1 El Dr. Clyde Lyndon King, organitzador del congrés i pro-
fessor de l’Escola de Finances i Comerç Wharton, va assenyalar que el 1910, 
per cada dos dòlars que les ciutats dels Estats Units gastaven en els cementiris, 
només en gastaven un en els mercats, «és a dir, més en llocs per enterrar els 
morts que en llocs per comprar menjar als vius». La prosperitat urbana, deia 
King, depenia de tenir cultius productius però combinats amb mercats mu-
nicipals que venguessin la producció local, un esquema que es podia trobar a 
Munic, on el 25% de la carn de la ciutat procedia de granges properes. King 
també va dir que la prosperitat urbana als Estats Units dependria de la bona 
gestió dels mercats terminals majoristes, que ja eren «característics de totes les 
ciutats europees», i va citar concretament els de Budapest, Praga, Le Havre, 
Lió, Brussel·les, Londres i París. Segons King, aquesta mena de mercats ma-
joristes constituïen un punt d’intercanvi comercial fiable i econòmic per als 
productes tant locals com importats, i això garantia la presència d’aliments 
frescos al mercat durant tot l’any.2 Representant Alemanya al simpòsium hi 
havia el Dr. Willy Levin, membre de l’Ajuntament de Frankfurt. Parlant da-
vant dels seus companys nord-americans, Levin va afirmar que, sens dubte, les 
ciutats havien de «buscar i oferir mitjans per garantir l’abastament d’aliments», 
amb la qual cosa volia dir que havien de construir mercats públics coberts per 
al comerç a l’engròs d’aliments peribles.3 En representació del Departament 

1. Clyde Lyndon King, Reducing the Cost of Food Distribution, Filadèlfia, King ed. (Annals of 
the American Academy of Political and Social Science), 1913, L. Vegeu també Helen Tangires,  
«Feeding the Cities: Public markets and Municipal Reform in the Progressive Era», Prologue: 
Quarterly of the National Archives and Records Administration, XXIX (primavera 1997), pàg. 16-26. 
2. Clyde Lyndon King, «Municipal Markets», dins Reducing the Cost…, pàg. 102-117.
3. Stadtrat D. Levin [sic], «Wholesale terminal markets in Germany and Their Effect on Food Costs 
and Conservation», dins Reducing the Cost…, pàg. 153-165. El Dr. jur. Willy Levin (1860-1929) 
va ser jutge de la ciutat alemanya de Frankfurt des del 1895 fins al 1919, a més de vicepresident del 
Comitè de Desenvolupament de Mercats i de la Comissió d’Abastament d’Aliments. Vull expressar 
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d’Agricultura nord-americà hi havia el Dr. Charles J. Brand, cap de l‘Oficina 
de Mercats acabada de crear al seu ministeri. Brand va dir que havia arribat 
l’hora que el govern federal prengués mesures per millorar el complex recor-
regut comercial que feien els productes de conreu des dels agricultors fins als 
consumidors. Segons Brand, els Estats Units havien d’adoptar un sistema de 
cooperatives que ja funcionava bé a Europa, sobretot a «Dinamarca, Irlan-
da, Holanda, Alemanya i altres estats europeus». Molts altres ponents, entre 
els quals hi havia acadèmics, arquitectes paisatgistes, funcionaris de governs, 
urbanistes, funcionaris de transports i grups de defensa dels consumidors, 
van fer referència al excepcionals sistemes de comercialització i de mercats 
alimentaris d’Europa.

Aquest simpòsium va representar un microcosmos del Període Progres-
sista, el període de reforma que va tenir lloc als Estats Units entre la dècada 
de 1890 i la de 1920 i que va néixer de la fe comuna en la capacitat humana 
per millorar les condicions de vida en una societat urbana-industrial. L’oferta 
d’uns aliments sans i accessibles, entre altres objectius prioritaris de les insti-
tucions públiques, exigia cooperació i eficiència, l’assessorament d’experts i la 
intervenció del govern en els aspectes econòmics i socials.

Per què la comercialització i la distribució urbanes d’aliments, que sem-
pre havien pertocat als ajuntaments, esdevenien ara un tema de debat nacio-
nal i internacional? Malgrat la preponderància imminent de les botigues de 
queviures, els reformadors municipals creien que els mercats públics podien 
tenir un paper fonamental en l’abastament de les ciutats del nou segle xx. Els 
agradava el sistema de mercats públics perquè el trobaven eficaç i equitatiu, 
de manera que, en comptes d’abandonar-lo, miraven cap a Europa buscant 
formes de millorar-lo. 

En aquest assaig analitzarem l’opinió persistent que hi havia als Estats 
Units que els mercats públics europeus eren superiors als nord-americans, una 
opinió que a les primeres dècades del segle xx havia pres proporcions nacio-
nals. Els indicadors d’aquesta superioritat dels mercats de l’antic continent 
eren la seva organització i supervisió, l’accés als grans sistemes de transport, 
l’arquitectura sòlida i tècnicament avançada, el sistema complex d’inspecció 
del sector carni, les subhastes freqüents, la comunicació dels preus a l’engròs, 
la distribució física dels venedors de carrer i dels mercats a l’aire lliure i la 
coordinació dels mercats centrals amb els escorxadors municipals i amb els 
mercats ramaders. Les lliçons que s’extreien d’Europa procedien de fonts 
molt diverses, des d’informes consulars, compendis de reglaments de mercats  

el meu agraïment a Ute Schumacher, arxivista de l’Institut für Stadtgeschichte de Frankfurt, per la 
identificació de Levin i de les dates amb ell associades. 
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i documents governamentals fins a diaris, llibres i revistes populars.4 Aquestes 
fonts confirmaven en tots els casos la condició modèlica dels mercats euro-
peus, una visió que contradeia la teoria de l’excepcionalitat nord-americana, 
és a dir, la creença que els Estats Units diferien qualitativament d’altres països. 
La idea que podien aprendre d’Europa —si més no en relació amb la comer-
cialització dels aliments— tenia arrels històriques, però quan realment va fer 
efecte va ser durant el Període Progressista, quan les ciutats nord-americanes 
patien preus molts alts dels aliments, congestions de trànsit al voltant dels 
mercats i mercats públics ruïnosos i sense cap higiene. Els governs federal, 
estatal i local es van implicar en la reforma dels mercats d’una manera i fins a 
un punt que no tenien precedents.

La història dels mercats públics als Estats Units
El precedent històric del sistema de mercats públics als Estats Units explica 
per què els qui creien en el bon govern a principis del segle xx valoraven tant 
els mercats públics i buscaven inspiració a Europa. El sistema nord-americà 
estava profundament arrelat en el dret consuetudinari, els costums i les pràc-
tiques tant de la Gran Bretanya com continentals. Els mercats públics dels 
Estats Units, a l’igual dels seus equivalents europeus, eren essencials per a la 
supervivència econòmica d’una ciutat, perquè el desaprofitament o una com-
petència excessiva podrien significar pobresa i fam per a tota la comunitat. 
Seguint aquesta tradició, els municipis de la nova nació van preveure espai 
públic i carrers més amples per als mercats, van construir coberts (sheds) per a 
la protecció dels compradors i els venedors i van establir normes específiques 
de conducta comercial en forma de reglaments de mercat.5

Al llarg de tot el segle xix, els ajuntaments designaven funcionaris de 
mercat per supervisar els mercats públics i protegir els consumidors dels ali-
ments fets malbé i de les mercaderies que no complien els pesos i mesures 
normatius. Amb els ingressos obtinguts dels arrendaments de les parades es 
mantenien fons d’ajut per als pobres, i els funcionaris de mercat donaven els 
aliments confiscats per incompliment de pesos i mesures als albergs i als cen-
tres psiquiàtrics. Els horaris del mercats donaven cabuda a les diverses classes 
socials: quan obrien al matí, que era quan anaven a comprar els clients de classe 
mitjana, els preus eren més cars; al final del dia, el mercat s’omplia amb les clas-
ses més pobres, perquè els venedors baixaven els preus i les autoritats permetien 

4. Durant aquest període destaca l’absència total de cròniques corresponsals i informes oficials sobre 
els mercats espanyols, a causa probablement de la guerra entre Espanya i els Estats Units del 1898. 
5. Helen Tangires, Public Markets and Civic Culture in Nineteenth-Century America, Baltimore  
i Londres, Johns Hopkins University Press, 2003, pàg. 3-14.

Lliçons d’Europa: la reforma del mercat públic…



438

que el vells, les vídues i els discapacitats venguessin petits articles des de les 
parades buides. El concepte que els governs eren els responsables del comerç 
al detall d’aliments es veia reforçat per la ubicació dels mercats a prop o fins  
i tot a la planta baixa dels ajuntaments. La proximitat dels mercats a l’autoritat 
municipal havia estat una tradició europea des de l’edat mitjana, quan el rei, 
l’Església o el govern local regulaven l’economia urbana.6 

Durant la primera meitat del segle xix, els municipis dels Estats Units 
van construir mercats coberts, sovint amb gran despesa pública, destinats a 
respondre a una població urbana en augment. Un de molt celebrat va ser el 
mercat Faneuil Hall de Boston (Massachusetts), construït a instàncies de l’al-
calde Josiah Quincy entre el 1823 i el 1826 amb un cost d’un milió de dòlars 
del pressupost públic. El nou mercat oferia unes instal·lacions més grans per 
als venedors i els clients que ja no cabien al vell mercat ubicat a la planta baixa 
de Faneuil Hall, l’edifici de l’ajuntament que hi havia a l’altre costat del car-
rer. Els mercats coberts eren objecte d’orgull ciutadà, no només pel seu mèrit 
arquitectònic, sinó també per la seva capacitat de contenir la comercialització 
d’aliments d‘una ciutat sota un únic sostre.7 

6. Tangires, Public Markets and…, pàg. 14-25.
7. Tangires, Public Markets and…, pàg. 40-42. Sobre la història del mercat Faneuil Hall, vegeu John 
Quincy, Jr., Quincy’s Market: A Boston Landmark, Boston, Northeastern University Press, 2003.  
El mercat Faneuil Hall va ser renovat el 1976 i convertit en un centre comercial orientat al turisme.

Mercat de Faneuil Hall, Boston, 1823-1826
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Amb tot, el mercat Faneuil Hall era atípic per les seves dimensions 
físiques i per la gran inversió pública que va suposar, ja que la majoria de 
mercats dels Estats Units, sobretot durant la primera meitat del segle xix, eren 
senzills coberts independents al mig d’un carrer o d’una plaça. Aquest tipus de 
mercat havia estat la norma des de l’època colonial, i era un model molt fre-
qüent a tota Gran Bretanya i arreu d’Europa continental. Elements sortints, 
i arcs o columnates de fusta forta, pedra o maons suportaven una teulada 
poc inclinada de dos aiguavessos sobre un espai obert. Els constructors hi 
afegien de vegades grans ràfecs per augmentar l’espai de venda. Els coberts 
oferien un mínim de protecció contra el mal temps per un preu també mínim; 
no requerien la intervenció d’un arquitecte i es podien construir de pressa 
en comparació amb edificis més sòlids. En alguns casos s’anaven construint 
gradualment com a un complex de coberts separats per deixar pas al trànsit 
i segons els tipus d’aliments que s’hi venien. En part, els coberts o sheds eren 
molt populars perquè els constructors dominaven un sistema de construcció 
per mòduls que els permetia aconseguir la llargada desitjada per a edificis com 
ara graners i esglésies. A més, les moltes entrades que tenien feien el mercat 
molt accessible als clients i facilitaven la circulació d’aire, la càrrega i descàrre-
ga de mercaderies i el rentat de l’espai al final d’un dia de mercat.8

8. Tangires, Public Markets and…, pàg. 34-47; vegeu més sobre la història dels sheds i altres tipus 
de mercats dins Helen Tangires, Public Markets, Nova York i Londres, Norton/Library of Congress 

Mercat de Louisville
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El paisatge urbà va canviar considerablement durant la segona meitat 
del segle xix, quan els governs locals i estatals van liberalitzar el sistema dels 
mercats públics. Moltes ciutats, per exemple, havien adoptat una innovació 
radical: donar llicència als carnissers per tenir establiments propis fora dels 
mercats públics regulats, com fins llavors era tradicional. A sobre, a finals de 
la dècada de 1850, els legisladors nord-americans van començar a estendre 
privilegis corporatius a gran escala a comerciants i inversors que volien cons-
truir i gestionar els seus propis mercats. Aquests mercats privats, de vegades 
anomenats grans magatzems alimentaris, eren construccions sens dubte im-
pressionants. Com que estaven autoritzades a emetre accions, les empreses de 
mercats reunien el capital inicial necessari per comprar les darreres innova-
cions en construcció, il·luminació, refrigeració i ventilació, i dotaven els seus 
mercats amb grans passadissos i parades fastuoses. A Filadèlfia, on va sorgir 
aquesta moda d’empreses constructores de mercats, entre el 1858 i el 1861 se’n 
van constituir fins a vint, i cap al final del segle n’hi havia centenars més arreu 
dels Estats Units.9 Paradoxalment, el moviment per privatitzar els mercats en 
aquest país va coincidir  amb el fenomen oposat a la Gran Bretanya, on les lleis 
de govern local del 1858 i del 1875 van donar més facultats als ajuntaments 
per construir, comprar i regular mercats que abans pertanyien a comissionis-
tes, fideïcomisos i grans senyors propietaris.10 

Les llicències de carnisseries i la proliferació d’empreses de mercat van 
fer que es plantegés la qüestió, encara vigent avui dia, si el govern havia d’in-
tervenir o no en oferir mercats per a la venda d’aliments frescos, quan ho po-
dien fer les companyies privades. Aquest tema va generar una forta polèmica 
a Nova York, on les empreses de mercat van qüestionar un sistema de mercats 
públics molt arrelat en el paisatge de la ciutat i en la cultura municipal. El 
1872, per exemple, i amb gran consternació de les autoritats locals, es va inau-
gurar a la part alta de la ciutat el Manhattan Market, totalment finançat per 
inversors privats. L’imponent edifici de maons, ferro i pedra rematat amb ele-
gants torretes tenia un espai interior útil de 15.000 m2 que podia contenir fins 
a un miler de comerciants a l’engròs i al detall. Vint portes donaven accés a un 

Visual Sourcebooks in Architecture, Design, and Engineering, W. W. Norton, 2008. Sobre l’evo-
lució dels mercats amb forma de coberts a la Gran Bretanya i a França, vegeu James Schmiechen; 
Kenneth Carls, The British Market Hall: A Social and Architectural History, New Haven i Londres, 
Yale University Press, 1999, esp. pàg. 61-94; Gilles-Henry Bailly, Philippe Laurent, La France des 
Halles & Marchés, Tolosa del Llenguadoc, Éditions Privat, 1998.
9. Tangires, Public Markets and…, pàg. 95-117. A Pennsilvània es poden trobar dos exemples de 
mercats privats d’aquella època que encara funcionen: el mercat central de York i el Broad Street 
Market de Harrisburg.
10. Schmiechen, Carls, The British Market…, pàg. 40, 157-158. 
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majestuós espai interior il·luminat per un centenar de finestres i una cúpula 
central. Unes escales de ferro en un vestíbul molt ornat duien a les oficines de 
l’empresa a la segona planta. A cada extrem de l’edifici hi havia restaurants i a 
sota d’un d’ells, a l’extrem est, hi havia un dipòsit de gel. Thomas F. De Voe, 
el director de mercats públics municipals, es va oposar a aquesta iniciativa 
privada perquè creia que a llarg termini era més pràctic canalitzar els fons per 
reparar i millorar els mercats municipals que ja hi havia al centre de la ciutat. 
Un altre crític de l’empresa del mercat era Andrew H. Green, l’interventor 
municipal, que preferia que l’ajuntament construís un mercat a la part alta de 
la ciutat a partir dels models dels grans mercats de Londres i París. Un any 
després de la inauguració, el 1873, Paul J. Armour, president de la Manhattan 
Market Company, va enviar una carta al director del New York Times on deia 
que «els mercats públics sota govern municipal són un fracàs i han de deixar 
lloc a l’empresa privada, com ha demostrat la Manhattan Market Company 

Mercat de Manhattan, 1872
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construint el seu magnífic edifici, que el Sr. Green no esmenta mai i ignora 
per complet, sense haver-ho vist personalment perquè prefereix anar a la Gran 
Bretanya i França a buscar models per al nostre poble». Seguint la seva línea, 
Armour va fer córrer el mite popular que els residents de la part alta feien 
millor d’anar a comprar als mercats privats que tenien a prop que no pas als 
mercats del centre propietat de l’ajuntament.11

Tanmateix, els mercats públics de finals del segle xix no només eren 
blancs de la hipèrbole capitalista, ja que tot el sistema estava clarament en 
crisi. A més de les empreses de mercats, calia competir amb les botigues 
de queviures de l’extraradi, que oferien als consumidors una alternativa a 
haver de traslladar-se al centre per buscar el menjar.12 D’igual manera, els 
comissionistes van aprofitar la millora al ferrocarril per comprar els aliments 
directament als pagesos, amb la qual cosa es van quedar amb part del ne-
goci a l’engròs que tradicionalment es feia als mercats públics. A més de 
la competència, aquests havien de fer front als moviments de població i al 
deteriorament físic. Com va dir el Subdirector Levey de Nova York el 1899, 
els mercats públics havien estat un element del govern municipal des la seva 
creació, però havia arribat l’hora de «sortir d’aquell negoci».13

La reforma dels mercats públics, i no precisament el seu abandonament, 
continuava sent una esperança per a aquells qui ho veien com un problema 
americà, perquè, deien, no hi havia cap mercat al país que es pogués comparar 
amb els magnífics mercats europeus, com ara el mercat de Smithfield de Lon-
dres o Les Halles de París. El 1909, un redactor de la revista Atlantic Monthly 
va dir que ni els mercats de Fulton o Washington a Nova York ni el Faneuil 
Hall de Boston estaven a l’alçada dels «grans mercats moderns de les capi-
tals europees».14 Un informe del 1891 de la Reial Comissió anglesa de Drets  
i Taxes de Mercat també assenyalava el mal estat dels mercats públics nord-
americans i n’atribuïa la caiguda a la manca de control governamental. Des 
del punt de vista britànic, si es volia parlar d’un sistema de mercats públics, als 
Estats Units no n’hi havia cap, de sistema.15

11. Tangires, Public markets and…, pàg. 140-143; Editorial, New York Times (26/3/1873). Manhat-
tan Market no va poder mantenir cap negoci en marxa, i l’edifici, suposadament a prova d’incendis, 
es va cremar el 1879. 
12. Vegeu una història de les botigues de queviures a James M. Mayo, The American Grocery Store: 
The Business Evolution of an Architectural Space, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1993.
13. «Talk of Selling Markets», The Brooklyn Daily Eagle, LIX, 352 (des. 1899), pàg. 1.
14. Hollis Godfrey, «The Food of the City Worker», Atlantic Monthly, CIII (febrer 1909), pàg. 272.
15. Final Report of the Commissioners, Royal Commission on Market Rights and Tolls, XI, Londres, 
Eyre & Spottiswoode, 1891, pàg. 17. 
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El principi de la reforma 
La crisi dels mercats públics nord-americans va coincidir, i no ha de sorpren-
dre, amb l’època més fosca de la història municipal als Estats Units, entre el 
1865 i el 1895, quan els governs locals es caracteritzaven per la desintegració, 
la corrupció, el malbaratament i la ineficàcia. Amb tot, els problemes associats 
amb un enorme creixement físic, amb la manca de funcionaris i de gestors 
públics competents i amb la corrupció no eren només dels ajuntaments. La 
mateixa situació es manifestava als mercats, als barris i a altres institucions de 
la vida quotidiana. El 1894, quan diversos grups reformadors de les ciutats 
van constituir la Lliga Municipal Nacional, el problema dels mercats era un 
dels primers punts de l’ordre del dia. Els mercats públics, com a centres de la 
vida ciutadana, eren llocs molt visibles on convergien tots els problemes ur-
bans de congestió de trànsit, salubritat i deteriorament físic. Gairebé ningú, ni 
tan sols els qui compraven el menjar en altres punts, podia travessar la ciutat 
sense trobar-se’ls. Els mercats públics eren afer de tothom i constituïen un 
«termòmetre» important per mesurar la salut i el benestar de la ciutat.16 

16. Frank Mann Stewart, A Half Century of Municipal Reform: The History of the National Municipal 
League, 1950; reimpr., Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1972, pàg. 10, 26.

Mercat de South Second Street, Filadèlfia
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Per molt que les botigues de queviures i altres punts de comercialització 
d’aliments oferissin una alternativa als consumidors, per a la majoria de la gent 
una societat sense mercats públics encara era inimaginable. Quan el 1897 un 
comitè de la Lliga Municipal Nacional va redactar el seu Programa Municipal, 
continuava reconeixent el dret de les ciutats a establir, mantenir i regular els 
mercats.17 El 1907, Don E. Mowry, un articulista de Municipal Journal and En-
gineeŗ  explicava que «el mercat és, des del punt de vista de l’economia i la socie-
tat, una necessitat», perquè reunia el productor amb el consumidor i així frenava 
el preu dels aliments. Pràcticament tots els municipis de l’Europa continental 
havien monopolitzat els drets de mercat amb resultats favorables, ja que podien 
regular l’abastament d’aliments en interès del públic durant èpoques d’escas-
setat. Mowry considerava que París tenia els millors mercats del món pel que 
feia a salubritat i a la disponibilitat de peix fresc. Berlín era un altre model que, 
copiant París, havia creat un sistema de mercats municipals ben regulat. En 
canvi, els mercats de Londres estaven «en molt mal estat» a causa del costum de 
donar drets exclusius dels mercats a persones físiques, la qual cosa complicava 
la creació d’un mercat central a la capital. Amb tot, continuava Mowry, encara 
pitjor estaven els mercats públics dels Estats Units, símptoma d’una persistent 
«política de laissez-faire respecte a temes que afecten els interessos futurs de la 
ciutat», com ara el proveïment d’aliments.18 J. F. Carter, secretari de la Cambra 
de Comerç de San Antonio, (Texas) afegia que els mercats que eren propie-
tat dels municipis i regulats per ells eren necessaris perquè reduïen el cost de 
la vida. Carter somiava amb l’arribada d’un «geni que aconseguís ajuntar els 
productors alimentaris en una gran associació i que després pogués gestionar 
els mercats públics de totes les ciutats». Els reformadors municipals, per tant, 
valoraven molt els mercats públics i van lluitar de ple per posar fi als problemes 
que en comprometien la supervivència.19

Les dones van prendre un interès especial en la millora dels mercats 
públics, com en el cas de les quatre membres de la societat Chautauqua que el 
1896 van organitzar un simpòsium sobre el tema. Lloaven la disposició artís-
tica de les fruites i les flors del mercat de Lexington de Baltimore (Maryland), 
però es burlaven dels mercats coberts de San Francisco (Califòrnia), que tenien 
sostres «artísticament ornats de teranyines […], terres que són un mosaic de 
serradures […] i una quantitat diària de verdures desaprofitades que serviria 

17. Stewart, A Half Century of…, pàg. 33.
18. Don E. Mowry, «Municipal Markets: An Economic Necessity», Municipal Journal and Engineer 
(oct. 1907), pàg. 462.
19. John F. Carter, «Public markets and Marketing Methods», The American City, VIII, 2 (1913), 
pàg. 124.
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per donar sopar de franc a tots els pobres de la ciutat». També assenyalaven 
la manca de gust en l’exposició de productes i la decoració artística de les pa-
rades del mercat Faneuil Hall de Boston, al qual li calia un toc més femení.20 
D’altra banda, encoratjaven les dones a adoptar les pràctiques de compra de 
les mestresses de casa europees. A Europa, deien, «la mestressa de casa no fa la 
compra per telèfon ni envia la criada a flirtejar amb el mosso de l’adrogueria o 
de la carnisseria… No, la mestressa de casa europea va ella mateixa al mercat, 
inspecciona amb cura els productes oferts, va d’una parada a l’altra i compra 
allà on pensa que trobarà la millor qualitat i quantitat pels seus diners». A di-
ferència de la mestressa de casa nord-americana, a l’europea no li feia por anar 
al mercat, regatejar o controlar els venedors, ni tampoc li feia cap vergonya dur 
la compra a casa.21

Els informes consulars des d’Europa del 1910
En resposta a l’interès que hi havia als Estats Units per saber més sobre els 
mercats públics d’Europa es va fer un informe consular especial, Mercats i es-
corxadors municipals d’Europa, publicat el 1910 pel Departament de Comerç i 
Treball nord-americà. Donava molts detalls sobre la gestió, les característiques 
físiques, els principals productes que s’hi venien i els trets més importants 
de les lleis i els reglaments que regulaven els mercats municipals a Àustria-
Hongria, Bèlgica, França, Alemanya, els Països Baixos i la Gran Bretanya. 
Els informes havien estat redactats per funcionaris dels consolats d’Estats 
Units a petició de l’esmentat Departament «per tal que el Departament pugui 
respondre nombroses sol·licituds d’informació relatives al caràcter i la gestió 
d’aquestes institucions a l’estranger».22

Tots els informes consulars elogiaven els mercats municipals de les 
trenta-tres ciutats i viles europees representades. El cònsol general a Buda-
pest, per exemple, explicava que el gran mercat central i els sis mercats que 
en depenien estaven «sota el control d’una comissió municipal i es regien per 
un conjunt de normatives admirablement adaptades amb vista a establir un 
nivell màxim d’higiene i eficàcia». També li «cridava l’atenció la seva netedat 

20. Mary L. Lincoln et al., «A Symposium—The Markets of Some Great Cities», The Chautauquan, 
XXIV (des. 1896), pàg. 332-335. Chautauqua és un moviment de formació d’adults que era molt 
popular a finals del segle xix i principis del xx.
21. Antonia J. Stemple, «Markets of the Old World», American Cookery, XIX, 6 (gen. 1915), pàg. 
441-444. Stemple basava els seus comentaris en visites que havia fet a mercats de la Gran Bretanya, 
França, Alemanya i Itàlia.
22. Municipal Markets and Slaughterhouses in Europe, Special Consular Reports, Washington, D.C, 
United States Department of Commerce and Labor, Bureau of Manufactures, XLII, part 3, 1910, 
citació de la pàg. 5. L’apartat sobre escorxadors municipals incloïa informes d’Àustria-Hongria, 
 Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Rússia, Suïssa i la Gran Bretanya.
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i ordre, i l’absència del soroll i de la confusió que sol haver-hi a molts dels 
mercats de les grans ciutats d’Europa i Amèrica». L’informe de Viena des-
crivia els quaranta mercats a l’aire lliure i els set mercats coberts de la ciutat, 
aquests últims «espais molt grans i ben ventilats amb terra de pedra, que es 
mantenen escrupolosament nets. L’informe de París confirmava la ja clàssica 
bona reputació internacional dels mercats parisencs, i deia que «el sistema 
de mercats públics a través del qual la població de la metròpolis francesa 
rep el subministrament de carns, aviram, peix, caça, verdures, fruites i altres 
aliments frescos és una de les institucions més grans i millor administrades 
d’Europa dins de la seva classe.23

Tothom que conegués una mica el sistema de mercats públics nord-
americà quan es va fer aquest informe devia quedar sorprès amb la super visió 
centralitzada dels mercats al nivell més alt dels governs locals europeus. A 
diferència de la ciutat de Nova York, on els mercats estaven sota el control 
de set departaments diferents (amb la consegüent dificultat de coordinació 
i d’assumpció de responsabilitats), els catorze mercats municipals de Berlín 
depenien de la Delegació de Mercats Municipals, formada per cinc membres 
de l’Ajuntament i deu regidors. Aquest organisme exercia control general 
sobre els mercats i els edificis relacionats; fixava i cobrava els arrendaments; 
escollia i nomenava, conjuntament amb l’Ajuntament, els principals fun-
cionaris gestors del sistema, i designava els comissionats de vendes, agents  
i subhastadors municipals, a més de determinar els reglaments que els regien. 
El control i la gestió immediats de tots els mercats corresponia a un director 
general, de qui depenien vuit inspectors repartits pels catorze mercats. Cada 
mercat tenia també un supervisor, un porter i un guardià, els seus ajudants 
respectius i un nombre reduït de mecànics dels diversos sectors. Finalment, 
hi havia uns 150 empleats per a les tasques de manteniment, etc. relaciona-
des amb els diversos mercats.24

També estaven plens de lloances alguns informes consulars proce-
dents de la Gran Bretanya, com el de Birmingham, que tenia uns mercats 
municipals «admirablement gestionats fins a l’últim detall» i que eren «una 
font de beneficis considerable després de pagar totes les despeses de gestió 
dels interessos del deute contret per construir-los, i d’un fons d’amortit-
zació per rescatar aquell deute. Tenen unes instal·lacions excel·lents per a 
tota mena d’usos comercials i els mercats són un dels orgulls d’aquest gran 
centre industrial». A Glasgow admiraven els edificis dels mercats, sòlides 
construccions de pedra «del mateix estil que la majoria dels edificis de la 

23. Municipal Markets and…, pàg. 7, 10, 34.
24. Municipal Markets and…, pàg. 37-38. 
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ciutat». El cònsol general de la ciutat escocesa també explicava que la gestió 
i el control de les propietats i els afers del mercat eren «de la gran categoria 
que caracteritza aquesta corporació».25

Un model de sistema de mercats per als Estats Units
El «problema dels mercats» del país, reactivat amb els informes sobre els mer-
cats europeus d’èxit, va empènyer el Departament d’Agricultura (USDA) 
nord-americà a crear l’Oficina de Mercats el maig del 1913. L’objectiu princi-
pal de la nova entitat era crear un model de sistema de mercats per a les ciutats 
del país interessades en tenir unes instal·lacions de comercialització d’aliments 
més econòmiques i eficaces.26 Aquesta Oficina de Mercats va rebre diferents 
suports populars. El primer, dels agricultors, que esperaven que el govern fe-
deral eliminés l’intermediari, és a dir, els comissionistes, als quals acusaven 
de quedar-se amb una part de beneficis sobre els aliments desproporcionada. 
El segon, de les mestresses de casa, que esperaven que un model de sistema 
millorés les condicions sanitàries dels mercats. I el tercer, dels municipis, que 
volien que el govern federal fixés uns estàndards nacionals per construir les 
instal·lacions dels mercats.

La intervenció federal en la comercialització d’aliments als Estats Units 
era inconcebible abans de la Llei sobre aliments i medicaments purs del 1906, 
un dels grans èxits del Període Progressista. El Dr. Harvey W. Wiley, cap de 
l’Oficina de Química de l’USDA, va fer complir la llei amb patrulles d’ins-
pectors que supervisaven el mercat d’aliments i de medicaments i hi recollien 
mostres i les analitzaven en busca de possibles adulteracions o etiquetatges 
falsos. Arribat l’any 1913, els aliments consumits pels nord-americans eren 
clarament ja un «assumpte d’estat».27

L’USDA va crear l’Oficina de Mercats seguint el precedent d’interven-
ció governamental en el mercat dels aliments i els medicaments, i va optar per 
un plantejament moderat de la reforma proposant un model de sistema de 
mercats que fomentava la cooperació entre l’empresa privada i l’empresa públi-
ca. Segons la seva filosofia, els estàndards d’aliments purs imposats a l’escor-
xador no servien de res si després els carnissers del mercat no refrigeraven bé 
les carns. La normativa sobre els productes químics emprats per conservar els 

25. Municipal Markets and…, pàg. 54, 86.
26. «Program of Work for Fiscal Year 1919», Record Group 83, Bureau of Agricultural Economics, 
City Marketing and Distribution Project, entrada 11, caixa 1, National Archives. Aquesta font bibli-
ogràfica se citarà més endavant en aquest assaig com a RG 83, CMDP.
27. James Harvey Young, Pure Food: Securing the Federal Food and Drugs Act of 1906, Princeton (Nova 
Jersey), Princeton University Press, 1989. Vegeu també Morton Keller, Affairs of State: Public Life in 
Late Nineteenth Century America, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1977.
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aliments durant l’emmagatzematge i el transport perdria tota la seva eficàcia si 
després el producte era sotmès a agents conservadors perillosos pel sol benefici 
de la seva exposició al mercat. De la mateixa manera, els esforços per garantir 
que els aliments que arribaven a la taula dels consumidors fossin purs serien 
en va si no hi havia higiene als mercats i durant la manipulació dels aliments 
o si no se’n feia un transport adequat fins al mercat i del mercat a casa.28

L’Oficina de Mercats va rebre un suport públic immediat. El juny de 
1913, Cyrus Miller, president del Bronx (el districte més septentrional de la 
ciutat de Nova York), va anunciar durant el Congrés d’alcaldes de l’estat de 
Nova York que finalment el govern federal prestava interès a la comercialitza-
ció d’aliments, perquè uns dies abans havia creat l’Oficina de Mercats.29 L’ac-
tivitat més important d’aquesta oficina, que es va engegar des del primer dia, 
era el seu programa d’estudis i investigacions fets in situ als mercats. George 
Verne Branch va ser el primer investigador cap de comercialització, assistit per 
dos membres clau del seu equip, Achsah Lippincott, investigadora de mercat, 
i R. McC. Beanfield, enginyer estructural.

Branch i el seu equip de Washington van viatjar per tots els Estats 
Units per estudiar la comercialització i la distribució urbanes d’aliments, i van 
fer recomanacions sobre com millorar les instal·lacions de venda o construir-
ne de noves, en funció de les dimensions de la ciutat i de les condicions locals. 
Entre 1914 i 1918, van realitzar estudis a Battle Creek, Jackson, Kalamazoo, 
Ludington, Manistee i Muskegon (Michigan); Chicago (Illinois); Cincinnati  
i Cleveland (Ohio); Colorado Springs i Denver (Colorado); Hartford (Con-
necticut); Huntington (Virgínia de l’Oest); Jersey City i Trenton (Nova 
Jersey); Lynchburg (Virginia); Memphis (Tennessee); Oil City (Filadèlfia)  
i Wilkes-Barre (Pennsilvània); Providence (Rhode Island); Rochester (Nova 
York); Saint Louis (Missouri); Salt Lake City (Utah); i Washington, D. C.30

Els seus estudis dels mercats es basaven en els nous principis de la ges-
tió científica, segons els quals la comercialització i la distribució d’aliments es 
desglossaven en components per poder aïllar els problemes. Els membres de 
l’USDA van treure partit al naixent camp de la fotografia documental fent 
pel·lícules dels casos més extrems d’edificis de mercat poc higiènics, de con-
gestió al voltant de mercats i de mètodes de transport de productes peribles 
inadequats. Altres fotografies van seguir el recorregut que feien els articles 

28. Charles J. Brand, «The Office of Markets», pàg. 252-259.
29. Cyrus Chace Miller, What the City Can Do to Reduce the Cost of Living, Ponència del Con-
grés d’alcaldes i altres funcionaris municipals de l’estat de Nova York, Binghamton (Nova York,) 
(6/6/1913), pàg. 2.
30. Memoràndum de G. V. Branch a Bailey, 26/10/1914, «Program of Work for Fiscal Year 1917»,  
i «Program of Work for Fiscal Year 1919» RG 83, CMDP, entrada 11, caixa 1, National Archives.
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alimentaris des de la granja fins al consumidor, per tal de localitzar els punts 
de malbaratament i de deixar constància de les fases del procés innecessàries. 
Igualment, es van fotografiar els problemes associats amb les cistelles i les cai-
xes no normatives, l’acaparament d’aliments, els «mals» del sistema de crèdit 
i de les comandes per telèfon i les pràctiques comptables incorrectes, sobretot 
entre els distribuïdors de fruites a l’engròs. Els investigadors també van produir 
els primers documentals coneguts sobre la comercialització i la distribució ur-
banes d’aliments als Estats Units. La pel·lícula To Market! To Market! resumia 
perfectament el sistema de mercat que l’Oficina proposava com a model: un 
mercat de carrer, un mercat al detall o un mercat terminal majorista, en funció 
de les dimensions de la ciutat i de les condicions locals.31 Com a resultat del 
seu treball, l’Oficina de Mercats (Office of Markets) de l’USDA (1913-1917) 
i els organismes de diferents noms que la van succeir, el Bureau of Markets 
(1917-1922) i el Bureau of Agricultural Economics (1922-1953), van construir el 
registre visual més exhaustiu de mercats públics dels Estats Units.32

L’estructura de la reforma del mercat
L’Oficina de Mercats de l’USDA va promocionar tres tipus bàsics de mercat 
mitjançant una campanya molt activa de xerrades, exposicions educatives, pu-
blicacions, serveis d’informes de mercats i projectes model d’edificis i equipa-
ments.33 El mercat de carrer, dit curb market, que era un mercat de pagès a l’aire 
lliure, era el més adient per a les ciutats massa petites per donar cabuda a un 
edifici tancat. Un curb market requeria molt poca inversió inicial, era fàcil de 
traslladar si la ubicació presentava problemes o deixava de ser adequada, i per-
metia estudiar el suport públic que tindria la comercialització directa entre el 
productor i el consumidor abans de construir un edifici tancat. Aquesta classe 
de mercat es va fer força popular durant la Primera Guerra Mundial , quan els 
preus de la mà d’obra i de qualsevol equipament i material de construcció es 
van inflar i van frenar l’edificació als Estats Units. Segons un estudi d’àmbit 

31. George R. Goergens, fotògraf, To Market! To Market!, c. 1917 al 1924, 12 minuts, vídeo de 
l’USDA 33.79, National Archives, Motion Picture, Sound, and Video Branch.
32. Aquestes fotografies històriques es troben als arxius National Archives, Record Group 83-G. 
Quan feien les fotos, els membres de l’USDA les muntaven sobre cartró i les etiquetaven al dors 
indicant el lloc, el fotògraf, el tema, la data i una breu descripció de l’objecte de la fotografia. 
Vegeu-ne una llista preliminar a Charles E. Magoon, Photos at the Archives: A Descriptive Listing 
of 800 Historic  Photographs on Food Marketing at the National Archives, Santa Bàrbara (Califòrnia), 
McNally & Loftin, West, 1981.
33. Beanfield, l’enginyer estructural de l’Oficina, va fer set projectes estàndard de models de mercats, 
i l’USDA va distribuir els seus plànols arquitectònics als ajuntaments que ho demanaven. L’USDA 
també va facilitar els projectes de Beanfield de parades de fruites i verdures refrigerades de rajoles 
blanques. Els seus plànols i projectes es troben a RG 83, entrada 2, National Archives.
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nacional de mercats públics conduït per l’Oficina del Cens nord-americana, 
la majoria dels 34 mercats inaugurats el 1917 eren curb markets o mercats 
oberts.34 La seva popularitat durant la guerra també va ser confirmada per 
un estudi efectuat per la Lliga Municipal Nacional el 1917, que va trobar 
que 56 de 67 ciutats dels Estats Units tenien curb markets o mercats oberts.35 
L’Administració d’Aliments dels Estats Units (1917-1920), amb en Herbert 
Hoover al capdavant, va promoure aquest tipus de mercat perquè eren molt 
fàcils i ràpids de crear i perquè encoratjaven els consumidors a comprar frui-
tes i verdures fresques dels agricultors, de manera que els altres productes 
alimentaris es podien derivar directament a la campanya d’ajut a la guerra a 
Europa. El 1917 es va obrir un curb market típic a Allentown (Pennsilvània): 
en l’extrem d’un solar buit s’havien previst dues files d’aparcament perquè els 
pagesos hi aparquessin els seus camions i furgonetes amb la part posterior 
orientada cap als consumidors que passaven pel passadís que hi quedava al 
mig. La delegació de l’Administració d’Aliments a Pennsilvània va informar 

34. Samuel L. Rogers, Municipal Markets in Cities Having a Population of Over 30,000, Washing-
ton, D.C., U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1918, pàg. 14-15, 24. 
35. Clyde Lyndon King, Public Markets in the United States. Second Report of a Committee of the 
National Municipal League, Filadèlfia (Pennsilvània), National Municipal League, 1917, pàg. 4.

Mercat de carrer (curb market), Allentown, 1917

Helen Tangires



451

que, el 1917, 130 furgonetes van vendre als cinc mercats d’Allentown en una 
sola setmana, i l’any següent el rècord en una setmana era pràcticament el 
doble, 252 vehicles. S’hi venien gairebé tots els productes i derivats agrícoles 
i ramaders imaginables, des de fruites i verdures fins a qualsevol producte 
carni, passant per aviram, mantega, formatges, ous, sidra, fruites i verdures 
seques i en conserva, pa, pastissos dolços i salats i altres productes elabo-
rats a les cuines de les granges. L’Administració d’Aliments deia que els curb 
markets contribuïen a estabilitzar els preus i a augmentar la producció. Per 
desgràcia, es podien tancar amb la mateixa facilitat amb què s’havien obert, 
i l’octubre de 1918 diverses poblacions de Pennsilvània van tancar els seus 
mercats de pagès perquè una epidèmia de grip va dissuadir els pagesos i els 
clients de reunir-s’hi.36 

El mercat al detall tancat amb parades d’aliments a l’interior, el segon 
model de l’USDA, no era un tipus de mercat nou, però la seva versió del 

36. «History of Curb Markets Established by Division of Distribution and Markets, U.S. Food 
Administration for Pennsylvania, Seasons of 1917 and 1918», Record Group 10 - Office of the 
 Governor, Council of National Defense and Committee of Public Safety, General File, State Archi-
ves of Pennsylvania.

Parades del mercat central, Washington D. C.
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segle xx anunciava un nou estil dictat pels nous materials. Rajoles vidrades, 
formigó armat amb acer, maons vidrats, marbre i vidre eren materials que 
s’esperava que ajudarien a cobrir les noves demandes de durabilitat i higiene 
als mercats. La fusta era el material menys adequat, a causa de l’aplicació 
constant d’aigua durant la neteja. A les ciutats que ja tenien mercats co-
berts no els resultava pràctic construir-ne de nous, però feien esforços per 
modernitzar els interiors dels seus antics mercats amb expositors de rajola 
refrigerats, com els contenidors dissenyats i provats per l’USDA al mercat 
central de Washington, D.C.37 

Algunes ciutats van construir mercats al detall tancats per raons es-
tètiques, perquè pensaven que uns mercats moderns i atractius tornarien a 
contribuir a la seva imatge nacional i internacional. Aquesta idea centrava 
el moviment City Beautiful, els promotors del qual també esperaven que les 
millores físiques servirien per inculcar als ciutadans valors morals i orgull 
cívic. La ciutat de Cleveland, a Ohio, va construir un dels mercats públics 

37. «Contested Space: The Life and Death of Center Market», Washington History, VII, 1 (primavera/ 
estiu 1995), pàg. 65. 

Vista exterior del mercat de Cleveland, 1912
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més bonics i representatius d’aquest moviment. Acabat el 1912 i encara en 
funcionament, el West Side Market fa 37 metres d’ample per 75 de llarg i està 
cobert amb una impressionant volta. Pocs anys després de la seva inauguració, 
el mercat era lloat no només per la seva arquitectura sinó també pels seus 
estàndards d’higiene, com ara els expositors protegits d’aliments, els lavabos  
i les instal·lacions per rentar-se les mans.38

La volta del mercat de Cleveland era obra de la Guastavino Company, 
fundada a la dècada de 1880 pel valencià Rafael Guastavino Moreno (1842-
1908), que va portar l’empresa amb el seu fill Rafael Guastavino Expósito 
(1872-1950). La seva tècnica de volta catalana va ajudar el consistori a acon-
seguir el seu objectiu progressista d’embellir amb elegància arquitectònica 
un edifici municipal nou alhora que millorava els recursos de salubritat. Les 
voltes, fetes amb capes primes de morter i maons vidrats de diversos colors, 

38. Eric Johannesen, Cleveland Architecture 1876-1976, Cleveland (Ohio), Western Reserve Histo-
rical Society, 1979, pàg. 116, 122-124; Donald B. Armstrong, «The Sanitation of Public markets», 
ponència llegida davant la Secció sobre Medicina Preventiva i Salut Pública de la LXVII Sessió Anual 
de l’Associació Mèdica Nord-americana, Detroit (Michigan), juny 1916, Pamphlet Number 3, Public 
Hygiene, SPI pàg. v. 45, New York Public Library.

Vista interior del mercat de Cleveland, 1912. Es pot apreciar la gran volta realitzada  
per la Guastavino Company
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cobrien un gran espai diàfan, sense cap columna, la qual cosa creava una 
llum interior molt atractiva, donava molta flexibilitat a l’espai útil i facilitava 
les tasques de neteja. En termes de salubritat i d’estètica moderna del segle 
xx, el mercat de Cleveland destacava molt entre els mercats envellits de tipus 
shed del segle anterior que encara funcionaven. Al Bridgemarket, un mercat 
a l’aire lliure inaugurat el 1909 al districte novaiorquès de Manhattan sota 
l’entrada del pont de Queensboro, també es van fer servir grans voltes de 
Guastavino.39

Mercats terminals majoristes. Estudi de cas: Nova York
El tercer model, el dels mercats terminals majoristes, era un complex de diver-
sos edificis que incloïa magatzems, botigues de majoristes, molls ferro viaris, 
cases de subhastes i magatzems frigorífics. El mercat terminal majorista uni-
ficava l’arribada de mercaderies per tren, per aigua i per carretera i la seva 
distribució posterior als diversos punts de la ciutat i els seus voltants. L’USDA 
recomanava aquest tipus de mercat per a les ciutats grans dotades de serveis 
ferroviaris i de transport fluvial o marítim. 

Nova York, la metròpolis i també el mercat d’aliments frescos més grans 
del país, representava el repte més difícil a l’hora de posar en pràctica el model 
de l’USDA de mercat terminal majorista. La ciutat alimentava una població 
resident de cinc milions de persones, juntament amb milers de commuters (els 
treballadors i empleats que anaven cada dia a la capital) carregava trens i vai-
xells de vapor sencers i exportava aliments a altres ciutats i poblacions menors. 
D’altra banda, a Nova York arribaven aliments a través de fins a nou companyi-
es ferroviàries i vint-i-tres companyies marítimes, aliments que després sortien 
dels seus molls en camions i furgonetes fins a arribar a les botigues, els mercats 
i les institucions. El 1912, només la Pennsylvania Railroad rebia unes 35.000 
tones mensuals de fruita i verdura, juntament amb tones de mantega, aviram 
i aliments no peribles. Un factor important en la comercialització i distribu-
ció dels productes agrícoles va ser la figura del comissionista, acabat d’arribar 
al comerç alimentari gràcies als avenços en el transport ferroviari i marítim. 
Els comissionistes, dits també intermediaris, rebien en consignació els articles 
alimentaris i els tornaven a vendre, normalment per una comissió del cinc per 

39. George R. Collins, «The Transfer of Thin Masonry Vaulting from Spain to America», Journal of 
the Society of Architectural Historians, XXVII, 3 (1968), pàg. 176-201; «Special Issue: Preserving His-
toric Guastavino Tile Ceilings, Domes, and Vaults», Association of Preservation Technology Bulletin , 
XXX, 4 (1999). Aquesta empresa va ser la primera en instal·lacions de voltes catalanes als Estats 
Units, i va construir molts edificis públics, residències, institucions i construccions comercials i in-
dustrials fins que va tancar el 1962.
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cent sobre les vendes. El 1912 hi havia més de cinc-cents comissionistes a la 
ciutat de Nova York.40

La figura dels comissionistes, però, tenia els seus desavantatges. Omplien  
els mercats amb les seves vendes a l’engròs i les seves parades provisionals i als 
agricultors i els clients se’ls feia molt difícil negociar en els carrers congestio-
nats. Tanmateix, sobre ells pesava una acusació més greu, sovint certa: denun-
ciaven haver rebut mercaderies en mal estat però en realitat les immobilitzaven 
a les zones de càrrega per mantenir els preus alts. D’igual forma, carregaven 
sobre els pagesos les despeses descontrolades del transport ferroviari. Aquesta 
mala pràctica inflava els costos dels aliments per al consumidor, i feia que els 
beneficis dels pagesos es reduïssin molt. 

Fent-se ressò del consell de l’Oficina de Mercats de l’USDA, el president 
del Bronx Cyrus Miller va declarar que la resposta de la ciutat de Nova York 
als preus elevats dels aliments era la creació de mercats terminals majoristes, de 
propietat municipal i situats a prop de les principals vies ferroviàries, maríti-
mes i fluvials i de carretera. Aquest tipus de mercat, deia Miller, facilitaria la 
recepció i la inspecció d’aliments i reduiria els costos de manipulació previs 
al lliurament dels productes a diversos establiments privats de venda al detall. 
Invertint en mercats a l’engròs més que no pas en mercats al detall, l’ajun-
tament tindria control sobre l’aspecte més lucratiu del comerç que, segons 
Miller, restava ara en mans de les companyies marítimes i ferroviàries. A més, 
la seva proposta inclouria, en comptes de suprimir, la figura de l’intermediari, 
del qual depenien els novaiorqueses, perquè els consumidors estaven massa 
lluny de l’origen dels aliments per comprar directament als productors.41

Miller no era l’únic que pensava així. El 1912, la senyora d’Elmer Black, 
de la Junta Assessora de la Comissió de Mercats Terminals de Nova York, va 
declarar que «arreu d’Europa es considera que disposar de bons mercats termi-
nals sota l’autoritat municipal és una eina molt potent per mantenir controlats 
els preus dels aliments. Nova York i altres ciutats nord-americanes hi tenen una 
lliçó per aprendre». La Sra. Black, que havia passat uns mesos investigant els 
mercats a ambdós costats de l’Atlàntic, va informar que el nou mercat terminal 
de Munic era el mercat més modern d’Europa i el més ben equipat del món. 
El complex de Munic consistia bàsicament en quatre mercats coberts paral·lels 
construïts en formigó armat amb suports interiors de ferro colat, projectats per 
l’arquitecte Richard Schachner. Cada mercat estava especialitzat en la venda 
d’una categoria de productes, que hi arribaven per vies d’accés connectades a 

40. Report of the Mayor’s Market Commission of New York City, Nova York, Mayor’s Market Com-
mission, (des. 1913).
41. Cyrus C. Miller, Municipal Market Policy, Nova York, City Club of New York, 1912, pàg. 3-5.
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l’estació sud de la ciutat. Hi havia magatzems soterranis equipats amb munta-
càrregues hidràulics i il·luminació elèctrica, i el mercat també tenia una oficina 
de duanes, una sucursal de correus, un restaurant i un bar amb terrassa. Black 
va demanar el suport dels seus conciutadans de Nova York a la creació d’un 
nou mercat terminal majorista. «Amb una gestió sàvia, una inspecció estricta 
i garanties sòlides, aquests mercats municipals beneficien igual els productors i 
els consumidors. Eliminen unes despeses immediates considerables i redueixen 
les confusions i els retards. Finalment, donen beneficis al tresor municipal».42 
La Comissió de Mercats Terminals de Nova York va recomanar la creació d’un 
nou mercat terminal majorista al mercat de Gansevoort, a Manhattan.43

Conscient de la magnitud de la reforma dels mercats, el 1912 l’alcalde 
William Gaynor va nomenar Cyrus Miller president de la Comissió de Mer-
cats de l’Alcalde. La tasca de la comissió era analitzar el sistema de mercats 
vigent a Nova York i formular recomanacions per a la seva millora. La comis-
sió va fer una investigació exhaustiva de les condicions dels mercats a la ciutat 
citant en audiència pública experts i grups d’interès perquè hi aportessin el seu 
testimoni. També es va extreure informació de nombrosos informes i mono-
grafies sobre els mercats d’altres ciutats nord-americanes i estrangeres. A partir 
de les seves troballes, la comissió va arribar a la conclusió que la necessitat més 
prioritària de la ciutat era la creació d’un mercat terminal majorista en cada un 
dels cinc districtes, començant per un mercat pilot al Bronx.44 

La proposta era ambiciosa, i els reformadors la van veure com el pas 
més progressista que s’havia donat mai en la història de Nova York de cara 
a trobar una solució final i completa al problema dels aliments. El complex 
industrial, planificat fins a l’últim detall, s’ubicaria en un gran solar a la vora 
del riu Harlem, entre els carrers 149 i 152. Els principals elements del projecte 
eren uns mercats coberts de peix i d’aviram situats als molls, un ramal llarg 
que connectaria amb les vies de les diferents companyies ferroviàries i un gran 
complex de magatzems frigorífics, oficines administratives, botigues majoris-
tes i cases de subhastes. Aquest mercat terminal del Bronx que es proposava 
hauria de servir per consolidar l’emmagatzematge i la inspecció d’aliments  

42. Sra. d’Elmer Black (Madeline Powell), A Terminal Market System: New York’s Most Urgent 
Need. Some Observations, Comments and Comparisons of European Markets, Nova York, Willett Press, 
1912, pàg. 3-32; Vegeu més informació sobre el mercat de Munic a Tangires, Public Markets…, 
pàg. 262.
43. Durant l’Exposició Industrial de les Dones que es va celebrar al Grand Palais de París el març de 
1913 es va exhibir una maqueta del mercat de Gansevoort proposat. Vegeu J. W. Sullivan, Markets 
for the People: The Consumer’s Part, Nova York, Macmillan, 1913, pàg. 274.
44. Cyrus C. Miller, Report on the Mayor’s Market Commission of New York City, Nova York, Little 
and Ives, 1913. La sra. d’Elmer Black també va treballar en el comitè assessor d’aquesta comissió.
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i establir una xarxa de distribució d’aliments on intervinguessin tots els mit-
jans de transports, inclòs el metro, i tenia un cost previst d’uns deu milions de 
dòlars pel sòl i els edificis. 

A Los Angeles i a Chicago també s’havien fet propostes semblants de 
mercats terminals majoristes, però estaven sent desenvolupades per l’empresa 
privada. A Los Angeles, els promotors havien comprat els terrenys per a un mer-
cat terminal ja el 1909, i l’any següent prometien que el mercat que pensaven 
construir-hi seria fins i tot més gran que el de París, que fins llavors duia el títol 
de «més gran del planeta». Van trigar anys a netejar i excavar els solars, atraure 
inversors i constituir una societat, però el 1917, la Los Angeles Union Terminal 
Company va inaugurar una part del mercat.45 Pel que fa al Chicago Wholesale 
Produce Market, a l’igual del mercat terminal del Bronx, va ser projectat abans 
de la Guerra, però no el van acabar fins a la dècada de 1920.46 A Nova York, el 

45. «Largest Market, Covering Eighteen Acres, Soon to be Completed in Los Angeles», Los Angeles 
Times, (1/1/1910), 4; «Rushing Work on Terminal», Los Angeles Times, (18/11/1917), 1; «Market and 
Warehouses Form Large Building Group. Produce Terminal for Los Angeles Comprises Seven Con-
crete Buildings Arranged Around Central Court», Engineering News Record, LXXX, 1 (24/1/1918), 
pàg. 167-168. Voldria agrair a Richard Longstreth per donar-me a conèixer aquests articles sobre el 
mercat de Los Angeles. 
46. Edwin Griswold Nourse, The Chicago Produce Market, Boston i Nova York, Houghton Mifflin, 
1918; Tangires, Public Markets, pàg. 268-270. 

Proposta per al mercat terminal del Bronx
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retard es va deure a molts factors, deixant de banda la guerra. Ningú no es posa-
va d’acord sobre si la jurisdicció dels mercats terminals majoristes requeia en el 
govern municipal o en l’estatal; els districtes de la ciutat s’havien enredat a com-
petir amb les seves propostes; i, finalment, els comissionistes que treballaven al 
Baix Manhattan no volien traslladar-se, fos quina fos la destinació final. 

El moviment dels Mercats Oberts
El projecte del mercat terminal majorista de Nova York també va quedar 
frenat a causa del moviment dels Mercats Oberts, que defensava els mercats a 
l’aire lliure per davant d’instal·lacions més cares finançades pels contribuents. 
Un portaveu i articulista clau del moviment va ser J. W. Sullivan, que el 1909 
va començar a investigar els avantatges dels mercats públics com a eina per 
reduir el cost dels aliments. Aquell mateix any, Sullivan va viatjar a Europa 
amb Samuel Gompers, president de la Federació Nord-americana de Treball 
(American Federation of Labor, AFL) i va poder visitar diversos mercats pú-
blics, recopilar informes oficials sobre com funcionaven i escoltar les opinions 
populars dels representants laborals. Sullivan va continuar treballant amb 
Gompers molts anys, com assistent de redacció, i va gestionar «literalment 
una muntanya de documents sobre el tema» dels mercats públics, que arriba-
ven a les oficines editorials que l’AFL tenia a Washington procedents de tot el 
món. Especialment interessat en el tema, el 1912 Sullivan va tornar a Europa, 
on va visitar els principals mercats de Suïssa i després va estudiar a fons els 

Central majorista, Chicago, c. 1929
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casos de París, Londres i Berlín, ciutats les quals, per la seva escala i condi-
cions, trobava paral·leles a Nova York. A Sullivan li va sobtar la popularitat 
dels grans mercats a l’aire lliure, on els assalariats podien comprar aliments 
més frescos i també més accessibles que als mercats tancats. Estava convençut 
que els novaiorqueses no necessitaven un mercat terminal majorista de deu 
milions de dòlars, sinó tot el contrari. En el llibre que va publicar el 1913, 
Markets for the People, Sullivan deia que «Nova York podria tenir des d’avui 
mateix un sistema de mercat públic metropolità, fent servir els mètodes més 
barats de comerç al detall, sense gastar un dòlar en plantes. El sistema és el 
que ha guanyat en la pràctica a tots els altres sistemes públics de mercats a les 
grans ciutats d’Europa. El projecte que recomanem aquí és senzill, directe i 
pràctic i no costa res». El sistema de mercats a l’aire lliure «és a la vegada el més 
antic i el més modern. És el més econòmic de tots els sistemes, eficaç, natural, 
democràtic i realment comunista».47 Un altre defensor dels mercats oberts era 
S. Walter Kaufmann, que va visitar els mercats alemanys el 1914, i que va dir 
que «independentment de les dimensions o de l’èxit que puguin tenir els grans 
mercats coberts en aquestes ciutats, la venda directa del productor al consumi-
dor continua». Els aliments dels mercats a l’aire lliure, deia Kaufmann, eren 
manifestament frescos, i els pagesos eren ben tractats.48

Partint de les lliçons que ells havien extret d’Europa, els defensors dels 
mercats oberts s’oposaven a la construcció d’edificis de mercats de qualsevol 
mena. Recomanaven donar més llibertat als venedors de carretó perquè po-
guessin servir les empreses i les fàbriques a l’hora de dinar, i les mestresses 
de casa a tota hora; fomentaven la creació de mercats a l’aire lliure a les àrees 
suburbanes; demanaven tolerància respecte a les cadenes de botigues privades 
com a forma de competència sana i com a alternatives de compra per als ni-
vells benestants. Desaconsellaven la construcció de nous mercats municipals 
de venda al detall i defensaven la millora del comerç a l’engròs ampliant el 
sistema de subhastes, regulant els comissionistes dels mercats coberts i enco-
ratjant els productors a enviar els seus productes directament als mercats.49

El moviment va tenir èxit al districte de Manhattan, on gran part de 
la comercialització i distribució d’aliments de Nova York ja tenia lloc a l’aire 
lliure, ja fos als molls ferroviaris o fluvials, al carrer o als mercats de pagès. A 
més a més, el moviment tenia el suport de Marcus M. Marks, de la Junta de 

47. Sullivan, Markets for the…, pàg. 2, 13, 228. Sullivan feia server la paraula planta per referir-se 
a espais on té lloc la indústria i la fabricació.
48. «Europe’s Markets as Models for New York, New York Times, (15/9/1914). El viatge de Kauf-
mann va acabar quan el van detenir a Holanda acusant-lo d’espia per a Alemanya, tot i que després 
el van alliberar.
49. Sullivan, Markets for the…, pàg. 4-13.
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Regidors.50 El 1916, Jennie Wells Wentworth, parlant davant de l’Associa-
ció Nord-americana per Promoure la Higiene i els Banys Públics, va elogiar 
Marks i la seva «iniciativa històrica en el camp dels mercats oberts lliures» 
per al poble de Nova York, on havia observat els mercats de pagès que Marks 
havia creat en alguns solars municipals no utilitzats de barris pobres.51 Mentre 
els projectes de nous mercats terminals municipals continuaven guardats en 
un calaix, el 1923 la ciutat de Nova York va crear més de cinquanta mercats 
a l’aire lliure.52

El Departament de Mercats de la ciutat de Nova York
Si en circumstàncies favorables el projecte d’un mercat terminal majorista a 
Nova York ja era difícil de dur a terme, no cal dir què va passar en temps de 
guerra. A sobre, els mercats oberts no van contribuir gens a resoldre el pro-
blema dels preus alts dels aliments. En conseqüència, el 1917, una multitud 
indignada de cinc mil persones, la majoria dones i nens, es va dirigir cap 
a l’hotel Waldorf-Astoria per demanar menjar.53 Malgrat les detencions que 
es van produir a tota la ciutat, l’onada de protestes i els boicots alimentaris 
van continuar durant setmanes. Molts, inclòs el president Woodrow Wilson, 
donaven la culpa de l’espiral de preus a l’especulació dels temps de guerra i a 
altres pràctiques il·lícites en el negoci alimentari. El senador Wicks de l’estat 
de Nova York va demanar als representants polítics que perseguissin «els ne-
gocis de jocs de mans de la ciutat de Nova York» i que trobessin «els mals en 
origen». Wick no parlava del mercat de les accions, com es podia haver dedüit 
de les seves paraules, sinó del comerç de pollastres, patates i cebes.54 Els dis-
turbis pel menjar van agafar per sorpresa les autoritats municipals, de manera 
que l’octubre de 1917, amb el suport estatal, la ciutat va crear el seu primer 
Departament de Mercats, amb jurisdicció i gestió completa de tots els mercats 

50. New York (N.Y.), Board of Estimate and Apportionment, Committee on Markets Marcus M. 
Marks, president, Reports on Market System for New York City and on Open Markets Established 
in Manhattan, Nova York, M. B. Brown, 1915. Inclou contribucions de J. W. Sullivan, S. Walter 
Kaufmann , Hon. C. J. McCormack, Ogden L. Mills i William Bondy, amb els seus informes sobre 
les condicions dels mercats a París, Londres i Berlín.
51. Jennie Wells Wentworth, «Public markets», ponència presentada durant el V Congrés Anual 
de l’Associació Nord-americana per Promoure la Higiene i els Banys Públics, Baltimore (Maryland), 
(9/5/1916), Pamphlets, p.v. 22, 11, New York Public Library, pàg. 1-6.
52. Kenneth T. Jackson, The Encyclopedia of New York City, New Haven, Connecticut, i Londres, 
Yale University Press, 1995, pàg. 731.
53. Dana Frank, «Housewives, Socialists, and the Politics of Food: The 1917 New York Cost-of-
Living Protests», Feminist Studies, XI, 2 (estiu 1985), pàg. 255-285.
54. William Frieburger, «War, Prosperity, and Hunger: The New York Food Riots of 1917», Labor 
History, XXV, 2 (primavera 1984), pàg. 217-239.
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públics propietat de la ciutat i autoritzat, entre altres coses, a crear mercats 
majoristes, magatzems terminals i plantes d’emmagatzematge frigorífic.55 

Tot i que, mentre va durar la guerra, les activitats del Departament de 
Mercats es van limitar a les tasques més urgents (com ara la distribució de llet 
i de carbó), acabat el conflicte, el projecte del mercat majorista va tornar al 
seu ordre del dia, un cop més prenent com a exemple París.56 Aquesta vegada, 
però, al departament li va sortir un nou obstacle: els crítics que van titllar el 
projecte de tenir «fums de socialisme». Els majoristes de queviures, sobretot, 
deien que els mercats terminals construïts pel govern entraven en competència 
directa amb l’empresa privada. El Departament rebutjava aquests arguments 
recordant que quan el consistori va crear un abastament municipal d’aigua 
i va establir la titularitat municipal dels molls, els ponts i altres formes de 
servei públic també va haver-hi protestes similars. Creia amb fermesa que la 
construcció de mercats majoristes era el deure moral de l’estat, i que els canals 
de distribució d’aliments havien de ser gestionats per empreses públiques, no 
privades. Prova del seu argument va ser el fet que, durant l’hivern del 1922, 
una vaga ferroviària a tota la ciutat va deixar a les vies mortes milers de vagons 
carregats amb aliments podrits mentre els consumidors pagaven el màxim 
preu mai registrat per la mantega, els ous i les verdures fresques.57

Sense mitjans públics per distribuir grans quantitats d’aliments pe-
ribles, la ciutat de Nova York va destinar finalment 7.500.000 de dòlars al 
mercat terminal del Bronx, deu anys després que se’n fes el projecte original. 
El 25 d’octubre de 1924, l’alcalde John F. Hylan va posar la primera pedra 
amb tota la pompa habitual i va pronunciar un discurs destinat a tranquil-
litzar els contribuents. «L’objectiu del Mercat Municipal es posar fi al comis-
sionista que treu beneficis del consumidor i del pagès… El Mercat donarà 
beneficis al consumidor i al pagès, que hi podrà portar els seus productes. 
L’únic que no en treurà res serà l’especulador, i espero que acabi desaparei-
xent», va dir l’alcalde.58

El mercat terminal del Bronx va ser el projecte de construcció més car 
de la ciutat, però també va ser un fracàs immediat. El primer i únic edifici que 

55. «Market Department Reorganized», The American City, (març 1919), pàg. 245.
56. «New York Citizens Urge Terminal Markets to Reduce Living Costs», New York Herald, 
(15/1/1920). 
57. Carta de Jonathan C. Day, President de la Federació de Mercats Públics, a l’alcalde Hylan, 
(17/4/1919), Office of the Mayor (John F. Hylan). Dept. Rec’d Files. Dept. of Public markets, caixa 
148, carpeta 1.585 (gener-abril 1919), NYC Archives; New York City, Department of Markets, An-
nual Report, 1923 i Annual Report 1924.
58. «Mayor and Borough President Lay Cornerstone of Bronx Terminal Market», Bronxboro, II, 5 
(nov. 1924).
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va romandre en aquell lloc durant els deu anys següents va ser el magatzem 
frigorífic. L’exterior auster i fortificat d’aquella construcció d’estil neollombard 
reflectia la seva funció pràctica com a sòlid contenidor per a l’emmagatze-
matge a llarg termini de productes alimentaris. Cada planta de les sis que 
tenia feia uns 9.200 m2. La construcció, mastodòntica i imponent, es podia 
veure des de l’altra riba del riu Harlem i des del Yankee Stadium, erigit uns 
anys abans al nord del mercat. L’edifici de maons de color sorra era un híbrid 
d’arquitectura civil, comercial i industrial. Per suavitzar el seu aspecte fabril li 
van posar una filada decorativa d’arcs cecs per tot el perímetre i sis torres de 
rellotge. Els dos primers pisos estaven destinats a les botigues dels majoristes, 
i els altres quatre eren per als queviures no peribles i per a emmagatzematge 
frigorífic i congelat.59 Si bé en un principi se suposava que la terminal inclou-
ria altres edificis i instal·lacions, la prioritat de l’ajuntament era el magatzem 
frigorífic, perquè augmentava la reserva de menjar de dues setmanes entre 12 
i 18 mesos, i això podia esvair la por a episodis d’escassetat. Aquesta idea dels 

59. Tangires, Public Markets…, pàg. 271-273.

Magatzem frigorífic del mercat del Bronx, c. 1924
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beneficis de l’emmagatzematge en fred l’havia promogut F. E. Matthew, un 
enginyer de refrigeració de l’USDA, que va declarar que «ara és un fet per 
tots reconegut, si més no per qui s’atura a pensar, que l’emmagatzematge en 
fred és la clau de volta de l’arc alimentari del qual depèn el món per ajudar la 
civilització a nedar contra la turbulenta marea alta del bolxevisme».60

El magatzem gegant era constantment el blanc de les crítiques, perquè 
l’ajuntament havia trigat molt a construir-lo, perquè li havia costat molts 
més diners que no pas construir la terminal sencera uns anys abans i perquè 
suposava només una versió retallada del projecte original. Els crítics més 
educats el descrivien com una «carcassa buida» o un «horrorós elefant blanc», 
és a dir, un edifici molt car de mantenir i sense cap utilitat. Un article del 
Herald Tribune es preguntava «quin sentit té un mercat terminal del Bronx 
xapat en or quan no hi ha ni terminal ni mercat?».61 L’edifici patia constants 
problemes econòmics perquè era molt difícil aconseguir arrendaments a llarg 
termini. D’altra banda, el consistori no havia tingut present que la majo-
ria de les transaccions alimentàries encara es feien amb èxit al mercat de 
Washington del Baix Manhattan i a altres zones majoristes de la ciutat. El 
Departament de Mercats de Nova York no va poder aplicar cap reforma de 
mercat progressista fins als anys trenta, quan va ampliar el mercat terminal 
del Bronx, va crear altres mercats terminals a la ciutat i va projectar una sèrie 
de mercats coberts de venda al detall.

La reforma dels mercats després del Període Progressista
Els anys vint eren anys difícils per a qualsevol millora als mercats públics, i no 
només a Nova York, sinó a tots els Estats Units. El concepte que els consistoris 
havien de conservar el mandat que havien tingut durant segles per construir 
mercats coberts, establir mercats de pagès a l’aire lliure i oferir instal·lacions 
per facilitar el comerç a l’engròs va ser redefinit com a una violació de la lliure 
empresa. El 1922, l’USDA va transferir les activitats de l’Oficina de Mercats a 
la nova Oficina d’Economia Agrícola, la qual es va centrar més en els excedents 
agrícoles que no pas en els mercats de les ciutats (fins a la Gran Depressió, 
quan va reprendre ferventment les activitats de mercat). A més a més, els crítics 
assenyalaven la proliferació de botigues de queviures com a prova de la seva 
afirmació que els mercats públics eren superflus. El 1917 ja eren moltes les 
ciutats que tenien centenars de botigues de queviures, i com a mínim set 
d’elles en tenien més d’un miler. La ciutat de Nova York en tenia 25.000; 

60 F. E. Matthew, «Improved Cold Storage Methods a Mean to Better World Provisioning»,  
c. 1920. Text manuscrit dins RG 83, sèrie 11, caixa 3, National Archives. 
61. «Bronx Market Lacks Terminals and Buyers», Herald Tribune, (3/12/1926).
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Baltimore (Maryland), 3.197; Cleveland (Ohio), 2.575; Washington, D. C., 
2.557; Rochester (Nova York), 2.400; Denver (Colorado), 1.250; i Portland 
(Oregon), 1.100.62 No ha d’estranyar doncs que The Progressive Grocer, un 
nou diari del sector, publiqués en portada un article titulat «Let’s Scrap the 
Municipal Market System» (Llencem a les escombraries el sistema de mercats 
municipals). L’article es burlava de tots i cadascun dels projectes benintenci-
onats de mercats públics engegats durant els anys progressistes. El West Side 
Market de Cleveland, malgrat els seus «preciosos taulells de rajola», tenia carn 
i altres productes exposats «a l’aire lliure, perquè les mosques s’hi delectessin». 
Els mercats més antics, a Nova York, Boston, Filadèlfia, Buffalo, Washington, 
Richmond, Saint Louis, Nova Orleans i moltes més ciutats «són una vergonya 
pública». Sens dubte, els lectors del sector de les botigues de queviures van 
gaudir de la descripció que es feia del mercat central de Washington, D.C., 
el mercat públic més gran de la capital del país, «punt de trobada de lladres  
i contrabandistes». Finalment, l’article es reia de les delegacions de funcionaris 
municipals que viatjaven a altres ciutats per visitar i examinar els mercats, 
descrivint els seus viatges com a «excursions pagades». L’article arribava a la 
conclusió que «si després de més de dos-cents anys d’experiència amb els mer-
cats municipals no se’n pot treure un èxit, és que ha arribat el moment de 
posar-li fi.63

L’opinió popular es va oposar als mercats municipals fins a la Gran 
Depressió, quan es va veure la utilitat del sistema com a xarxa de seguretat en 
temps difícils. Durant el New Deal, els mercats públics van ser una peça clau 
en les iniciatives governamentals per reduir els excedents agrícoles al camp 
i els preus elevats dels aliments a la ciutat. Sota la direcció de l‘alcalde de 
Nova York Fiorello La Guardia (1934-1945), els arquitectes municipals que 
treballaven al Departament de Mercats van construir un conjunt de mercats 
coberts tancats per substituir alguns mercats de carretons. Aquests edificis 
tenien un aspecte força uniforme i eren fàcils d’identificar per la seva forma 
clarament geomètrica, les àmplies bandes horitzontals de superfícies de vidre 
i formigó, l’absència d’obstruccions a les voreres i un rètols molt clars i ine-
quívocs que s’identificaven amb l’Ajuntament. La Guardia era un gran defen-
sor dels mercats públics i va fer servir els seus lligams estrets amb el president 
Franklin Roosevelt per obtenir ajuts del New Deal per a la construcció i la 
revitalització de mercats.64

62. King, Public Markets in…, pàg. 31.
63. C. Moran, «Let’s Scrap the Municipal Market System», The Progressive Grocer (juny 1922), pàg. 
21-24, 62-66.
64. Tangires, Public Markets…, pàg. 227-229.
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Fora de Nova York, l’Administració d’Obres Públiques va finançar la 
construcció de mercats nous durant el New Deal a Nashville (Tennessee); 
Nova Orleans i Shreveport (Louisiana); i Austin (Texas).65 El suport gover-
namental a la millora de les instal·lacions de comercialització i distribució 
alimentàries també s’estenia a les poblacions rurals, on els mercats cooperatius 
i els mercats de Dones Agricultores fomentaven la venda directa de productes 
locals. Els articles més comuns eren fruites i verdures, llet i derivats lactis, ous 
i aviram, però també s’hi venien menjars cuinats, artesania, flors i productes 
de planter. Aquests mercats tenien uns costos de construcció mínims perquè 
feien servir l’estructura senzilla del shed obert o parcialment tancat.66

La reforma dels mercats públics va a tornar a sortir a la palestra du-
rant la dècada de 1970, quan algunes ciutats van redescobrir que els mercats 
públics podien estimular el desenvolupament econòmic i comunitari. L’ac-
ció ciutadana, per exemple, va salvar de l’enderrocament el Pike Place de 
 Seattle (Washington) i el Reading Terminal de Filadèlfia (Pennsilvània), dos 
dels mercats públics més famosos del país, avui encara actius.67 Els mercats 
públics van rebre un altre impuls el 1977 amb l’aprovació de la Llei de co-
mercialització directa agricultor-consumidor (Public Law 94-463). En aquell 
moment als Estats Units només hi havia cent mercats de pagès en funciona-
ment. Segons l’USDA, que en manté un recompte actualitzat al seu lloc web 
(<http://www.usda.gov>), actualment hi ha més de 4.600 mercats de pagès 
actius arreu del país.

Les campanyes actuals a favor dels mercats públics, però, tenen un 
esperit diferent de les seves avantpassades del Període Progressista, perquè 
consideren alternatives a la gestió municipal. Hi ha consistoris que, tot i que 
conserven la titularitat dels seus mercats públics i dels edificis pertinents, han 
optat per arrendar-ne el control i la gestió a empreses lucratives, i no sem-
pre amb bons resultats. Un exemple n’és el cas de l’ajuntament d’Annapolis 
(Maryland), que fa uns anys va invertir 930.000 dòlars en la reforma del seu 
mercat històric, construït 225 anys enrere als molls de la ciutat. Immedia-
tament després va signar un contracte amb Market House Ventures, Inc., 
l’empresa que gestiona el també històric Eastern Market a Washington, D. C.  

65. Tangires, Public Markets…, pàg. 29-30.
66. Ann McCleary, «Negotiating the Urban Marketplace: Farm Women’s Curb markets in the 
1930s», Perspectives in Vernacular Architecture, XIII, 1, (2006), pàg. 86-105.
67. Theodore Morrow Spitzer; Hilary Baum, Public Markets and Community Revitalization, 
Washington , D.C., The Urban Land Institute and Project for Public Spaces, Inc., 1995; Alice Sho-
rett; Murray Morgan, The Pike Place Market: People, Politics, and Produce, Seattle, Pacific Search 
Press, 1982; David K. O’Neil, Reading Terminal Market: An Illustrated History, Filadèlfia (Pennsil-
vània), Camino Books, 2004.
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Ara, tots dos municipis estan ficats en plets per la mala gestió que aquesta 
companyia ha fet dels seus mercats.68 El nou model de privatització també po-
dria servir de lliçó a altres ciutats dels Estats Units i d’Europa. El fet innegable 
és que la participació municipal en la planificació dels sistemes alimentaris és 
ara més necessària que mai.69

La reforma dels mercats durant el Període Progressista, per poc que 
va durar, va revelar una confiança popular en el fet que els mercats públics 
podrien funcionar bé sota la titularitat i el control municipals. El moviment 
també va provocar les primeres iniciatives del govern federal per ajudar els 
municipis a reforçar els seus sistemes de mercats. Els reformadors van apro-
fitar l’argument que els mercats públics podien combatre grans mals urbans 
com els preus alts dels aliments, l’escassetat de productes frescos, els costos 
de transport innecessaris i els aspectes de seguretat dels aliments. Tant si ho 
van aconseguir com si no, van fer reviure l’antic concepte dels mercats públics 
com a responsabilitat del govern local, perquè creien que ells eren la solució,  
i no la causa, dels problemes de la ciutat.

68. «As Market House Withers, Lawsuit Expands», Washington Post (20/11/2008).
69. Don Shakow, «The Municipal Farmer’s Market as an Urban Service», Economic Geography, 
LVII, 1 (gen. 1981), pàg. 68-77; Kameshwari Potkuchi; Jerome L. Kaufman, «Placing the Food 
System on the Urban Agenda: The Role of Municipal Institutions in Food Systems Planning», Agri-
cultural and Human Values, XVI, 2 (juny 1999), pàg. 213-244.

Helen Tangires



467

Relació d’imatges

Introducció: Els mercats europeus com a creadors de ciutat

19 The Fish Market, 1807, Nicholas Condy.
 Plymouth City Museum and Art Gallery

21 Collection des marchés de Paris avec projets, 1813, Louis Bruyère
 Ècole Nationale des Ponts et Chaussées

34-35 Vista exterior, interior i plànol del mercat de Saint John, Liverpool, 1822
 Liverpool Record Office

38 Les Halles Centrales, París, 1863
 Félix Narjoux, Paris. Monument élevés par la Ville, 1850-1880, París, Veuve  

de A. Morel et Cie., II, 1883

47 Personal del mercat de Saint John, Liverpool, 1885
 Liverpool Record Office

54 Plànol de residència dels majoristes del mercat del Born, Barcelona, 1945-1948
 Nadia Fava

59 Interior del mercat de Breslau,1906-1908 
Georg osthoff, Eduard schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der  
Architektur. Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, 
Leipzig, Alfred  Kröner, IV, 1909 (3a), pàg. 405.

62 Els mercats coberts de Barcelona, abans i després de 1939
 Nadia Fava

64 Plànol del Pla de mercats de Madrid, amb les seves àrees d’influència,1944
 Mercados de Madrid, labor realizada por el excelentísimo Ayuntamiento. Comisión  

Especial de Mercados. Madrid, Publicaciones Sección Cultura e Información, 1944.

69 Mercat de Santa Caterina, Barcelona.
 Museu d’Història de Barcelona – Pere Vivas

Londres i el mercat públic britànic. Alimentació urbana, forma arquitectònica  
i llenguatge cultural

79 Arcada dels carnissers al mercat de Grainger, Newcastle, 1835
 Newcastle Library Service

80 Mercat de Bull Ring, Birmingham, 1835
 Birmingham Libraries & Archives

81 Mercat de Kirkgate, Leeds, 1904
 James schmiecheN, Kenneth carls, The British Market Hall. A Social and Architectural History, 

New Haven i Londres, Yale University Press, 1999



468

88 Mercat de Columbia, Bethnal Green, Londres, 1868
 Mary Evans Picture Library

92-93 Mercat metropolità de la carn, Smithfield, Londres, 1868
 Mary Evans Picture Library

94 Mercat del peix, Billingsgate, Londres,1850
 Mary Evans Picture Library

97 Mercat de Covent Garden, Westminster, Londres, 1828
 Survey of London, English Heritage

99 Mercat de Leadenhall, Bishopsgate, 1881
 Mary Evans Picture Library

102 Mercat de Kirkgate, Leeds, 1904
 Leeds Library and Information Service

Els mercats coberts a França a la llarga durada

107 Mercat medieval de fusta, Arpajon
 Philippe Laurent

108 Mercat medieval, Puiseaux
 Philippe Laurent

109 Mercat medieval de fusta, Lorris
 Philippe Laurent

113 Mercat medieval, Mereville
 Philippe Laurent

116 Mercat clàssic, Ambert
 Philippe Laurent

117 Mercat clàssic en pedra, Saint-Maure
 André David

118 Mercat clàssic, Beaumont, Sarthe
 Philippe Laurent
 Mercat clàssic, Rochefort
 Gilles-H. Bailly

121 Mercat medieval, Carcassona
 Philippe Laurent

123 Mercat metàl·lic, Rennes
 André David

125 Mercat metàl·lic, Belfort 
 Philippe Laurent
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126 Mercat metàl·lic, Chälons-en-Champagne
 Gilles-H. Bailly

127 Mercat metàl·lic, París-Secretan
 Philippe Laurent

129 Mercat eclèctic de final del segle xix, Saint-Calais
 Philippe Laurent

130 Mercat clàssic, Givry 
 André David

135 Mercat cobert i mercat a l’aire lliure, Dijon
 Gilles-H. Bailly

137 Mercat de camions, Caen
 Gilles-H. Bailly

138 Mercat metàl·lic convertit en espai cultural, La Villette, París
 Philippe Laurent

Les Halles de París: la creació d’un model

143 Alçat i secció de La Halle au Blé, amb la cúpula de fosa construïda l’any 1811
 BnF Département des Estampes et de la photographie

144 El mercat de Les Patriarques, 1828-1831
 Museu Carnavalet

147 El primer pavelló de pedra acabat l’any 1854
 Fotografia: Charles Marville, c. 1870 

Museu Carnavalet

148 El barri de les Halles cap a 1850
 Henry charpeNtier, Paris dans sa splendeur, Nantes, Charpentier, 1861

149 El mercat de les verdures de la font de Les Innocents l’any 1855 
hoffbauer, Paris à travers les siècles, París, Firmin-Didot, 1875-1882

151 El cos oest en fase d’acabament, 1865
 BnF Département des Estampes et de la photographie

152 Plànol dels voltants de Les Halles amb els alineaments i les vies projectades, 1859
 BnF Département des Estampes et de la photographie

153 Plànol de la planta baixa del cos est
 Victor baltard, Félix callet, Monographie des Halles centrales de Paris, París,  

A. Morel, 1863

155 Vista interior de Les Halles i del sistema de càrrega i descàrrega dels pavellons  
per les naus cobertes

 Museu Carnavalet
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156 Pavelló de venda a subhasta
 Félix Narjoux, Paris. Monuments élevés par la Ville. 1850-1880, II, Paris, Veuve de A. Morel 

et Cie.,1883

161 Vista general de Les Halles,1890, A. Deroy
 BnF Département des Estampes et de la photographie

163 Vista de Les Halles des de l’església de Saint-Eustache i en direcció al sud. Dibuix de  
F. Benoist, litografia de J. Arnout

 hoffbauer, Paris à travers les siècles, París, Firmin-Didot, 1875-1882

165 El barri de les Halles finalment acabat, 1935
 Bibliothéque des Arts Decoratifs, París

166 Vista de les Halles l’any 1971
 Companyia francesa d’empresa metàl·lica, G. M. Lavalette

Mercats coberts a la Viena liberal

171 Projecte per al mercat de Landstrasse, 1857. Ludwig Förster
 Arxiu de la Ciutat i del Land de Viena, fons de l’Antiga Sala de Projectes i Documents, 

mercats, 104.267/6

 Projecte per al mercat de Landstrasse, 1857. Leopold Ernst
 Arxiu de la Ciutat i del Land de Viena, fons de l’Antiga Sala de Projectes i Documents, 

mercats, 104.267/4

172 Projecte per al mercat de Landstrasse, 1857. Johann Romano i August Schwendenwein
 Arxiu de la Ciutat i del Land de Viena, fons de l’Antiga Sala de Projectes i Documents, 

mercats, 104.267/32

176 Projecte per al mercat central,1863. Henry Griszell
 Arxiu de la Ciutat i del Land de Viena, fons de l’Antiga Sala de Projectes i Documents, 

mercats, 104.267/50

177 Projecte per al mercat central, 1863-1864. Karl Gabriel
 Georg osthoff, Eduard schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. 

Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Leipzig,  
Alfred Kröner, IV, 1909 (3a), pàg. 377

178 Vista exterior del mercat central
 Museu de Viena

180 Propostes per a un mercat al detall al Kolowrat-Ring, 1866
 Arxiu de la Ciutat i del Land de Viena, fons de l’Antiga Sala de Projectes i Documents, 

mercats, 105.828/15 i 105.828/14

181 Secció del mercat de Zedlitz, 1869-1871
 Georg osthoff, Eduard schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. 

Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Leipzig,  
Alfred Kröner, IV, 1909 (3a), fig. 315
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182 Vista exterior del mercat de Zedlitz, 1869-1871
 Institut d’Història de l’Art de la Universitat de Viena, Arxiu de la Ringstrasse

185 Projecte per a un mercat central, 1871. Eduard Besnier de la Pontonerie
 Biblioteca de Viena, 3918 B

188 Projecte per a un mercat a la Rudolfsplatz, 1878-1880
 Arxiu de la Ciutat i del Land de Viena, fons de l’Antiga Sala de Projectes i Documents, 

mercats, 112.440

189 Mercats al detall per als districtes IV, IX i VIII, 1878-1880
 Allgemeine Bauzeitung, 1885, Bl. 25

191 Interior del mercat al detall del districte VIII, 1878-1880
 Allgemeine Bauzeitung, 1885, Bl. 26

192 Projecte per al mercat al detall de la Nussdorferstrasse, 1878-1880
 Arxiu de la Ciutat i del Land de Viena, fons de l’Antiga Sala de Projectes i Documents, 

mercats, 108.800/12

195 El nou mercat de carn, 1898-1899, darrere, el Viktualienhalle, 1904-1906
 Museu de Viena

Mercats coberts a la Itàlia liberal: una comparació entre quatre ciutats

206 Mercat central de Florència, 1870-1874
 Brogi, ca. 1890, Archivi Alinari, Florència

211 Sistema d’aprovisionament de Milà
 Eduardo GrotaNelli, «Un episodio del proceso di construzione della città di Milano: la 

riorganizzazione dei servizi annonari 1860-1890», Storia Urbana, 28, (juliol-set, 1984), pàg. 8

213 Projecte per al mercat del Foro Bonaparte, Milà, 1870-1873
 collegio degli iNgegNeri ed architetti, Milano tecnica dal 1859 al 1884, Milà, Hoepli, 1885

214 Alçat i planta del mercat de verdura, Milà
 Georg osthoff, Eduard schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. 

Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Leipzig,  
Alfred Kröner, IV, 1909 (3a), pàg. 369-370.

215 Vista general del mercat de fruita i verdura de Porta Vittoria, Milà
 Il Politecnico. Giornale dell’architetto civile ed industriale, LIX, 8, (abril 1911), pàg. 225-235.

La difusió dels mercats de ferro a Espanya (1868-1936)

236 Localització dels mercat metàl·lics a Espanya
 Esteban Castañer

240 Alçat del projecte del mercat de Valladolid, 1865. Miguel de Bergue
 Archivos Municipales de Valladolid Obras 749-955



472

El sistema de mercats de Barcelona

269 Mercat del Born, c. 1900
 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)

277 Mercat de la Boqueria, c. 1910
 Frederic Ballell, Fons de l’ICUB, Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)

284 Venedors ambulants a l’Arc del Teatre, 1930
 Gabriel Casas, Fons Gabriel Casas, Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

290 Vista interior del Born, c. 1930
 AFB

296 Mercat de la Concepció, Antoni Rovira i Trias, 1888. Rehabilitat per Albert Pineda el 1998
 Glen Fraser

Les Reines dels Mercats: cultura municipal i gènere al sector  
del comerç al detall d’aliments de Barcelona

304 Mercat de Santa Caterina, 1902
 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, AHCB

309 Mercat de Sant Antoni, 1880-1889
 Antoni Esplugas, Fons de l’ICUB, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, AFB

311 Les Reines dels Mercats, 1930
 AFB

313 Anunci de la cavalcada dels mercats, 1930
 Diario de Barcelona, 1/6/1930, pàg. 55. AHCB

314 Cavalcada dels mercats al recinte de l’Exposició, 1930
 Diario de Barcelona, 6/6/1930, pàg. 2. AHCB

317 Cartell de l’obra teatral La reina del mercat, 1930
 Col·lecció de cartells de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona

323 Mercat de la Boqueria. Parada d’olives i conserves, 1929-1932
 Josep Dominguez, AFB

Els mercats coberts a Alemanya: dels mercats de ferro als mercats centrals  
de formigó

340 Alçat, planta i seccions del mercat de Hamburg
 Georg osthoff, Eduard schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. 

Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Leipzig,  
Alfred Kröner, IV, 1909 (3a)

342 Planta del mercat de Frankfurt, 1879
 Georg osthoff, Eduard schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. 

Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Leipzig,  
Alfred Kröner, IV, 1909 (3a), pàg. 412.
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345 Planta del mercat central de Berlin
 Georg osthoff, Eduard schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. 

Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Leipzig,  
Alfred Kröner, IV, 1909 (3a)

346-348 Alçat, secció i planta del mercat V de Berlin
 Georg osthoff, Eduard schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. 

Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Leipzig,  
Alfred Kröner, IV, 1909 (3a), pàg. 385.

350-351 Vista exterior i interior del mercat de Hannover, 1891-1892
 Georg osthoff, Eduard schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. 

Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Leipzig,  
Alfred Kröner, IV, 1909 (3a), pàg. 396.

355 Vista interior del mercat de Stuttgart, 1865 – 1914
 Creative commons (maha-online)

Budapest: alimentació, ciutat i evolució dels mercats coberts

381 Planta i interior del mercat central
 Georg osthoff, Eduard schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. 

Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Leipzig,  
Alfred Kröner, IV, 1909 (3a), pàg. 323, 319.

382 Vista exterior del mercat central
 Georg osthoff, Eduard schmitt, «Markthallen und Marktplätze», Handbuch der Architektur. 

Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, Leipzig,  
Alfred Kröner, IV, 1909 (3a), pàg. 382.

Els mercats coberts a Escandinàvia, Rússia, l’Europa central i de l’Est

415 Mercat de la carn, Bergen, 1874-1875
 Małgorzata Omilanowska

416 Vista interior del mercat Östermalm, Estocolm, 1885-1889
 Małgorzata Omilanowska

417 Vista exterior del mercat Östermalm, Estocolm, 1885-1889
 Małgorzata Omilanowska

Lliçons d’Europa: la reforma del mercat públic als Estats Units durant el període 
progressista, 1894-1922

439 Mercat, Louisville, Jefferson, Georgia, 1934
 Branan Sanders, Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, 

HABS GA,82-LOUVI, 1-2 [P&P]

458 Central majorista, Chicago, 1929
 John Vachon, Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington-  

LC-USF34- 063118-D [P&P] LOT 1076
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Nota sobre els autors

Gilles-Henri Bailly és urbanista i arquitecte especialitzat en patrimoni. Juntament amb Philippe 
Laurent és coautor del llibre La France des Halles & Marchés, Tolosa del Llenguadoc, Privat, 1998. 

Esteban Castañer és membre del Centre de Recerca Històrica sobre les Societats Mediterrànies 
de la Universitat de Perpinyà. Entre les seves publicacions cal destacar el llibre L’Architecture méta-
llique en Espagne: les Halles au xixe siècle, Perpinyà, Presses Universitaires de Perpignan, 2004.

Manuel Guàrdia és doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya i professor de 
composició a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès d’aquesta mateixa universitat. 
Entre les seves publicacions cal destacar Manuel guàrdia, Francisco Javier moNclús, José Luis 
oyóN (dir.), Atlas histórico de ciudades europeas, Barcelona, Salvat - Hachette, 1994-1996.

Peter Haiko és professor a l‘Institut für Kunstgeschichte de la Universitat de Viena. Ha publicat 
extensament sobre els arquitectes de la Sezession, especialment sobre Otto Wagner. Entre les 
seves publicacions cal destacar Vienna 1890-1930: Architecture, Nova York, Rizzoli, 1992.

Bertrand Lemoine és arquitecte enginyer, director de recerca al Centre National de Recherche 
Scientifique. Autor de diverses publicacions sobre arquitectura de ferro i de la monografia de 
referència Les Halles de Paris, París, L’Equerre, 1980.

Montserrat M. Miller és doctora en història i professora associada d’història a la Marshall 
University dels Estats Units. Ha estudiat des del camp de la història social la vida dels mercats,  
les xarxes socials implicades i el paper que hi va jugar la dona. En aquests moments està 
preparant el llibre Feeding Barcelona: Market Halls, Social Networks and Consumer Culture,  
1714-1975. 

Małgorzata Omilanowska és historiadora de l’art i professora a la Universitat de Gdansk.  
Va realitzar la seva tesi sobre els mercats de Polònia i altres països de l’Europa de l’Est. 

José Luís Oyón és doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya i catedràtic 
d’urbanisme i ordenació del territori a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 
d’aquesta mateixa universitat. Entre les seves publicacions destaca La quiebra de la ciudad 
popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936, 
Barcelona, Ediciones del Serbal, 2008.

Hannelore Paflik-Huber és historiadora de l’art i professora a la Staatliche Akademie der 
Bildenden Kunst de Stuttgart. Ha estat curadora de nombroses exposicions sobre art  
i arquitectura a Alemanya.

Filippo Di Pieri és arquitecte i especialista en història urbana i arquitectura dels segles xix i xx, 
assignatures de les quals dona classes al Politecnico de Torí. Entres les seves publicacions 
cal destacar Il Controllo improbabile. Progetti urbani, burocrazie, decisione in una città capitale 
dell’Ottocento, Milan, Franco Angeli, 2005.
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James Schmiechen va ser professor al departament d’història de la Central Michigan University. 
Ha publicat nombrosos articles en el camp de la història econòmica i juntament amb Kenneth 
Carls és autor del llibre The British Market Hall. A Social and Architectural History, New Haven  
i Londres, Yale University Press, 1999. 

Allan Siegel, cineasta de Budapest molt interessat en l’arquitectura dels mercats, va organitzar 
l’exposició sobre la historia dels mercats a Europa a l’Ernst Muzeum de Budapest. 

Helen Tangires és administradora del Center for Advanced Study in the Visual Arts de la National 
Gallery of Art de Washington. Ha publicat nombrosos articles sobre mercats americans i sistemes 
de subministrament a les ciutats. Cal destacar el seu llibre Public Markets and Civic Culture in 
Nineteenth-Century America, Baltimore i Londres, The John Hopkins University Press, 2003. 
 






