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» L’Ajuntament de Barcelona publica Encants i miralls de Barcelona. Memòria gràfica 
dels Encants Fira de Bellcaire, un viatge en un temps passat i en temps present, per uns 
dels mercats més curiosos i importants, amb fotografies de Rafael Vargas i textos de 
Victoria Bermejo, Josep Bohigas, Oscar Guayabero, Enric H. March i  Rafael Vargas 

» Des de la mirada de Rafael Vargas, el llibre recull  imatges excepcionals que 
conformen en petits relats del dia a dia en el mercat, a partir de les veus, les mirades i 
les vivències de les seus protagonistes. 

» Però el llibre també posa en valor el que ha representat i representa el mercat dels 
Encants, la seva dimensió global, des de l’àmbit social, històric, arquitectònic i 
urbanístic. 

» Amb un disseny acurat que converteix el llibre en una col·lecció de postals dels nous 
i els vells Encants. Tothom que hi hagi estat s’hi sentirà reconegut i el voldrà tenir com 
a record.  

 



Qui no ha remenat llibres, plats i roba al mercat dels Encants? Qui no s’ha passejat per 
l’antic i el nou mercat i hi ha viscut anècdotes, hi ha sentit històries i ha marxat cap a 
casa amb aquell objecte que ara tant recorda? Aquest llibre vol captar precisament això, 
vol tornar a rememorar el nostre pas per un dels mercats més coneguts a Barcelona i 
arreu. 

Un recull de mirades, vivències, imatges i reflexions al voltant del mercat més singular 
que tenim a la ciutat. La columna vertebral del llibre són les imatges dels Encants, els 
d’abans i els d’ara, que Rafael Vargas ha anat fent durant anys. Tal com fa la realitat 
plural de la fira de Bellcaire, el llibre inclou narratives –algunes en català i altres en 
castellà– que acompanyen el lector i aconsegueixen que en surti com qui ho fa dels 
Encants, amb coses que no s’esperava. Hi trobareu fotografies, vivències, història, 
anàlisi, humor, perquè els veritables protagonistes del llibre són els Encants i la seva 
gent, paradistes, clients, passavolants, transportistes, oportunistes, voyeurs, 
subhastadors, col·leccionistes o fetitxistes. 

~ 
 
Un mercat amb productes, vells, antics i nous, un espai d’intercanvi, de subhastes, de 
compres i regateig, d’acords i desacords, en definitiva, un espai de relacions entre 
compradors, venedors i voyeurs. Això és el mercat de Bellcaire, un espai de convivència 
i diversitat. I, els Encants, representa un dels mercats de productes de segona mà més 
antic d’Europa i el més important de Barcelona, amb 400 comerciants en l’actualitat, 
ubicats entre quatre plantes, dues al subterrani i dues a la part superior del mercat, 
entre les quals conviuen de manera harmoniosa productes nous i productes de segona 
mà, actuant també com a mercat de reciclatge, des de peces de roba fins a mobles 
com per poder moblar una llar.  

El que van ser parades en un passat, ara estan organitzats per mòduls de metall, tot i 
això, encara manté l’essència de mercat medieval, i també manté un dels trets com a 
fet diferencial amb altres mercats, la subhasta, que té lloc a primera hora del matí dels 
dilluns, dimecres i divendres.  En general, els productes que són sotmesos a subhasta 
provenen de pisos que s’han buidat per diferents motius, o procedents de liquidacions 
testamentàries, desnonaments judicials o deutes fiscals, amb objectes que un dia van 
pertànyer algú i que com afegeix Oscar Guayabero “No es pot negar una mena de 
crueltat en aquest mercadeig de records i objectes personals. És la crueltat de la vida 
mateixa que estableixen les ciutats des de fa centenars d’anys. Al mateix temps hi ha 
quelcom de tendre en la rehabilitació dels objectes abandonats en el camí. Aquelles 
coses, que esdevindrien trastos i més tard deixalles, es converteixen en troballes o fins 
i tot tresors”. A més de no deixar de ser un element romàntic, també representa una 
manera de reciclar i d’allargar la vida d’un producte. Per això el mercat dels Encants 
forma part de la nostra vida, del nostre col·lectiu i de les nostres arrels barcelonines, un 
punt de trobada del que pertany a la nostra memòria col·lectiva. 

 



Fent una mica de repàs històric, segons l’estudi d’ Enric H. March, els Encants té 750 
anys d’història. Però no sempre ha tingut la mateixa ubicació. L’inici de l’activitat data 
del segle XIII, tot i no aparèixer la primera referència documental fins al segle XIV. Situat 
inicialment entre els porxos de l’església de Sant Jaume i la porta del call jueu, on avui 
hi ha la plaça de Sant Jaume, va ser l’any 1358 que es trasllada a la plaça Nova. L’any 
1391, es canvia la ubicació al carrer del Consolat, entre la Llotja i el convent de Sant 
Sebastià, coincidint amb l’assalt al call de la ciutat. En aquest emplaçament romandrà 
cinc segles, fins al 1888, amb motiu de la reforma de la façana marítima duta a terme a 
conseqüència de la que seria l’Exposició Universal. 

El nou indret del mercat serà a La Rambla, entre el Palau Moja fins a 
la caserna dels Estudis, avui Canaletes, fins al 1816. Serà l’any 1822 quan la fira de 
Bellcaire torna a patir un trasllat, motivat per la prohibició de les autoritats barcelonines 
a la venda de roba vella, entre altres elements, situant-lo al passeig de l’Esplanada, 
entre el Born i l’inici de l’actual passeig de Sant Joan. 

L’any 1835, una part dels comerciants es traslladen als Encants “El trasllat va propiciar 
la confusió amb els Encants medievals… Malgrat la coincidència d’espai i la confusió, 
la fira de Bellcaire la componien els anomenats «drapaires de carretó» i se celebrava el 
diumenge, mentre que els Encants disposaven de tres dies laborables: dilluns, dimecres 
i divendres.” Aclareix Enric H. March. 

L’any 1888, quan ambdós mercats segueixen compartint espai, són traslladats al camí 
de la Creu Coberta, l’actualment coneguda com Avinguda Mistral. Però, de nou, i amb 
els preparatius de l’Exposició Internacional del 1929, l’any 1928 els Encants són 
traslladats a un altre espai marginal de la ciutat, entre la Plaça de les Glòries i el Camps 
de la Sidra “Era un descampat esquitxat de fàbriques i tallers ferroviaris i travessat pel 
rec Comtal i les vies del tren. En aquest espai de frontera, que havia de ser provisional 
tot esperant que s’urbanitzés la plaça projectada per Cerdà el 1859 –obra encara en 
marxa a punt d’entrar a la dècada de 2020–, els Encants hi van estar ubicats durant més 
de vuitanta anys. Aquí seran coneguts com a mercat dels Encants Vells i fira de 
Bellcaire.”  Assenyala Enric H. March.  

Finalment, el 25 de setembre de 2013 s’inaugura el nou emplaçament dels Encants, al 
costat del Bosquet dels Encants, a l’altra banda de la plaça de les Glòries, que 
s’inaugura el 25 de setembre de 2013. El nou emplaçament té per objectiu fer valdre 
un mercat històric que vol recuperar la centralitat urbana. “Resulta difícil defensar les 
velles instal·lacions de les Glòries perquè la seva imatge de marginalitat està molt 
arrelada a l’imaginari barceloní. Però en aquell espai de frontera, en aquell no-lloc, els 
venedors hi van acabar construint un món que es regia per lleis pròpies, com passa en 
els marges de les ciutats populoses” Conclou March. 

 

 

 



“Sempre he vist la subhasta dels Encants com la darrera destil·lació dels records 
acumulats d’una vida. Passejar pel mercat a primera hora del matí, quan hi arriben els 
camions que descarreguen el contingut del desballestament d’una casa, és com 
presenciar un drama teatral. La representació de l’última mudança que ha de permetre 
ressuscitar els objectes dels panots freds i sense sentimentalisme dels Encants per 
donar-los una nova vida.” Josep Bohigas 

El mercat dels Encants, és un exemple de coexistència entre arquitectura i urbanisme, 
una arquitectura dissenyada a partir d’una planificació urbana en funció de les 
necessitats socials, és a dir el que conforma el veritable urbanisme: Pensar les ciutats 
per als que les habiten. Però l’urbanisme, representa donar solucions als problemes que 
sorgeixen en el temps present, donar solucions a les dificultats amb les quals la 
ciutadania s’hi ha d’enfrontar. La qüestió és que d’ençà que es constitueix un pla 
urbanístic, es posa en marxa, i es desenvolupa, aquella realitat social ja és una altra: 
“Normalment, un projecte urbà realitzat no és el resultat d’un procés decidit i valent, 
sinó més aviat de molts temps acumulats, dubtes i projectes contradictoris que, en el 
millor dels casos, són un bon reflex de les incerteses originals”, explica Josep Bohigas. 

I la plaça de les Glòries, i el que devia ser el projecte de futur com a eix central de la 
ciutat, n’és un exemple i representa una gran incògnita: “Fa molts anys que estem 
immersos en un debat urbanístic sobre com endreçar el «forat» de les Glòries. 
Mentrestant, al voltant seu s’ha anat configurant un territori d’una altíssima centralitat 
amb el posicionament de potents programes públics i privats, impulsats per l’astuta 
requalificació urbanística del barri del 22@.” Explica Josep Bohigas.  

També es va impulsar -a mitges- aquesta centralitat amb la creació de grans 
equipaments públics en mans d’importants arquitectes, com el “Temple-Teatre 
Nacional de Ricardo Bofill, l’Estoig-Auditori de Rafael Moneo”, o el projecte de Zaha 
Hadid per a la plaça de les Arts, que no es va dur a terme, entre altres projectes. Aquests 
arquitectes havien de ser els ingeniers creatius d’aquest espai, però, com explica Josep 
Bohigas,”la manca de lideratge urbanístic va provocar que cada arquitecte resolgués 
programa dins la seva parcel·la i que el diàleg amb els projectes veïns i la ciutat fos 
nul.” 

Nous equipaments van erigir als voltants de la plaça seguint el guió de la centralitat, 
però sense cap pla urbanístic concret, com La torre Agbar de Jean Nouvel, l’edifici 
pantalla de Federico Soriano (no realitzat) i el DHUB d’MBM Arquitectes. Amb l’alcaldia 
de Trías, i amb l’objectiu de buscar una solució definitiva, es va celebrar un concurs 
d’àmbit internacional arrel del qual es van prendre “tres grans decisions heretades: 
enderrocar l’anella, soterrar la Gran Via quan passa per la plaça i reconsiderar el «forat» 
convertint-lo en un gran parc central de 25 hectàrees”, comenta Bohigas. “L’anella 
s’hauria pogut reciclar per convertir-la en una infraestructura per al parc amb una nova 
vida sense circulació de cotxes; el túnel caríssim de la Gran Via s’hauria pogut evitar 
si haguéssim interioritzat a temps que en un futur proper i desitjable el vehicle privat 
no serà tan hegemònic a la ciutat; i per acabar, respecte al suposat Central Park, tot i 
no negar la necessitat de tenir més espais verds, aquest es podia perfectament articular 



amb programes de més intensitat urbana per evitar la simplista universal àlibi de 
l’ecologia i la clorofil·la, on sembla que tot el que és verd és per se ecològic (sobretot 
quan aquest verd amaga dues decisions tan antiecològiques com fer un túnel per als 
vehicles privats i enderrocar una infraestructura recent que es podia reciclar).” Conclou 
Josep Bohigas 

	

Nuevos pasados · Viejos futuros 

RAFAEL VARGAS 

“Nunca la fotografía ha tenido tanto sentido para mí como docu- mento y como 
interpretación de la realidad. Descubrimiento, reflexión, voluntad de comunicar una 
performance que se repite en el tiempo, como ritual casi religioso en la historia de 
nuestra ciudad. Este libro muestra una pequeña parte del reciente pasado del Mercat 
dels Encants – Fira de Bellcaire, del espacio único que fue y que no se verá más y del 
que ahora es y podemos ver encajado dentro de una brillante arquitectura. Es un paseo 
por las miles de historias que esconden sus rastros inmortales.  

Fajos de fotografías, positivos y negativos, aparecen cada lunes, miércoles, viernes y 
sábado como inventario de nuestra existencia. Antiguas instantáneas yacen sobre el 
pavimento de la subasta compartiendo un espacio rectangular delimitado por líneas 
blancas, con otros objetos imposibles de ordenar.  

Postales nostálgicas nos muestran reflejos de realidad. Son fotografías que, 
transformadas en frágiles testimonios de un tiempo anterior, forman parte del gran 
retrato dibujado en la cubierta que protege el Nou Mercat dels Encants de Barcelona. 
Miles de imágenes dentro de la gran imagen reflejada son presencias de la Barcelona 
más surrealista. Los Encants existen para estar ahí, coleccionando el paso del tiempo, 
mostrando efímeras realidades entre brillos y reflejos.  

En un quimérico viejo futuro, el espíritu de los Encants Vells – Fira de Bellcaire se 
traslada al nuevo espacio creado a semejanza del pasado y se perpetúa en los miles de 
objetos que nos encantan la mirada. La pátina del tiempo ha ido encajando objetos y 
arquitectura, y de forma natural estos objetos, que sin pretenderlo venimos a encontrar, 
devienen protagonistas del lugar. Los espejos del Nou Mercat dels Encants, los reflejos 
dorados de su cubierta metálica, nos devuelven imágenes que son nuestro propio 
reflejo encantado.  

Cerrando el círculo, este libro acabará algún día expuesto a la venta en un rectángulo 
delimitado por líneas blancas sobre el pavimento del pandemonio que son los Encants 
de Barcelona.  

 

 



VICTORIA BERMEJO, autora dels relats 

Us adjuntem una mostra dels relats que acompanyen el llibre 

Los vasos Duralex 

En casa de los Feliu Fabregat solo se usaba la vajilla buena el día de Navidad y para el 
cumpleaños del cabeza de familia, Don Martín.  

A diario bebían en los vasos Duralex comprados en Andorra y dormían sobre las nuevas 
sábanas de fibra que no se tenían que planchar. En el salón, solo se mostraban cinco 
fotos de familia. Las otras, las guardaban en una caja de galletas Birba. Cuando 
murieron, sus hijos, con las ganas y la prisa de vender el piso, se lo dieron todo a 
Ahmed, que lo vació en un día y medio; hasta las colonias del baño se llevó, y las piedras 
que usaban para que no dieran portazos las puertas. Ni siquiera conservaron la 
colección de clásicos de Montaner i Simó, ni el dibujo de Opisso que había en el 
recibidor, ni los bastones con mango de marfil del abuelo. Bueno, sí se quedaron las 
joyas y las bandejas de plata.  

 

Recuerda 

De repente, en medio de un mar de tebeos lo ve, ve ese ejemplar de España en el 
corazón de Pablo Neruda, le palpitan las sienes, se le dispara el corazón, pero 
intentando guardar la compostura se agacha y sigue leyendo el título del libro: Himno 
a las glorias del pueblo en la guerra; y abajo: Ejército del Este, Ediciones literarias del 
Comisariado; y en letras romanas: MCMXXXVIII. ¡Bingo! No hay duda, es ese. Recuerda 
como su abuelo, el librero, le contó que durante la guerra, en el Monasterio 
de Montserrat se montó una imprenta, «Soldados de la República», que dirigió el poeta 
Manuel Altoaguirre. Como no había papel usaron ropas y vendajes, trofeos de guerra, 
banderas enemigas y camisas de prisioneros. Publicaron solo tres libros: este, de 
Neruda; Aparta de mi este cáliz, de César Vallejo con dibujos de Picasso, y Cancionero 
menor para los combatientes, de Emilio Prados. Su abuelo también le explicó que al 
llegar los nacionales los destruyeron todos, los quemaron, y por eso quedaban 
poquísimos ejemplares en todo el mundo. Se levanta como si la circunstancia no fuera 
tan grave, tan apasionante, tan única, y le dice a Saim señalando el libro como quien 
no quiere la cosa: «Y por este que está tan viejo y sucio, ¿cuánto me pides?». 
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