
MERCAT I BARRI DE SANT ANTONI 

 

Introducció.- El mercat de Sant Antoni és un mercat d’alimentació i encants del barri de Sant Antoni a 
l’Eixample de Barcelona. L’edifici actualment reobert a la població després de la seva reforma, ocupa una 

illa sencera entre els carrers del Comte d’Urgell, Tamarit, Comte Borrell i Manso, a tocar de les rondes de 

Sant Antoni i Sant Pau. És una obra protegida com a Bé Cultural d’interès Local. 

Es va iniciar la construcció l’any 1879 per l’arquitecte Antoni Rovira i Trias, inspirat en els edificis de les 
Halls de París com el mercat del Born, va ser construït per la Maquinista Terrestre i Marítima, i inaugurat per 

l’alcalde Rius i Taulet el setembre de 1882. L’any 2007 es celebrà el 125 aniversari del mercat ideat per 

Ildefons Cerdà com a centre de proveïment al voltant de l’antic portal de Sant Antoni, el primer mercat fora 
de muralles concebut per abastir la ciutat. 

 

1.- ARQUITECTURA.- Cal destacar, la riquesa espacial del cos central, autèntic nucli aglutinador de 
l’edifici. A la façana destaca l’element serial d’il.luminació i la decoració dels frontons trasters i el llanternó. 

Els quatre espais triangulars formats entre les naus i el perímetre del solar tenien funcions logístiques fins 

que va començar la remodelació. La seva composició volumètrica, la qualitat del disseny de l’estructura, els 

acabats i els elements decoratius la situen com el millor  exemple d’arquitectura del ferro que hi ha a 
Barcelona. 

És el més gran mercat de Barcelona amb una superficie total de 12100 m2 i una superficie comercial de 5124 

m2. Amb la reforma s’ha passat de 30000 m2 de superficie i a 15000 m2 de superficie comercial. 
 

 
 

 
2.- ARMÒNIC CONJUNT DE MERCAR I BALUARD.- A mitjan del segle XVII, dins el marc del conflicte 

amb França, iniciat el 1635 i com a conseqüència del la Guerra dels Segadors (1640-1652) i motivat pels 

canvis en l’estratègia militar i armament, es continua amb les reformes del recinte emmurallat iniciades a 
principis de segle, principalment amb la construcció de nous baluards com el de Sant Antoni, a partir de 

l’any 1644. Durant la guerra dels catalans va patir atacs borbònics durant el mes de maig de 1714, tot i que 

l’entrada final va ser a la batalla del Baluard de Santa Clara, a l’altre costat de la ciutat. 

 

 
  



3.- BALUARD DE SANT ANTONI.- l’excavació del baluard va permetre obtenir bona part del seu sistema 

defensiu (fossat, contraescarpa, el camí cobert i el glacis). Les restes conservades del baluard pentagonal, i el 

mur fan 90m. de longitud , 2,10 d’amplada conservada i 2,33 d’alçada, i està bastit de carreus de pedra de 
Montjuïc, i un cos intern de pedra de morter de calç. 

 

 
 

4.- PARADES DEL CARRER.- Al marge de les parades fixes al carrer, continua el mercat dominical amb 

78 parades que es reparteix amb marquesines pel perímetre, recuperant així el caràcter circular del mercat del 
llibre, ja que es pot fer un recorregut entre les diferents marquesines i les parades que s’ubiquen als extrems 

dels braços del mercat. 

 

 
 

 
5.- PLAÇA DEL PEDRÓ – FONT DE SANTA EULÀLIA.- Monument creat el 1673, considerat com el més 

antic de la ciutat. Fou obra de Benet Parés i Josep Darder, tot i que pocs anys després la imatge de la santa va 

ser substituïda per l’altra de Llàtzer Tramulles i Lluïs Bonifaç, la qual va ser destruïda el 1936, l’actual, del 

1951, és obra de Frederic Marés. 
El monument va ser enderrocat el 19 de juliol de 1939, al començament de la Guerra Civil. Tant sols va 

romandre la base, que va seguir com a font. El cap de la santa va ser rescatat pels veïns, els quals la van 

guardar durant la pugna; actualment es conserva al Museu d’Història de Barcelona. El 1982 el conjunt va ser 
retornat al mig de la plaça, la seva ubicació original. L’obra fou restaurada el 1997 per Marta Polo. 

 

 
 



6.- PLAÇA JOSEP MARIA FOLCH I TORRES.- Aquest ampli espai solejat, ha estat motiu de contrast en el 

decurs de la seva història. L’any 1897 s’efectuà el darrer ajusticiat públic amb el sistema de “garrot vil” i a 

tocar de la plaça, a la Ronda, havia el Teatre Circ Olympia (no s’ha de confondre amb el Teatre Olimpia que 
hi havia al Paral.el. Va ser un circ estable, amb capacitat per a 6.000 espectadors on també es van programar 

espectacles d’òpera, sarsuela, teatre, revista, ballet, boxa, lluita lliure, etc. Va funcionar de 1924 a 1947 quan 

va ser enderrocat. Potser el més espectacular per l’època era la pista de circ que podia transformar-se 

ràpidament en una piscina de 30.000 litres d’aigua (una de les majors d’Europa), la qual cosa permetia fer-hi 
espectacles aquàtics. 

 

 

 
7.- SANT PAU DEL CAMP.- Resum històric: Com que era fora del recinte emmurallat, va esdevenir un 

blanc fàcil per als atacants . Així el 985, les tropes d’Almansor el van atacar, va quedar destruït gaire bé 

completament i fou abandonat per la comunitat. 

El 1096 va començar la restauració de l’edifici i s’hi va instaurar una nova comunitat. 
Al segle XIV es va construir una nova muralla de la ciutat i Sant Pau del Camp va quedar finalment 

englobada dintre del recinte emmurallat. El 1879 fou declarat monument nacional, gràcies a la intervenció de 

diversos ciutadans, entre els quals Victor Balaguer. El 1936 patí els estralls de la guerra civil. 
 

 
 
  



8.- SANT PAU DEL CAMP. L’edifici; L’església és d’una única nau amb planta de creu grega. Tot l’edifici 

exterior està decorat amb llombardes decorades amb cares humanes, animals fantàstics i vegetals. L’edifici 

està envoltat d’un jardí on hi ha l’antiga casa abacial. 
El claustre és la part més important des del punt de vista monumental per la singularitat dels seus arcs, únics 

a tot Europa. 

 

 
 

9.-MONUMENT A RAQUEL MELLER.- Nom artístic de Francisca Marqués López, la va descobrir el 

periodista Francesc Aguirre. Esdevingué molt popular fins al punt que la música de la seva “Violetera” va 
servir de banda sonora de “Llums de la ciutat” de Charlot.  

 

 
 

10.- MONUMENT A LA MÚTUA ESCOLAR BLANQUERNA.- Creada el 1924 va tenir com objectiu 
principal la creació d’un centre d’ensenyament a la Via Augusta. Es va inaugurar el 1932, però la mútua es 

va dissoldre el 1939 pel seu caràcter catalanista. 

El monument ens mostra una nena amb faldilles estirada a terra llegeix un llibre mentre que, a l’altre extrem, 
un nen amb cartera d’escola a l’esquena s’enfila a una de les tres rotllanes enllaçades que formen el cos 

central del monument. Els cèrcols representen els tres nivells d’ensenyament. 

 

 
 

  



11.- BALUARD DE SANTA MADRONA.- El portal de Santa Madrona, en l’avinguda del Paral·lel, és 

l’únic portal que es conserva de la muralla medieval de la ciutat construït en el decurs del segle XIV. 

L’actual baluard de les Drassanes o de Santa Madrona està datat a mitjans del segle XVIII.  
 

 
 

12.- MUSEU MARÍTIM.- El museu està ubicat en l’edifici de les Drassanes Reials de Barcelona. Les 
drassanes fou l’espai dedicat a la construcció naval entre els segles XIII i XVIII. 

 

 
 
13.- SUBMARI ICTINEO.- Una de les grans aportacions que va fer Narcís Monturiol a la història dels 

submarins fou la immersió produïda per inundació dels tancs. L’interior és un espai ovalat en el que podien 

portar un màxim de 6 persones. De lluminària interior portaven espelmes i exterior fars de llum 

Oxhídrica. També portava eines exteriors per a recol.lectar corall. 
La primera prova el de 1859, els vidres de les finestres no van resistir la pressió i es van trencar. 

Quan el va tripular en Narcís Monturiol el 23 de setembre la prova fou tot un èxit. Va baixar fins a 20 metres 

de profunditat. 
La prova definitiva es va fer el 21 d’octubre i la immersió va durar quatre hores.  

Monturiol va realitzar 54 immersions amb l’Ictineo. 

 

 
 

 

 

 
 



14.- MUSEU MARÍTIM.- Amb el nom de Drassanes Reials de Barcelona (seu del Museu Marítim) ens 

referim al conjunt d’edificis i estructures que han arribat als nostres dies a través de més de set segles 

d’història . Tot comença amb el primer recinte original construït a mitjans del segle XIII a la platja de  
Barcelona, fora muralles i al peu de la muntanya de Montjuïc. Quatre torres i tres panys de muralla tancaven 

un espai pensat per la construcció i manteniment de galeres i vaixells de guerra al servei del rei d’Aragó Pere 

El Gran. Era un edifici obert al mar, ja que els vaixells entraven i sortien per la façana del mar. A partir 

d’aquest edifici va anar creixent, va incorporar potents muralles i baluards i va esdevenir un gran arsenal 
medieval. L’octubre de 1936 es va crear el Museu Marítim i es va pensar que el millor lloc per a ubicar-lo 

era aquest edifici, testimoni de segles d’història marítima. Per primer cop, les Drassanes Reials passaven a 

ser un equipament cultural, funció que conserva actualment. 
 

 
 

15.- TRES XEMENEIES.- Un jardí ocupa part de l’espai que estava situada l’antiga central elèctrica de 
BarcelonaTraction, Light and Power limited, popularment coneguda com La Canadenca per la importància 

del capital en aquesta empresa. A principis del segle XX va ser una de les pioneres del país en la producció 

d’energia elèctrica i se la recorda per la vaga que hi va haver entre febrer i març de 1919, que va constituir 
una gran fita del moviment obrer català.  

 

 
 

  



16.- REFUGI 307.- Aquest projecte de defensa es va començar a construir la tardor de 1936, donada la 

manca d’estructures de defensa passiva enfront de les possibilitats d’atacs aeris que patia Barcelona. 

El recorregut consta de 400 metres de galeria excavats a la muntanya, amb una amplada mitjana de 1,60 
metres i 2 metres d’alçada dels quals es troben condicionats amb enlluït de calç i una volta de maons al 

sostre. 

 

 
 
17.- CIUTAT DEL TEATRE.- La ciutat del Teatre de Barcelona és un ampli complex d’instal.lacions  per a 

la formació i representació teatral.  

Reuneix tres grans equipaments el Teatre del Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, amb dues sales, la Favià 

Puigserver i l’Espai Lliure, així com l’Institut del Teatre, amb les aules, dues sales de representació i el 
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. 

 

 
 
18.- MUSEU D’ARQUEOLOGIA.- Edifici d’inspiració renaixentista, amb façanes d’estil brunellistià. La 

seva construcció, prevista amb caràcter efímer per a l’Exposició Internacional de 1929,  

 

 
 


