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l’Arxiu Fotogràfic de l’Ajuntament de Barcelona, l’Arxiu Mas i l’Arxiu Zerkovitz. I 

molt especialment a Francesc Casadesús i Manel Alcobè, per la seva cura en 

mantenir i ampliar l’Arxiu del Mercat, així com per facilitar-nos els descobriments 

de les seves recerques.  

 
 
Portada: Un dels espais de la Sala de màquines al Palau de l’Agricultura. 1929. 

Arxiu Zerkowitz 
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“Sala de Màquines”. Amb aquest nom s’anomenava la nau de 

l’actual Mercat de les flors en el projecte del Palau de l’Agricultura 

de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929.  

 

Força temps abans, l’any 1660, amb motiu de les festes del 

casament de Lluís XIV s’havia decidit construir un pavelló a 

l’extrem Nord del Palau de les Tuileries per tal d’instal�lar-hi una 

sala d’espectacles, ja que a la Cort del Rei no existia cap espai 

destinat específicament a les representacions escèniques. Louis le 

Vau fou escollit com arquitecte de l’edifici, i l’italià Gaspare 

Vigarani com enginyer i “maquinista” encarregat de l’arranjament 

de teatre. L’espai era grandiós, i diuen els documents escrits de 

l’època que, a més de tenir un escenari inusualment ampli, podia 

acollir fins 7.000 espectadors. Això no obstant, després de 

representar-s’hi l’Ercole Amanti gairebé no s’hi posà en escena 

cap altra obra, fins que l’any 1738 l’escenògraf i arquitecte 

Giovanni Nicolo Servandoni s’hi instal�là per muntar un 

espectacle de ballet i pantomima. La denominació de “Salle des 

Machines” es remunta a aquell moment.1 A França, en el Segle de 

les Llums, un teatre era una sala de màquines.   

Al voltant de 1930, a la primera versió de “Que es el teatro épico?. 

Un estudio sobre Brecht”, Walter Benjamin considera el teatre 

èpic com “un lloc d’exposició favorablement situat”. 2   

                                                 

1  Jean Gourret, Histoire des Salles de l’Opéra de Paris, Paris, Guy Trédaniel 
Éditeur, 1985, p. 49 i ss. 
2  Walter Benjamin, Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones 3, Madrid, Taurus, 
1975, p. 18 
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Sala de màquines d’un palau d’exposicions, sembla doncs que la 

nau del Centre de les Arts de Moviment estava doblement 

predestinada a esdevenir espai escènic. Aquest estudi històric ha 

cercat recollir materials diversos que mostrin l’itinerari, a vegades 

atzarós, d’aquest lloc. No solament de la seva arquitectura, sinó 

també de les activitats que ha allotjat. 
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Breu nota biogràfica de l’arquitecte Josep Maria Ribas i 

Casas 

 

Josep Maria Ribas i Casas (Barcelona 1899 – Montornès del 

Vallès 1959) començà el seu exercici professional a Barcelona 

(títol de gener de 1923) associat amb el seu amic Manuel Maria 

Mayol i Ferrer, company dels estudis primaris i secundaris als 

Jesuïtes del carrer de Casp i també en els estudis universitaris a 

l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona. Es formaren  en la 

mateixa promoció que Pere Benavent, tenint com a mestres a la 

vella guàrdia modernista, representada per un Lluís Domènech i 

Montaner a punt de jubilar-se, i a la jove acadèmica, representada 

per Francesc de P. Nebot i Torrens, el futur director de l’Escola.  

 

Malauradament, la mort inesperada de Mayol, en tornar de la 

Guerra (1925) deixà a Josep Maria Ribas sol al front del seu estudi 

d’arquitectura, que havia de ser doble (Mayol i Ribas). Aquesta 

col�laboració deixà com a única obra el Palau de l’Agricultura de 

l’Exposició de 1929. 

 

L’ú d’octubre de 1929. L’acta de la Junta Directiva de l’Associació 

d’Arquitectes de Catalunya recull el següent: “Al darse cuenta del 

fallecimiento del Arquitecto Don Manuel a Mayol, a propuesta del 

Sr. Don José Ma Ribas acuerda la Directiva honrar la memoria del 

malogrado compañero colocando en el Palacio de la Agricultura 

de la Exposición una làpida conmemorativa que perpetue la 
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memoria de tan distinguido Arquitecto, uno de los autores del 

proyecto de aquel Palacio, y designar a los Sres. Ribas, Mora y 

Cendoya para que compongan la comisión encargada de proponer 

la forma de llevar a la pràctica el acuerdo”. La farà en Frederic 

Marés, que a 30 de gener de 1930 la te enllestida. La Diputació i 

l’Ajuntament col�laboraran en l’homenatge. 

 

Després, Josep Maria Ribas portà a terme diverses obres 

significatives: 

 

1926  Reforma de la casa Piera i construcció de nova planta de la casa 

 Viladomiu, ambdues al Passeig de Sant Pau (respectivament als 

 números 16 i 21-22) a Vilassar de Mar.  

1930 Reforma interior del Banc Hispano Colonial a la Rambla dels Estudis 

 de Barcelona. 

1931 Secretari a la primera Junta del Col�legi d’Arquitectes de Barcelona. 

1937- Serveix a l’Exèrcit com a voluntari en el càrrec d’oficial d’aviació i 

 construí diversos aeròdroms, entre ells el de Reus, recentment 

 modificat  com  a aeroport civil. 

1945 Diverses obres del Banc Central arreu de Catalunya. 

1950 Conversió del Banc Hispano Colonial al Passeig de Gràcia en Banc 

 Central, amb múltiples reformes  interiors. 

1951 Construcció de la casa Viladomiu al Passeig de la Bonanova a 

 Barcelona. 

1952 Arranjament de la casa Viladomiu al Passeig Maristany de Camprodon. 

1953 Construcció de la casa Jover al carrer del Bisbe Sivilla de Barcelona. 

1955 Casa (avui Hotel) a la cantonada de Via Laietana amb carrer Princesa, a 

 Barcelona. 

1958 Projecte del Temple de Sant Antoni Maria Claret, a Vic. 

1959 Mor als 60 anys a la Masia Ribas Piera, de Montornès del Vallès 

 (Vallès Oriental).  
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El seu estil fou al començament plenament noucentista (Palau de 

l’Agricultura i casa Viladomiu a Vilassar). Després, sense 

abandonar el classicisme italià, perdé la nota popularista 

(terracota, com a element decoratiu) i passà a expressar-se amb el 

comú denominador d’aquela època a Barcelona, (pedra artificial i 

obra vista).  

 

Home alegre i de costums tradicionals fou un professional molt 

conscient i de profunds sentiments religiosos.  

 

Manuel Ribas i Piera 
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  Projecte del Palau de l’Agricultura, 1927. Arxiu Manuel Ribas Piera 
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1. 1929-1930. El Palau de l’Agricultura a l’Exposició 

Internacional 

 

1.1. El projecte  

 

"Levántanse los edificios de esta sección al final de la calle de Lérida, y en ellos 

predominan las líneas del primer Renacimiento italiano en consorcio, felizmente 

resuelto, con formas típicas mediterráneas. El cortijo andaluz y la masía catalana, 

aparecen hermanados en un conjunto de decidido saber latino. 

Comprende la sección dos grupos de construcciones. El primero está constituido 

por tres cuerpos de edificio: el de entrada, el de exposición de Viticultura, 

Oliviticultura Enológica y Elayotecnica y el de exposición de productos. Consta el 

segundo de un edificio destinado a exposición de maquinaria agrícola y de unos 

pórticos anexos. 

Los dos grupos de esta Sección se levantan alrededor de una amplia y hermosa 

plaza en cuyo centro y en un nivel inferior al de los jardines que la adornan se han 

instalado las estufas destinadas a contener las plantas delicadas." (Exposición 

internacional de Barcelona. 1929, catálogo oficial, p. 197) 

 

En el territori de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, 

el conjunt del Palau de l’Agricultura definia un recinte ben 

delimitat i d’una extensió gens menyspreable: uns 16.500 m2. 

Obra dels arquitectes Josep Maria Ribas i Manuel Maria Mayol, 

els palaus de l’agricultura són una peculiar representació del 

noucentisme arquitectònic. Tal com manava l’esperit noucentista, 

defensor alhora del clàssic i del vernacular, de l’escala 

monumental i de la modèstia, la seva arquitectura cerca alleugerir 

la grandiositat de les dimensions dels edificis mitjançant 

l’articulació dels volums. Un joc semblant es produeix en el  
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tractament de la superfície dels murs, on es barreja la nuesa de les 

grans superfícies amb el perfilat en els detalls, inspirats a mitges 

entre l’arquitectura de Brunelleschi i el renaixement llombard, 

amb notes plateresques discordants, si ens atenem al vocabulari 

genuïnament noucentista.3 L’ús de materials i acabats són 

comuns a d’altres arquitectures noucentistes, que també 

empraven la terracota aplacada sobre murs estucats amb un blanc 

granallat o la teula àrab. Finalment, amb la voluntat d’integrar les 

diverses arts en l’arquitectura el projecte dona un lloc a l’obra 

artística, com per exemple els plafons murals de Dàrius Vilas.4 Un 

afany globalitzador del tot coherent amb la voluntat de crear un 

veritable estil, però farcit, com ja s’ha destacat, d’aspectes 

contradictoris. Així, en la composició dels palaus de l’agricultura 

són presents les maneres pròpies de l’École des Beaux-Arts, 

tendents a la jerarquia, la simetria i l’ordre, tot i que es 

flexibilitzen en un conjunt que te una certa aparença irregular. 

Però si una qualitat es va apreciar en el conjunt d’edificis del 

Palau d’Agricultura aquesta era la de generar un espai exterior ple 

de matisos. Adaptant-se al desnivell del solar el pati central es 

dividia en dos, creant l’àmbit d’una mostra de jardineria a l’aire 

lliure on els edificis del Palaus actuaven de rerefons. 

 

 

                                                 

3  Cf. Oriol Bohigas, “Els espais del Mercat  de les Flors”, 10 anys de Mercat, 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1993, p. 11-15.  
4  Cf. Ignasi de Solà-Morales, L’Exposició Internacional de Barcelona: 
Arquitectura i Ciutat, Barcelona, Fira de Barcelona, 1985, p. 93-95. 
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“Un magnifico aspecto de la Exposición”, Diario oficial de la Exposición. 

Palau de l’Agricultura. Arxiu Mas. negatiu b/n � (16b) clixés: Almató E-453      

© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
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Rotonda de la Sala de Màquines, Projecte del Palau de l’Agricultura, 1927.  

Arxiu Manuel Ribas Piera 
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Expediente relativo al concurso para la construcción de los 
Palacios de la Agricultura”. “Pliego de Condiciones facultativas, 
generales y económicas que debe regir en la construcción del 
Palacio de la Agricultura”(Arxiu Municipal Administratiu,Patrimonio 1535) 

 

"La Sección de Agricultura la integran dos grupos de edificios completamente 

distintos unos de otros, separados solamente por la puerta de entrada del campo 

de Experimentación, en la parte que da a la calle de Lérida, y por la fuente 

adosada que se encuentra en el fondo de éste patio en su parte opuesta" (p. 2) 

“La Sala de Máquinas de una sola planta está subdividida en dos grandes salas 

iguales formando un ángulo de 127,50º, cuyo espacio sirve de unión a ambas y 

entrada a éste edificio...” 

"Cubiertas. Estas serán dispuestas por tejas árabes sobre entramado de madera 

sostenido por armadura también de madera que al mismo tiempo de una mayor 

economía obtenemos interiormente una mayor armonía en consonancia con el 

efecto que se busca. El conservar el tejado con tejas árabes, pudiéndolas haber 

sustituido por otros elementos de menor coste y economía ha sido conservar el 

carácter de construcción rural, siendo al tejado dado el emplazamiento del Palacio 

tan próximo a la montaña, un elemento importante y muy visible" (p. 5) 

"Maderas. Estas serán de flandes de primera calidad, seca y sin nudos de fibra 

recta y pobre de resina (...)  

"Armaduras. Las armaduras de las diversas salas serán de madera del sistema 

patentado Tekton u otro que reúna análogas cualidades. ...La Sala de Máquinas, 

también tiene su estructura de madera con armaduras de 30 metros de luz del 

sistema indicado y la cúpula del ángulo está formada por un pequeño entramado 

radial conforme se ve en la sección de la misma..." (p. 16 i 1) 

"Techos. Los techos de éstos edificios se han proyectado de varios sistemas según 

el lugar que ocupan... Los demás techos correspondientes a las Salas de 

Exposición de Animales Vivos y Productos Agrícolas están formados por jácenas 

y vigas de hierro cruzadas hasta dejar espacios cuyas longitudes mínimas sean 

de 2,50 a 3 metros, los cuales se cubren con viguetas de madera a 0,50 metros y 

un machiembrado de 2,50 metros de espesor. El mismo sistema se ha adoptado 

para los techos de los dos pisos del ángulo de la Sala de Máquinas.” (p. 17) 
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En el Palau de l’Agricultura, tradició i modernitat conviuen, 

essent l’interior de la Sala de Màquines, més descarregat de la 

voluntat representativa, el lloc on els criteris funcionals i 

econòmics prevalen. Allà s’utilitzà un sistema patentat de pòrtics 

de fusta -el plec de condicions del projecte esmenta el sistema 

“tekton”- que havia de permetre d’arribar a llums importants, de 

fins a 30 metres.  

 

1.2. La construcció 

 

El 30 d’abril de 1927 s’adjudica a Fomento de Obras y 

Construcciones S.A. per 1.667.250,54 pessetes. L’empresa designa 

com a director tècnic facultatiu a D. Augusto Miret Baldé.  

El 2 de juny es signa l’escriptura d’adjudicació i el 22 de juny de 

1927 comencen les obres. El març de 1929 te lloc la recepció 

provisional, que esdevé definitiva el 2 de desembre de 1929.  

 

L’expedient de l’Arxiu Municipal Administratiu (AMA. Patrimoni 1535) recull els 

següents projectes relacionats amb la construcció: 

29 de març de 1929. “Puerta de la Sección italiana en el extremo Oeste de la Sala 

de Máquinas. 

“Cerca de la Exposición por las calles de Lérida y Marqués del Duero y Taquillas de 

esta última” 

“Decoración del patio central del Palacio de la Agricultura” 

“Puerta y escalera de comunicación de la Sala de Máquinas con los pórticos de la 

exposición de maquinaria” 

“Proyecto de Jardín en el patio interior” 

“Construcción de un chaflán terminado en trompa en la esquina de la calle de 

Lérida con el Paseo de Santa Madrona”  
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Projecte del Palau de l’Agricultura. Arxiu Manuel Ribas Piera 
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1.3. Durant l’exposició 
 

El 19 de maig de 1929 l’Exposició Internacional de Barcelona obrí 

el seu recinte oficialment, però no fou fins el 30 de maig que al 

Palau de l’Agricultura li tocà el torn de ser inaugurat. Per SS. MM. 

aquell dia fou intens. Va començar a les vuit del matí amb una 

missa a Palau, “a la que solamente asistieron los Reyes e 

infantes”, però com no en tenien prou “a las diez y media se 

celebró otra misa, asistiendo la família Real con los jefes de 

Palacio y séquito de los Reyes e infantes”. Amb aquesta 

preparació anaren cap a l’Exposició on començaren inaugurant la 

Secció Suissa al Palau de Victoria Eugenia, continuaren visitant el 

Palau de l’Estat i al migida inauguraren “con gran solemnidad y 

brillantez” l’Exposició internacional de Pintura, Escultura, Dibuix 

i Gravat al Palau d’Art Modern, des d’on es traslladaren al Palau 

de l’Agricultura: “Numerosa y distinguida concurrencia les 

aguardaba, siendo recibidos los regios visitantes por el presidente 

del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, barón de Esponellá, y 

por los señores (...) Los Reyes e infantes recorrieron parte de las 

salas, que contienen todo cuanto es producto de la agricultura de 

España y de las industrias derivadas de la misma. 

En la Sección Valenciana, que contiene una magnífica exposición 

de los frutos de aquella privilegiada región, SS. MM. firmaron en 

el álbum. Al salir de esta Sección fué disparada una traca”.5  

Els tres volums del Diario oficial de la Exposición Internacional 

                                                 

5  “Jornadas regias”, La Vanguardia, 31 de maig de 1929, p. 6 
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Barcelona 1929 donen bon compte dels actes que se celebraren al 

recinte del Palau: Exposicions, concursos,congressos, cursos, 

festes.6 En la majoria dels articles i fotografies el jardí exterior és 

destacat, però al llarg de la nostra recerca no hem trobat ni una 

imatge de la nau de la Sala de Màquines de l’espai escènic del 

Mercat de les Flors.  

 

 

 

Lily Reich, Estand de cerveses Hackerbrau, Palau de l’Agricultura, 1929. Arxiu 

Zerkowitz  

                                                 

6  Fotografies del Palau d’Agricultura es troben al vol I. n. 12, 13, 15, 16 i 19; al vol 
II. n. 23 (p. 24), 26 [portada], n.28. Així com algunes notícies signades per 
Epifanio de Fortuny, "Francia en el Palacio de Agricultura", n. 34, Barcelona, 26 de 
octubre de 1929, p. 21 i 22; i "Alemania en el Palacio de Agricultura",  n. 48. 
Barcelona, 1 de febrero de 1930,  amb una foto de l’estand de cerveses Hackerbrau, 
dissenyat per Lily Reich, la dissenyadora amiga de Ludwig Mies van der Rohe. 
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Palau de l’Agricultura. Arxiu Mas. negatiu b/n � (16b) clixé: B-2278 

© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
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Palau de l’Agricultura. Arxiu Mas. negatiu b/n � (16b) clixés: C-57039, E-2813    

© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas 
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2. 1930-1983. Després de l’Exposició  

 

Des de la cloenda de l’Exposició Internacional el 15 de gener de 

1930,7 la voluntat de fer útil el parc edilici de l’Exposició va estar 

present en el consistori barceloní. Tal com testimonia una notícia 

de La Vanguardia, el 15 d’abril de 1930, pocs mesos després de 

que el certamen hagués tancat les seves portes, se celebrà un acte 

de reobertura oficial del Palau de l’Agricultura, que més aviat fou 

una declaració d’intencions que no pas una realitat. La posició del 

recinte del Palau, marginal en relació a l’eix central de l’Avinguda 

Maria Cristina, dificultava la seva inclusió en les iniciatives de fer 

rendible –tal com sol dir-se- l’àmbit expositiu del 29. Així, l’any 

1930 un “Informe sobre una exposición de caràcter artístico para 

1931” (AMA. Capsa 47130) acorda fer una exposició de pintures 

de El Greco al Palau Nacional i una altra d’Art popular al Poble 

Espanyol.  

 

                                                 

7  No és pas fàcil seguir l’aparent deriva de l’ús de l’arquitectura d’aquest recinte, i 

l’estudi històric que es presenta no pensa deturar-se amb aquesta presentació. No 

s’han documentat diversos episodis significatius de la vida i mort del conjunt 

arquitectònic dels palaus de l’agricultura, com la construcció i demolició del 

conjunt d’habitatges o la construcció de l’Institut del Teatre, que també va 

comportar la desaparició d’altres naus del complex original. Però si hem procurat  

que no se’ns en escapés cap dels que més específicament atenen a la Sala de 

màquines. 
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Més enllà d’actes protocolaris, la primera notícia del que succeí en 

el recinte del Palau de l’Agricultura l’hem descobert a les pàgines 

de La Vanguardia, on un article del dijous 14 de maig de 1931 

explica la inauguració d’una exposició de flors de primavera que 

havia tingut lloc el diumenge anterior.  

 

A més de consultar la premsa, hem dirigit la recerca a l’Arxiu 

Municipal Administratiu, on es troba un informe sobre la 

“Situació actual dels Palaus i concessions de Montjuïc” (AMA. 

Capsa 47310). El document, que signa el Cap del negociat 

accidental, F. Julma i Comas a 8 d’agost de 1932, fa esment de la 

cessió en ús del Palau -se suposa que la de les naus més 

representatives- a la Junta de Ciències Naturals, per acord de 

l’Ajuntament de 19 d’agost de 1931. El mateix escrit fa referència a 

uns “Tallers” situats en un edifici adossat al Palau que fou de 

l’Agricultura, on "hi ha enmagatzemades diverses produccions de 

guixos i en el pis superior hi viu un empleat”. Estaven aquests 

“tallers” a la “sala de màquines”?. 

 

Que el Palau era percebut com un espai desaprofitat, al qual calia 

trobar-li un ús, ho demostra la pregunta que el 12 d’octubre de 

1932 li feren alguns periodistes al conseller de Justícia de la 

Generalitat, senyor  Comas, sobre la possibilitat de que l’edifici 

esdevingués la seu del Parlament de Catalunya. Però ja sabem que 

d’això res de res.  
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El següent document descobert de la vida del Palau és de 10 de 

febrer de 1936. L’Arquitecte Cap del Servei de Parcs es dirigeix al 

Senyor President de la Comissió de Foment anomenant-lo 

"Honorable ciutadà”. El Front Popular ha arribat. Ben segur que 

la relació de veïnatge amb el Parc i la originària dedicació amb 

l’agricultura de l’espai ajudaren a fixar-se en aquells edificis per 

tal d’allotjar l'Escola d'Aprenents Jardiners i uns locals per a 

magatzems del Servei de Parcs. Poc més d’un mes més tard, el 20 

de març de 1936, Antoni Darder, Arquitecte Municipal Cap del 

Servei de Museus, Palaus d'Exposició i Habitació Popular, respon 

a la petició recordant la cessió en ús a la Junta de Ciències 

Naturals. De l’escrit de Darder se’n pot deduir l’escàs interès de la 

Junta en l’edifici i el mal estat del sostre. Un cert estat 

d’abandonament sembla que s’havia anat apoderant dels edificis 

del Palau de l’Agricultura. A juny del mateix any l'estudi encara 

estava aturat, pendent de la resposta dei la Junta de Ciències 

Naturals.  

 

Instancia dirigida al Sr. President de la Comissió de Foment per l'Arquitecte Cap 

del Servei de Parcs (AAM. Caixa n. 212. assumpte n. 2). "Honorable ciutadà:: 

Aquest Servei de Parcs té imprescindible necessitat de local per magatzem i per 

instal�lació de l'Escola d'Aprenents Jardiners. Estudiats aquestes necessitats s'ha 

trobat en el Palau d'Agricultura (Montjuic) el local convenient per amb dues coses. 

Al croquis adjunt s'ha marcat ratllada la part d'edifici que podria servir, el qual pot 

tenir accés desde el passeig (prolongació Carrer Lleida). Es tracta dons d'una part 

de l'edifici que pot ésser perfectament segregada del reste del Palau. A mes, ha 

estat marcat ratllada la zona de jardí amb hivernacles, que seria de gran utilitat per 

al Servei de Parcs, i que ara no rendeixen cap servei.. Visqueu molts anys 

Barcelona 10 de febrer de 1936” 
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Servei Tecnic de Museus, palaus d'exposició i habitació popular  

 

“El Palau d'Agricultura, està cedit en us a la Junta de Ciencies Naturals, i encara 

que es de presumir que aquesta entitat no te interés en continuar en l'us d'aquest 

edifici, fins el present no ha formultat oficialment cap indicació en aquest sentit. 

Per altra part no hi ha inconvenient en que s'utilitzi la part del Palau esmentada 

per als serveis sol�licitats, mes seria precis cuidar abans de la reparació del sostre 

que es troba en males condicions. Visqueu molts anys 

Barcelona 20 de març de 1936 

L'Arquitecte Municipal Cap del Servei de Museu, Palaus d'Exposició i Habitació 

Popular 

Antoni Darder” 

 

Que el Palau de l’Agricultura estava en les mires de les 

institucions catalanes és indubtable. A juliol de 1936, el rector de 

la Universitat Autònoma, el Doctor Bosch i Gimpera, explicà als 

periodistes la intenció d’ubicar-hi alguns serveis universitaris de 

la Secció de Ciències Naturals i Pedagogia, així com alguns 

laboratoris. Però al mes següent la Guerra i la revolució arribaren.  

 

Al Palau de l’Agricultura s’hi feren assemblees, com la de la 

“secció de decoradors, tècnics, escenògrafs, del Sindicat 

d’Espectacles Públics”, que tingué lloc el diumenge 18 d’octubre 

de 1936. Aquell dia gent de teatre ja es reuní al Palau. 

Probablement a la Sala de Màquines hi varen anar a parar 

materials procedents de diferents magatzems i enderrocs. Un 

inventari dut a terme el mes de setembre de 1937 i signat per 

Ramon Reventos, Cap accidental del Servei de Parcs, precisa que 

s’emmagatzemaren 139.779 quilos de ferro, 19.354 de plom i 
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25.563 de metall. Entre els procedents de diverses esglésies hi 

havia 970 quilograms de ferro del Temple Expiatori de la Sagrada 

Família.  

 

El 6 de maig de 1938, un escamot de l’exèrcit de Terra del 

Ministeri de Defensa Nacional incauta el Palau per destinar-lo a 

magatzem. Les tensions del moment es reflecteixen en l’escrit 

annexat per Ramon Reventos, que es queixà de la manca 

d’acreditació dels soldats. El cert fou que poques hores després de 

l’inicial entrada es presentaren un Capità, un Tinent del Cos 

d'enginyers i un Alferes d'Intendència que llegiren un document 

oficial comunicant la requisa, aixecant-ne acta. Això no obstant, 

l'Ajuntament protestà davant el Ministeri per la "forma arbitrària" 

dels fets. 

 

“Expedient relatiu a l'incautació del Palau d'Agricultura del Parc de Montjuic, per 

part de la Sub-Secretaria de l'Exercit de Terra del Ministeri de Defensa Nacional”. 

(AAM. Negociat O. P. 2751) 

 

“Ciutadà: He de comunicar-vos que a primeres hores d'avui s'han presentat uns 

soldats al magatzem de jardineria d'aquest Servei de Parcs que sense mostrar 

documents acreditatius s'han incautat del referit magatzem posant una guardia a 

la porta que prohibeix la sortida dels materials i eines necessaris pel treball 

quotidià dels jardins. El que poso en el vostre coneixement als efectes oportuns. 

Salut 

Barcelona 6 de maig de 1938 

El Cap del Servei de Parcs, acctal  

Ramon Reventos” 
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2.1. 1944. Tallers Municipals. 1964. Mercat de la Flor  

 

La denominació “Tallers municipals”, referida a l’antic espai de la 

Sala de Màquines, ens ha aparegut per primera vegada en un 

expedient iniciat a 4 d’octubre de l’any 1944 per dur a terme unes 

“Obras para acondicionar los Talleres Municipales en el Palacio 

de la Agricultura”. Per tal de reparar la coberta de 58,60 x 34,20 

metres, es proposa “la colocación de 900 placas de Uralita 

Granonda (...) la colocación de los tirantes de los caballos de 

madera (...) reforzar las jácenas de armadura a armadura (...) la 

sustitución de los cabirones de 3 x 9 y 4,5 mts de largo, 

carcomidos o en mal estado (...) el suministro y colocación de 

tirantes de hierro con tensores,...para reforzar las actuales 

armaduras (...) la formación de cornisas, retornando los pilares, 

siguiendo el mismo dibujo que hay actualmente en el edificio”. 

Les obres les dirigí l’Arquitecto-Jefe del Servicio de Edificios 

Culturales i el contratista fou D. Francisco Closa Alegret.  

 

“Obras para acondicionar los Talleres Municipales en el Palacio de la 

Agricultura”Expediente relativo a la ejecución de varias obras para acondicionar 

debidamente las dependencias destinadas a los talleres municipales instalados en 

el Palacio de la Agricultura del Parque de Montjuich (AMA Ponencia de O. P. 402) 
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A partir d’aquest moment un seguit de notícies de  premsa donen 

compte de diverses propostes d’ús del Palau d’Agricultura, sense  

aportar masses dades sobre l’espai que ocuparien. Una nota de La 

Vanguardia de 20 de gener de 1955 anuncia la intenció d’ubicar 

“La nueva escuela de capacitación profesional”; però la idea no 

prosperà.8 

 

La intenció de situar el Mercat de la Flor en el Palau de 

l’Agricultura és del voltant de 1961. El 15 de maig d’aquell any, 

amb motiu de la festivitat de San Isidro labrador “patrón de los 

agricultores” es beneeix i posa la primera pedra del Mercat de 

flors a l’engròs.  Seguint la font de La Vanguardia llegim, en el 

diari de 19 d’agost de 1962: “Barcelona dispondrá en octubre del 

mayor mercado de flores de España (...) Se trabaja intensamente 

en la habilitación del Palacio de la Agricultura de Montjuich. 

Tendrá 203 puestos de venta, tres plantas unidas por rampas, una 

sucursal bancaria, central telefónica y amplios espacios para la 

carga y descarga”. Però la Inauguració encara tardà un parell 

d’anys. Prevista per l’ú d’abril de 1964, dins els actes de 

commemoració del “XXV aniversario de nuestra fructífera paz”, 

s’acaba celebrant el 15 de maig de 1964. No passaren vint anys i 

les instal�lacions ja es consideraren obsoletes. El trasllat a 

Mercabarna no tardaria pas massa, la nova instal�lació s’inaugurà 

el divendres 6 d’abril de 1984.    

                                                 

8  En ordre a completar l’estudi històric resten diversos episodis per documentar. 
Un dels més importants, perquè marcà l’inici de la mutilació de les edificacions del 
conjunt expositiu de 1929, és el del bloc d’habitatges que recentment  enderrocat. 
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1963. 16 juliol. Actes de la Junta del Mercat de la Flor (fol 239)   

 

“ Aprobar Reglamento del Mercado de la Flor al por mayor que se acompaña” 

 

1964.13 febrer. Actes de la Junta del Mercat de la Flor (fol. 25)  

 

“Aprobar los planos de situación de los puestos de venta y demás servicios del 

Mercado Floral al por Mayor, sito en el antiguo Palacio de la Agricultura del 

Parque de Montjuïc; Adjudicar por traslado, a cada uno de los actuales vendedores 

mayoristas de plantas y flores de la Rambla de San José, un puesto de venta en el 

nuevo Mercado de Flor al por mayor, según relación que se acompaña y en las 

condiciones establecidas en el reglamento de dicha dependencia aprobado por el 

Consejo pleno de 16 de junio de 1963; Convocar licitación restringida, entre los 

que resulten por traslado concesionarios del nuevo Mercad de Flor al por mayor 

que les interesare adquirir otro puesto de los que existen vacantes según relación 

formulada al efecto (…) y Convocar  

subasta pública de los puestos vacantes (…) La Srta. Tey Planas manifiesta que 

este dictamen tiene por objeto esencial trasladar la venta de flores al por mayor 

que se venía desarrollando desde hace medio siglo en la Ramblas a las 

instalaciones preparadas en el antiguo Palacio de la Agricultura del Parque de 

Montjuïc” 

 

Segons converses mantingudes amb Jaume Esteve Archs, actual 

director del Mercat de la Flor a Mercabarna i que va treballar 

també en el Mercat de la Flor al Palau de l’Agricultura, 

curiosament mai hi ha haver parades a Sala de Màquines, en 

aquella època era un espai que estava  ’sempre tancat i ple de 

coloms’’. 
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El Mercat de la Flor al Palau de l’Agricultura, actual sala Fabià Puigserver del 

Teatre Lliure  

 

Els Tallers Municipals a la Sala de Màquines del Palau de l’Agricultura 
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2.2. 1977. “Per un Ateneu popular al Mercat de les Flors”  

 

Aquesta reivindicació de l’Associació de Veïns del Poble Sec, 

malgrat ser propera en el temps, és un antecedent bastant oblidat 

de l’ús cultural del Mercat. En un barri mancat d’equipaments, el 

conjunt arquitectònic del Palau de l’Agricultura donava per molt, 

per exemple per un Ateneu popular, una escola bressol, una llar 

de jubilats, biblioteca, casal de joves, sales d’actes, etcètera,… La 

noticia de premsa que ho explica, dona a conèixer, també, com en 

els magatzems –segurament els tallers municipals- en aquell 

moment s’estava restaurant el grup escultòric del Doctor Robert. 

Entre els actes festiu-reivindicatius organitzats l’any 1977 pel 

moviment veïnal hi hagué una festa el 5 de juny i la Revetlla de 

Sant Jaume amb Comediants. Pocs dies després els veïns i veïnes 

del Poble Sec obtenien de l’Ajuntament el compromís de convocar 

un concurs d’idees a l’estil del que s’havia fet per les cotxeres de 

Sants. A Montjuïc, però, la iniciativa no tirà endavant. Tal vegada 

Comediants recordaren aquella festa reivindicativa de l’estiu de 

1977, quan un parell d’anys més tard, en el marc del Grec-79, 

feren acabar l’espectacle “Sol solet” amb una festa a l’aire lliure 

dins el recinte del Mercat. La memòria festiva del lloc s’estava 

afermant.  
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3. 1983. Els Tallers Municipals, espai escènic 

 

3.1. 1983. “La troballa” 

 

 

 

En l’entrevista que li feu Elena Posa amb motiu del desè 

aniversari del Mercat, Peter Brook explica la troballa dels Tallers 

Municipals al Palau de l’Agricultura per Jean-Guy Lecat, 

l’explorador del Centre International de Créations Théâtrales, 

quan cercava el lloc escènic on representar la Tragédie de 
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Carmen a Barcelona.9 Per aquell temps la feina de Jean-Guy 

consistia en descobrir, arreu del món, espais que poguessin 

emular l’atmosfera de les Bouffes du Nord, la casa mare del grup a 

Paris.  

 

Les Bouffes, elles també, havien sigut una troballa allà per l’any 

1974, quan Peter Brook, en companyia de Micheline Rozan, 

descobrí un lloc amb memòria, viu, en un teatre vuitcentista 

incendiat, proper a la Gare du Nord, allunyat dels teatres cèntrics 

d’ambdues ribes del Sena i de les sales dels bulevards. Van trobar 

les Bouffes du Nord dissimulades en un edifici d'habitatges, sense 

cap façana monumental que identifiqués la seva activitat. A Brook 

degué agradar-li no solament l'anonimat de l'exterior del teatre i 

la presència del passat a l'interior de la sala; sinó també les seves 

dimensions, la forma circular de la platea i l'acústica i la bona 

visibilitat de què podrien gaudir la majoria de les localitats. Aquell 

teatre cremat tenia tots els ingredients per convertir-se en la seva 

casa. Potser havia estat descobert d’una manera fortuïta, però "si 

on a trouvé les Bouffes c'est parce qu'on cherchait un lieu 

pareil".10  

 

                                                 

9 Elena Posa, “Entrevista a Peter Brook”, dins: 10 anys de Mercat, ob. cit., p. 45 a 
53 
10 Georges Banu (ed.) Brook. Les voies de la création théâtrale, XIII, Paris, 
Editions du CNRS, 1985., pàg. 58 
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El cas dels Tallers era semblant. A la conversa amb Elena Posa 

Peter Brook recorda les paraules de Jean-Guy Lecat “És una 

troballa, perquè ho té tot, em va dir: té personalitat, és un lloc que 

forma part de la ciutat, té la seva pròpia bellesa, el seu propi 

encant i, a més és un espai que és viu i neutre al mateix temps. Si 

és neutre, sense ser viu, és com un estudi de gravació, i això no és 

el que volem. I si és viu i no és neutre és com una església barroca 

on la imaginació ja està saturada pel propi lloc. Quan el vaig 

veure, vaig considerar que era un dels millors espais que havíem 

trobat, amb un encant extraordinari que es corresponia 

perfectament amb Carmen. Vam tenir una molt, molt bona 

experiència. Les representacions van ser bones, estaven en el seu 

marc adequat”. Jean-Guy Lecat hi havia arribat conduït per Biel 

Moll, aleshores director de serveis de teatre de l’Ajuntament de 

Barcelona.11 A El círculo abierto Jean-Guy explica com Biel li 

ensenyà més d’una dotzena d’espais, entre ells el Grec, l’Estació 

del Nord, el Born i el Teatre Principal; però “Moll guardaba un as 

en la manga, aunque no sabía si emplearlo: era el mejor espacio 

disponible, pero tenía el inconveniente de que estaba ocupado por 

el departamento de obras públicas, con fama de obstinado. De 

todos modos, organizó una visita y, como era de prever, el espacio 

era ideal”.12    

                                                 

11  Joan Anton Benach, “Crònica minúscula d’una gran troballa”, dins: 10  anys de 
Mercat, ob. cit., p. 55-65  
12 Andrew Todd y Jean-Guy Lecat, El círculo abierto. Los entornos teatrales de 
Peter Brook, Barcelona, Alba editorial, 2003  
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Peter Brook al Mercat de les Flors: 

1983. del 28 de febrer al 9 de març. La Tragèdie de Carmen 
1985. el 15, 16, 17 i 19 d’octubre. Le Mahabarata 
1993. del 3 al 7 de març. Impressions de Pelleas   



197 

 

Aquella nau plena dels més variats objectes, des de cadires i 

empostissats fins a carrosses de la rua de Carnaval, oferia un bon 

recer al treball del grup. Els tallers tenien una història que es 

podia llegir en els seus murs. La seva arquitectura ressonaria amb 

l’espectacle, en seria un bon suport, ajudaria a crear l’atmosfera 

especial que el fet teatral necessita. A més a més, la situació en els 

marges del centre de la ciutat, en la perifèria dels llocs habituals 

del teatre, faria viure la representació com un esdeveniment; tal 

com va succeir. A Montjuïc, prop del Paral�lel, el teatre renaixia 

en una de les naus de l’antic Palau de l’Agricultura. 
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3.2. 1985. El projecte  

 

Pel que explica Joan Anton Benach, Pasqual Maragall ja ho tingué 

clar la nit del 28 de febrer de 1983. Aquell espai on havia assistit a 

la representació de La tragédie de Carmen havia de ser el Teatre 

Municipal de Barcelona. Malgrat es donés publicitat al projecte 

immediatament, després de les eleccions municipals del mes de 

maig la nova regidora de cultura, Maria Aurèlia Capmany, no es 

va acabar de creure l’idea de Maragall, ja que més aviat rumiava 

fer un complex teatral a l’edifici del Dipòsit General del Port. 

Però, una vegada els dubtes resolts, a la primavera del 1984, el 

cert és que la Capmany posà en marxa el seu ímpetu en adequar 

els tallers per a espai escènic, i els rebatejà amb el nom que són 

coneguts: Mercat de les Flors.13 El projecte arquitectònic es feu 

sense masses referents propers. Ni a Catalunya, ni a l’estat 

espanyol hi havia massa experiències de construcció de “sales 

polivalents”. Això no obstant, la intervenció detectà bé les 

necessitats a resoldre i es concentrà en unes poques actuacions:  

 

Crear unes galeries laterals com a espais de serveis i accés.  

Reforçar l’estructura amb la introducció de dos pilars, a banda i banda de cada 

encavallada original.  

Aixecar una pinta al llarg de la nau, per tal de facilitar el muntatge d’espais 

escènics diversos i uns espais.  

Construir un cos per a camerinos i control tècnic. L’ús de materials senzills i 

resistents donaren a l’’espai l’aire auster que li calia.   

                                                 

13  Vegeu Joan Anton Benach, ob. cit. 
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Intervenció arquitectònica: Antoni Fontela, arquitecte; Joan Ramon Mir, enginyer 
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El Mercat s’inaugurà oficialment el 15 d’octubre de 1985 amb el 

‘Mahabarata’ de Peter Brook, que, tot sigui dit, no se sentí 

especialment satisfet per les obres dutes a terme: “Quan vaig 

tornar a Barcelona amb el Mahabarata –el 1985-, vaig trobar, amb 

gran disgust, que pas a pas les successives administracions havien 

aconseguit aburgesar aquell bell indret i això em va doldre. 

També Jean-Guy Lecat era crític amb el resultat de l’obra, però la 

seva experiència com a consultor escènic i escenògraf ara està al 

servei de l’actual procés de reforma.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Reina Sofia assistint a la representació del Mahabarata l’octubre de 1985 



201 
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3.3. 1990. La Sala B 

 

Però amb la inauguració del espai que avui anomenem Sala Maria 

Aurèlia Capmany les obres no s’aturaren. L’any 1990, Toni 

Barnadas, Josep Crivillers i Jordi Ridameya (Dous, equip 

d’arquitectura) començaren a treballar al Mercat amb el projecte 

de rehabilitació i adequació de la Sala B, situada en uns dels 

porxos del Palau de l’Exposició del 29 i enderrocada quan la 

construcció de l’Insitut del Teatre. L’any 1993 presentaren “una 

proposta de futur”, no realitzada, que vista des de la distància 

recorda la disposició en planta de l’actual Institut del Teatre.14  

 

Però les reformes en el Mercat no s’han aturat, així l’any 2004 es 

dugué a terme per un pressupost de 470.000 €  una reforma de la 

coberta i de climatització. I també, coincidint amb les obres de 

l’Institut del Teatre es va construir un espai de magatzem sota de 

la sala principal. 

                                                 

14  Vegeu Toni, Barnadas, Josep Crivillers i Jordi Ridameya, “Recuperant els 
espais del Mercat de les Flors”, ob. cit., p. 34-39. 
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3.4. Art al Mercat 

 

1986. La cúpula de Miquel Barceló.  

 

De finals de maig fins a finals d’agost de 1986, Miquel Barceló va 

estar treballant en el projecte de la cúpula del vestíbul del Mercat 

de les Flors, “ficant-se a la cassola”, tal com escriví Llàtzer Moix 

en un article publicat el 14 de setembre a La Vanguardia. 

Introduir l’obra d’art dins l’arquitectura ha estat una constant al 

llarg de la història. Recollint l’esperit noucentista del Palau de 

l’Agricultura, les reformes del Mercat han cridat a artistes plàstics 

cercant mantenir l’aliança art, arquitectura.  
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2001. El mural de les olles  de Frederic Amat.  

 

El mural de les olles de Frederic Amat (2001) se situa en el mur 

del Mercat veí a l’Institut del Teatre. Fou costejat per la Diputació 

de Barcelona.  
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3.5. 1985-2006. El Mercat de les Flors, espai escènic  

 

Des de la seva inauguració el ‘Mercat de les Flors’ ha estat un 

important impulsor de les arts escèniques a Barcelona i a 

Catalunya. Un espai per a la ciutat, el Mercat ha sigut la 

plataforma des d’on s’han conegut un gran nombre de 

companyies internacionals. Peter Brook el primer, però també 

Pina Bausch i el Tanztheater Wuppertal, Lindsay Kemp, el 

Berliner Ensemble, Trisha Brown, el Théâtre du Soleil, Karole 

Armitage, Vittorio Gassman, Tadeusz Kantor, Susanne, Linke, 

Antoine Vitez, Le Royal de Luxe, The Footsbam Travelling 

Theatre, Rosas, Anatoli Vassiliev, Patrice Chéreau, Phillipe Genty, 

Robert Lepage, Jorge Laveli, Pierre Boulez, Peter Stein,... i tants 

d’altres. I també La Fura dels Baus, Comediants, Els Joglars, 

Teatro de la Abadía, Cesc Gelabert i Lidia Azzopardi, i gairebé la 

totalitat de companyies de dansa catalanes. Però el Mercat no 

solament ha exposat els noms reconeguts, sinó també grups nous, 

joves, que d’aquesta manera han rebut l’impuls de presentar les 

seves posades en escena en un lloc consagrat. Calaix de sastre, el 

Mercat ha acollit espectacles de teatre, música, circ, dansa i arts 

paral�leles, ha estat un verdader espai de la llibertat artística.  De 

1985 al 2005 solament tres han sigut els directors del Mercat, 

Joan Maria Gual (1985-87), Andreu Morte (1988-1991), Elena 

Posa (1991-1995), Joan Maria Gual (1995-2002), Andreu Morte 

(2002-2005). En vint anys tres persones no és pas molt, i  això ha 

permès una certa continuïtat en la direcció artística de l’espai. 
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Suz / o / Suz, La Fura dels Baus, febrer 1986; Terra Baixa, Teatre Lliure, Fabià Puigserver, 

desembre 1990; 1980.Tanztheater Wuppertal, Pina Bausch novembre 1985; La història 

terrible però inacabada de Norodom Sihanouk, rei de Cambotja, Théatre du Soleil, Ariane 

Mnouchkine, octubre 1986; Wielopole, Wielopole, Cricot 2, Tadeusz Kantor, març 1987; barri 

Brossa, febrer 2003.   
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La bona persona de Sezuan, Teatre Lliure, Fabià Puigserver, maig 1988; La 

plaque tournante, Compagnie IDA, MarkTompkins; Hamlet; Théâtre Nanterre-

Amandiers, Patrice Chereau, novembre 1989.
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3.6. Dins la ciutat del teatre 

 

Dinamitzar l’àmbit del Palau d’Agricultura ha estat una constant 

de les direccions del Mercat, que de manera puntal han anat 

organitzant activitats en altres recintes del conjunt del Palau. Però 

per tal de dissenyar una proposta global l’Ajuntament de 

Barcelona encarrega a Lluis Pascual un primer avenç del Projecte 

Ciutat del Teatre l’any 1997. El terme ja l'havia emprat Giorgio 

Strehler per definir el projecte del Piccolo Teatro d'Arte di Milano. 

Però malgrat utilitzés el terme encunyat a Itàlia, el model del 

projecte de Barcelona era propi i cercava donar un sentit global 

als organismes que havien de constituir l’ens de la “ciutat”. 

"Aquest nou espai a Barcelona necessita una mirada de conjunt 

que li doni un sentit general. L'opció de partida d'aquest projecte 

és la creació d'un conjunt o complex estructurat comú enfront de 

l'altra opció possible: la de mantenir aïllats els seus elements".15   

 

Més que reestructurar l'entorn, un objectiu que es delegava 

òbviament en l'Ajuntament, el que pretenia el projecte Ciutat del 

Teatre era estructurar un conjunt orgànic amb un cert grau 

d'unificació. Dos funcions bàsiques el constituirien: La formació, 

en mans de l'Institut del Teatre, i la  producció i exhibició, en les 

                                                 

15  Lluís Pasqual, Projecte Ciutat del Teatre. Document tècnic de discussió per a 

ús intern, Barcelona, 1998, p. 13 
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del Mercat de les Flors i el Teatre Lliure. "Tots dos elements tenen 

unes lleis pròpies i, al mateix temps, cadascun es nodreix de 

l'altre". Segons Lluís Pasqual, els espais, els recursos humans i 

econòmics de la Ciutat del Teatre havien d'estar concebuts d'una 

manera "transversal" donant-se suport els uns als altres. "Una 

sèrie d'equipaments que la societat posa a disposició dels creadors 

i del ciutadà". Això havia de ser la Ciutat del Teatre.  

El projecte es va aturar, però la ciutat es va anar construint. I en 

aquest procés, l’any 2000 s’inauguraren els 20.000 metres 

quadrats de la nova seu de  l’Institut del Teatre, l’any 2000, que 

ocupaven l’antic espai B del Mercat. Els dos teatres de l’Institut i 

la vitalitat de la institució podien ser, i de fet han sigut, un factor 

que ajudés a donar vida a l’entorn. D’una manera similar es 

podria valorar el trasllat del Teatre Lliure al Palau de 

l’Agricultura. El 22 de novembre de l’any 2001 s’inaugurà el 

Teatre Fabià Puigserver i l’Espai Lliure, l’1 de febrer de 2002. La 

posada en marxa del Lliure a Montjuïc era una realitat. Però 

l’arribada del nou veí plantejava problemes de definició al Mercat 

de les Flors.  
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4. 2007. El Consorci Mercat de les Flors / Centre de les 

Arts del Moviment 

 

L’any 2007, amb la creació del Consorci, s’oficialitza la línia 

artística que havia apropat l’espai del Mercat al món de la dansa i 

les arts de moviment. Des de 1985 el panorama escènic barceloní 

havia variat substancialment. L’aparició de nous teatres públics, i 

molt concretament l’obertura de la nova seu del Teatre Lliure al 

veí Palau de l’Agricultura implicaven la resituació del Mercat de 

les Flors.  

 

La temporada anterior en la programació del Mercat de les Flors 

ja havien destacat alguns noms de grans creadors internacionals, 

com ara Anne Teresa de Keersmaker, Angelin Preljocaj, Fréderic 

Flamand o Wim Vandekeybus (amb les obres Rain, Near life 

experience, Silent collisions, i Blush respectivament). En aquella 

temporada també es va apostar per produccions locals, dins d’una 

línea de treball multidisciplinar que va dur al mercat propostes de 

música, cinema i experimentació teatral. Completava la 

programació, tota una colla de festivals impulsats per diversos 

col�lectius de la ciutat. 

 

S’havien celebrat els vint anys de la inauguració i tot just 

aleshores el Mercat de les Flors inicià una transició que l’ha dut a 

convertir-se en un Centre de les Arts de Moviment. Un centre 

dedicat especialment de la dansa, però també a d’altres 



215 

 

dramatúrgies no textuals, i que pretén ser un centre per a la 

creació, investigació i exhibició de diverses disciplines artístiques 

vinculades al moviment, tot pensant que “el Mercat pot trobar en 

la poètica del moviment la plataforma que li permeti ocupar un 

lloc dins la ciutat de Barcelona, Catalunya i el context 

internacional. Parlant de moviment, parlem de sumar les 

capacitats de diverses arts i descobrim un espai on ens atrapa la 

poètica, l’habilitat, el risc, el ritme o la plasticitat del cos i les 

imatges”.16 

                                                 

16  Informe de la necessitat de crear el Consorci Mercat de les Flors – Centre de 
les Arts de Moviment, octubre de 2006. 



216 

 

  

“Zero degrees”, Akram Khan Company & Les ballets C. De la B.  2007-2008 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4761 – 15.11.2006. 

DEPARTAMENT DE CULTURA  

ACORD: CPS/185/2006, de 24 d’octubre, de constitució del Consorci 

Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment  

 

Des de la inauguració l’any 1985 del Mercat de les Flors com a teatre municipal 

barceloní, el panorama de les arts escèniques a la ciutat ha tingut canvis 

substancials. L’aparició de nous teatres públics, la direcció que estan prenent les 

sales privades, el fet que la transversalitat creix en les arts escèniques en la mesura 

que disminueix l’estructura sectorial de la cultura i apareixen nous llenguatges, 

influències i enriquiments entre les diverses arts, fa que sigui el moment de 

plantejar-se la creació d’un centre del segle XXI que treballi en col�laboració amb 

l’entorn local a partir de donar facilitats al procés de creació i continuant amb un 

camí de recerca de complicitats per connectar-se amb altres agents que permeti 

establir ponts per a la participació dels públics i el reforç de la investigació i el 

pensament contemporanis.  

És necessari entendre els canvis culturals que s’estan produint com a una 

oportunitat per iniciar una nova etapa per a la dansa que no pot ser entesa de 

manera aïllada. La creació d’un centre de les Arts de Moviment ha de contemplar 

en la seva justa mesura, diverses disciplines artístiques amb gran amplitud de 

tècniques i llenguatges, i això significa situar Catalunya i els seus equipaments 

com a capdavantera de la creació d’un nou model que respon a les necessitats de la 

creació del segle XXI.  

Amb aquesta finalitat el Govern considera necessari la constitució d’un consorci, 

en què s’integri l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona, que gestioni el funcionament i les activitats de l’equipament escènic del 

Mercat de les Flors-Centre de les Arts de Moviment, per tal de potenciar polítiques 

de concertació entre organitzacions. Es concep l’espai del Mercat de les Flors com 

la ubicació per al nou Centre de les Arts de Moviment, dedicat a la investigació, la 

producció, la creació i la difusió de la dansa, de les arts de moviment i de les altres 

arts similars, amb la finalitat que esdevingui un centre de referència a nivell de 

Catalunya i situar-se en l’escena internacional d’espais d’arts escèniques.  

D’acord amb l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
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procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; A 

proposta del conseller de Cultura, la Comissió de Govern de Polítiques Socials 

acorda:  

 

1. Aprovar la constitució del Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de 

Moviment.  

2. Aprovar els Estatuts del Consorci, que es detallen a l’annex d’aquest Acord.  

3. Facultar el conseller de Cultura per tal que nomeni els representants de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consell General i en la 

Comissió Executiva del Consorci, així com perquè dugui a terme els actes i 

subscrigui els documents necessaris per a l’efectivitat  d'aquest Acord.  

4. Publicar aquest Acord íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

Barcelona, 24 d’octubre de 2006  

 

Informe de la necessitat de crear el Consorci Mercat de les Flors-

Centre de les Arts de Moviment. Octubre 2006. “De les finalitats i 

objectius del Consorci...” 

 

El Consorci té per objecte gestionar el funcionament i les activitats de 

l’equipament escènic el Mercat de les Flors – Centre de les arts de moviment i 

vetllar perquè aquest centre assoleixi: 

Ser un centre de referència a nivell de l’Estat espanyol i situar-se en l’escena 

internacional d’espais dedicats a les arts escèniques. 

Ser un centre per a la investigació, la producció, la creació i la difusió de la dansa, 

de les arts de moviment i de les altres arts similars. 

Ser un espai motor i punt d’encontre de propostes per al foment de les arts de 

moviment. 

Ser un espai de suport en la consolidació de companyies de qualitat i de públic per 

a la dansa i les altres arts similars, actuant amb els diversos agents i equipaments 

del territori estatal i internacional. 

Treballar en xarxa amb altres institucions dedicades a la investigació, la formació i 
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la creació en els àmbits de la creació i el pensament. 

Per aconseguir els esmentats objectius el Consorci assumeix la realització de les 

activitats següents: 

Organitzar, coproduir i assessorar en l’àmbit de les arts escèniques, la dansa i les 

arts de moviment. 

Donar suport a propostes artístiques de creació entorn a les arts de moviment. 

Col�laborar en l’organització de festivals i mostres que tinguin una finalitat 

propera als propis objectius. 

Organitzar, produir i programar espectacles, festivals i exposicions. 

Organitzar conferències, congressos, seminaris, tallers, activitats pedagògiques i 

altres d’anàlogues en l’àmbit de les arts de moviment i altres arts escèniques. 

Col�laborar en la realització d’activitats de promoció internacional. 

Promoure les actuacions que puguin incidir en la cultura de l’Estat i de la ciutat de 

Barcelona en particular. 

Proposar programes d’investigació, recerca, publicacions i arxiu documental  

entorn a les arts de moviment. 

Donar suport a la creació i el funcionament de centres d’informació per a difondre 

les activitats en l’àmbit de la dansa i les arts de moviment. 

Col�laborar en la realització d’accions d’informació i comunicació en el seu àmbit 

d’actuació. 

Potenciar les relacions amb altres agents de diversos sectors socials i culturals 

(artistes, associacions, espais escènics, festivals, centres de creació i formació, 

universitats, col�lectius i moviments socials, etc.). 

Donar impuls a les iniciatives que afavoreixen la qualitat de la gestió cultural 

d’altres entitats. 

Gestionar les operacions relatives al patrocini i altres actuacions de mecenatge. 

Comercialitzar articles i productes relacionats amb les activitats culturals i 

artístiques que es desenvolupin. 

Produir, distribuir i comercialitzar material audiovisual. 

Gestionar i cedir equipaments i espais, incloent-hi la construcció, la promoció o la 

gestió d’equipaments i instal�lacions que puguin afavorir les pròpies finalitats. 

Qualsevol altra activitat de recolzament que pugui coadjuvar al desenvolupament 

de les finalitats anteriors.  
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La nova orientació artística tracta de fer del Mercat una “casa de 

la dansa”, vinculada amb d’altres de la xarxa europea IDEE amb 

la voluntat d’intercanviar coneixements. Més enllà de la 

programació d’espectacles en la Sala MAC, es tracta de donar 

suport a les estructures de creació que des de fa uns anys han 

aparegut a Barcelona entorn a associacions de companyies i de 

professionals, com La Caldera, La Porta i altres grups; d’endegar 

polítiques de creació de públics; i en definitiva, de fer del Mercat 

no tan sols un centre d’exhibició, sinó també un espai on 

desenvolupar noves formes d’intercanvi en l’art de la dansa i 

ajudar a les presentacions dels treballs artístics, esdevenint un 

espai de recerca i suport als joves artistes. “Un “Centre d’Arts” 

promocionat per institucions públiques amb una programació que 

tingui en compte tant l’escena internacional com el suport a grups 

locals i, a l’hora, plural, on hi hagi espai per al risc i el suport a 

companyies consolidades”. Un espai que en l’àmbit barceloní 

jugui un paper central i transversal alhora. Central en quan a les 

polítiques de suport a la dansa, transversal per la manera 

d’abordar aquesta tasca. 
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“G”, aproximació contemporània al ballet clàssic “Giselle”, Australian Dance 

Theatre, Temporada 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




