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Un núvol  
amb els peus a terra

Josep Olivé
informatiu@apabcn.cat 
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El mercat del Fondo, està ubicat al barri 
homònim de Santa Coloma de Gramenet, 
un barri que es caracteritza, en l’aspecte 

urbanístic, per tenir una alta proporció d’habitatge 
d’autoconstrucció de l’etapa d’emigració dels anys 
50 i 60 , enclavat en un terreny amb forts pendents 
i amb un aprofitament i una densitat elevades. I en 
l’aspecte social, es caracteritza per acollir les dues 
immigracions més fortes que ha patit Catalunya en 
els darrers temps, l’espanyola dels anys 60-70 i la 
internacional de principis del segle XXI, cosa que el 
fa un barri molt complex i amb força mancances en 
tots els aspectes -que l’Ajuntament intenta solucio-
nar-  però també amb una riquesa social molt par-
ticular.

Formant part de les millores del barri propulsades 
pel Consistori, s’ha edificat aquest nou mercat que 
substitueix un d’antic que es va enderrocar. Com 
que la manca d’espai disponible és un dels proble-
mes principals a la zona, s’ha aprofitat l’actuació per 
integrar-hi tota una sèrie d’equipaments suplemen-
taris i necessaris per al barri: guarderia, supermercat, 
biblioteca i locals de reunió per a les associacions.   Un 
programa multifuncional en un lloc complicat topo-
gràficament (amb desnivells, d’una banda a l’altra 
del solar, de més de 10 m) han de donar per força un 
edifici complex. 

Una de les principals qualitats de l’edifici, a nivell 
urbà, és que relliga les parts que estan a cotes dife-
rents del teixit de carrers. És un edifici-escala o, per 
ser més justos és un edifici escala, rampa i ascensor, 
ja que s’ha aconseguit, i no era fàcil, permetre el pas 
tant en rampa amb una inclinació normativa entre les 
cotes més distants, entre la plaça de davant del mercat 
i el carrer Mn Jacint Verdaguer fins al carrer Bruch. Un 
conjunt d’escales mecàniques completen les ajudes a 
l’accessibilitat si bé també es pot fer tot el recorregut 
amb escales fixes. 

Una de les principals qualitats de 
l’edifici, a nivell urbà, és que relliga les 
parts que estan a cotes diferents del 
teixit de carrers
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Un altre punt fort de l’edifici és la relació entre el 
mercat i l’exterior, tant en l’accés per la plaça del mer-
cat que és absolutament transparent i diàfan, convi-
dant a relacionar una amb l’altre, com en la generosa 
il·luminació natural que se li ha donat zenitalment 
en l’altre extrem de la planta, que funciona prou bé, 
donant la percepció de canvi de llum al llarg del dia en 
la zona més profunda del mercat i ajudant considera-
blement a la il·luminació d’aquest espai. 

Al següent nivell, pujant, hi ha un supermercat que 
no té pràcticament cap obertura a l’exterior, tal com 
demanen aquests tipus d’establiments. Excepte 
l’accés, que es fa pel carrer Massenet protegit per un 
porxo des d’on també es comunica per escales inte-
riors al mercat i al supermercat. Més amunt hi ha una 
altra de les sorpreses de l’edifici, la guarderia, d’accés 
a peu pla pel carrer Bruch; la sorpresa no és tant en 
l’equipament en si, sinó en el seu pati exterior, que és 
un jardí, com el de qualsevol guarderia a ran de terra 
però dues plantes per sobre la plaça. Orientat a sud 
i amb vistes llunyanes sobre Santa Coloma, és molt 
agradable com a pati de jocs. 

Tècnicament és una coberta enjardinada intensi-
va, amb unes franges no accessibles a les vores que 
donen seguretat als pares i una abstracció enfront 
l’entorn per a mestres i infants que s’agraeix. Final-
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complexiTaT en execució 
de conTenció i FonamenTa-
ció amb eSTrucTura amb 2 
zoneS diFerenciadeS

ment, amb accés des del mateix nivell que la guarde-
ria, a través d’un pati obert, s’accedeix a la biblioteca 
i les sales polivalents que estan, excepte la recepció, 
en els següents dos nivells en alçada, connectats, a 
part de per l’ascensor, per dues escales exemptes i 
obertes. Tant el disseny de l’espai com el tractament 
de l’interior (a falta de posar el mobiliari, quan vàrem 
fer la visita) són els més treballats de tot el conjunt. 
Són agradables per la seva riquesa d’espais, per la 
llum que hi entra, difuminada des de l’exterior, direc-
ta des del pati, i per l’ordre i els colors dels elements 
cilíndrics d’absorció acústica i de les instal·lacions, en 
contrast amb el color fosc de les parets i la calidesa de 
la fusta del terra. 

Al mercat també hi ha un ordre estructural --del qual 
en parlarem tot seguit--  que el fa agradable espacial-
ment, si bé la intensitat de colors i els forts estímuls 
per a tots els sentits: vista, olfacte, so, gust, tacte... 
de les parades, el fan passar força  desapercebut. El 
supermercat és, per dins, una simple capsa plena de 
prestatgeries, arranjada per la mateixa cadena explo-
tadora de l’espai. I la guarderia té uns condicionats 
funcionals i d’ús molt estrictes a part de tenir, com 
la resta de l’edifici, unes limitacions pressupostàries 
considerables, tal com ens explicarà en Jordi Olivés 
en la seva anàlisi. Per tant, és lògic que la intensitat de 
disseny s’hagi concentrat en la biblioteca.
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   El mercat 
L’estructura comença en el soterrani, on hi ha les cambres frigorífi-
ques dels paradistes, i puja en formigó fins a la planta baixa. El sostre 
d’aquesta planta, amb molt pocs pilars, és una potent solució de grans 
jàsseres de cantell i plaques tipus PI, pel cobriment del sostre, que són 
les que donen aquest ordre, a una escala diferent a la de les parades. A 
mida que l’edifici va pujant es van canviant els materials, substituint 
el formigó per acer, i es va complicant l’estructura per adaptar-se als 
exigents requeriments volumètrics d’aquestes plantes, fins a arribar a la 
coberta. A la coberta, unes grans jàsseres en gelosia d’on penja una part 
de l’edifici, ocupen bona part de l’espai, deixant-ne poc --i dificultant 
considerablement l’accés per al manteniment-- per a les instal·lacions, 
que són d’una magnitud important atès que han de servir a molts espais 
de gran superfície i són, a més, poc eficients. 
Segurament amb més recursos econòmics i més possibilitat de control 
per part dels projectistes del condicionament dels espais, especialment 
al supermercat, (fins avui dia, tots els que conec són energivoraços, sense 
cap mena d’inquietud cap a l’estalvi d’energia lumínica o frigorífica, ni 
d’aïllament tèrmic, perquè no els deu sortir a compte, tot i que en aquest 
cas no és així ja que té un bon “abric” per l’exterior), s’hauria pogut 
reduir considerablement la demanda de consum i per tant, el volum de 
les instal·lacions i de retruc el problema de l’accessibilitat.
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A mida que puja l’edifici es van 
canviant els materials, substituint el 
formigó per acer i es va complicant 
l’estructura per adaptar-se als 
exigents requeriments volumètrics

©
 S

im
o

n
 G

a
r

c
ia

 | 
a

r
Q

Fo
To

.c
o

m



68   

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB 
SETEMBRE  
2014

TÈCNICA  
ANÀLISI D’OBRA

   El núvol
He deixat per a l’últim el que més sobta --al menys 
en un primer moment-- de l’edifici: el seu tractament 
exterior, el núvol metàl·lic que embolcalla completa-
ment la seva part superior. No és un núvol escultòric 
com el de la Fundació Tapies, ni simbòlic com el de 
les icones de R. Venturi (*) sinó habitable i funcional. 
Des de fora resol la gran altura de l’edifici, amb 
l’actitud de descol·locar-lo visualment, en el sentit 
quasi literal de la paraula, ja que indica que formal-
ment és una altra cosa, diferent de la de l’entorn. No 
s’integra en un teixit estèticament molt pobre, sinó 
que pertany a un altre ordre de coses. I el cert és que 
la estratègia és efectiva ja que li dóna personalitat -un 
punt de referència, d’identitat i de qualitat a un barri 
que li fa molta falta- i en realitat sí que s’integra, sense 
ser mimètic, en el magma edificat del seu entorn. 
Des de dins fa l’efecte contrari, deixa passar la llum 
suficientment, però abstreu l’interior de l’exterior, 
igualment com feia el jardí de la guarderia, en impe-
dir la visió propera i domèstica de les cases veïnes. 
La pell del núvol està feta de xapa galvanitzada amb 
perforacions del tipus deployé de grans obertures 
triangulars i va fixada a una estructura d’acer que li 
fa de suport. S’ha estudiat l’angle d’orientació dels 
plans de les xapes i de les perforacions per tal de què 
aquesta pell sigui autonetejable per la pluja ja que un 
dels possibles greus problemes que podria tenir fora 
el de l’acumulació de pols. 

A més, aquesta pell està prou separada del tancament 
continu dels espais per permetre l’accés per al man-
teniment entre un i altra. Per altra banda el núvol és 
un element molt efectiu de control de la incidència 
del sol, sobretot en la temporada càlida, pel que les 
aportacions de radiació solar molesta, i nociva per als 
llibres, deuen ser mínimes.

Als peus d’aquest núvol hi ha un estrat intermedi de 
façana ventilada amb acabat ceràmic d’una alta quali-
tat estètica i tèrmica i, en canvi, tocant al terra, on es 
necessita la màxima duresa però també on la façana 
és més pròxima al vianant, apareix quasi sempre un 
formigó vist simplement pintat en colors opacs i una 
mica tristos. Si hi afegim la complexitat de volums, 
escales i rampes, a causa de l’esforç d’enllaçar tots els 
carrers a diferents nivells, el lluernari sobre el mercat 
i una proliferació de tipus diferents de baranes i ele-
ments d’acabat de terra i sostres sense cap justificació 
aparent, dóna la sensació de què, en el pla del terra, 
en els punts de contacte amb el teixit urbà, sigui el 
nostre edifici el que s’hagi “contaminat” del desor-
dre, fruit de la manca de planificació i de recursos, 
econòmics i de tota índole, amb els que es va aixecar 
el barri del Fondo; si bé tinc la sensació que en el cas 
del mercat, el desordre sembla volgut, de forma cons-
cient o no --això ja no ho sé-- per part dels qui l’han 
dissenyat.  

(*)  R. Venturi, S. Izenour, D. Scott Brown.  
Aprendiendo de Las Vegas. Ed GG

FoTomunTaTGe publiciTari del núvol de vuelinG com a ediFici-objecTe, 
imaTGe Que bé podria Servir per iluSTrar leS iconeS de leS Que parla 
r. venTuri a Aprendiendo de LAs VegAs

el núvol d’anToni TàpieS com a Forma d’arT relacionada amb 
l’arQuiTecTura Sobre l’ediFici moderniSTa de la Seva Fundació, al 
carrer araGó.

El que més sobta d’aquest edifici 
és el núvol metàl·lic que embolcalla 
completament la seva part superior
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El mercat del fondo... i molt més!

Jordi Olivés
informatiu@apabcn.cat

Ha estat una intervenció estratègica al bell 
mig del barri del Fondo, que transcendeix 
el mateix edifici i esdevé l’element que arti-

cula una nova centralitat urbana. Un projecte ambi-
ciós, que proveeix múltiples serveis concentrats en 
un edifici emplaçat en un sector amb manca de sòl 
lliure. L’equipament ocupa tota l’illa i queda envol-
tat per carrers amb notables diferències de rasant. 
El programa es desenvolupa a diferents nivells, pro-
piciant les circulacions i accessos des dels desiguals 
espais circumdants, afavorint la permeabilitat i eli-
minant racons en cul de sac amb trets de margina-
litat, aspectes essencials per generar un nou rol de 
ciutat activa.

El resultat és un edifici contundent, que participa i 
incideix en el seu l’entorn, que consta de 6 plantes 
amb funcions ben diferents:
•	nivell 0: allotja un mercat municipal i s’obre en tot 

el front de façana vers el carrer principal del barri, 
el qual s’ha reurbanitzat per aconseguir una conti-

nuïtat entre l’espai exterior i l’interior del mercat.
•	nivell 1: des del lateral de la façana s’accedeix a 

l’escala mecànica que puja fins al supermercat, 
ubicat en la planta primera i que pel costat oposat 
té accés directe a peu pla des del carrer posterior.

•	nivell 2: situats en el carrer posterior, a l’altra can-
tonada existeix una segona escala mecànica que 
puja a la planta segona, on hi ha la passera d’accés a 
l’escola bressol i a la biblioteca, passera que enllaça 
amb un carrer lateral, abans sense sortida, que es 
troba a una cota encara superior. Els trajectes dis-
corren per l’exterior de l’edifici configurant noves 
circulacions obertes a l’espai públic.

•	nivells 3 i 4: ja des de dins de l’edifici, la biblioteca 
es desenvolupa cap a les dues plantes superiors, en 
uns volums que volen per damunt dels espais de 
circulació inferiors.

•	nivell -1: finalment, des del carrer lateral 
s’accedeix a la rampa de baixada al soterrani on 
s’allotgen les àrees de recepció de mercaderies, 
cambres, i altres recintes tècnics.
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El resum de costos 
manifesta la important 
repercussió dels 
treballs sota rasant i 
fonamentació
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   Solucions per a una casuística 
Diversitat de materials i tècniques constructives

El joc de volums i geometries accentuen la permeabilitat visual a través de l’edifici i propor-
cionen un esponjament dels carrers circumdants. Les façanes alternen paraments totalment 
vidrats --biblioteca, aules de l’escola bressol, i front d’accés al mercat-- i paraments cecs 
amb aplacat ceràmic ventilat per a la planta intermèdia de supermercat. Les aules de l’escola 
bressol queden reculades per organitzar una terrassa que esdevé el pati, meitat sorral i mei-
tat enjardinat sobre un aljub que recull l’aigua de pluja. Els nivells alts disposen d’un entra-
mat metàl·lic que tamisa la façana vidrada, proveint-li protecció solar i privacitat visual, i 
que, a la vegada, envolta tota la coberta i amaga els equips d’instal·lacions que s’hi allotgen. 

Les solucions projectades responen també a criteris de disseny passiu que aporten millo-
res en el comportament energètic de l’edifici i que es complementen amb la instal·lació 
de captadors de llum solar per proveir il·luminació natural al passadís interior de l’escola 
bressol, la definició de patis i buits que ajuden a la circulació de l’aire per entre l’edifici, o la 
instal·lació de sistemes d’instal·lacions d’alta eficiència. A la biblioteca es realitza un siste-
ma de climatització per inducció mitjançant “bigues” refrigerades (Chilled Beams System), 
a l’escola bressol es proveeix calefacció per terra radiant (no hi ha refrigeració), i al mercat 
s’empra només un sistema de temperament de l’aire de renovació.
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Les solucions estructurals són diferents per a cada 
circumstància. Al soterrani existeix una part exca-
vada en roca i una altra en la interferència d’un flux 
d’aigua subterrània, amb material granular sense 
cohesió, essent necessari efectuar un esgotament 
del terreny i alternant l’execució de murs de pilons i 
pantalles amb ús de llots bentonítics, murs encofrats, 
fonaments de pilons i enceps, i llosa de subpressió 
que contraresta l’empenyiment ascendent. 

Sobre rasant, la Planta 0 compta amb grans pilars i 
jàsseres de formigó armat amb encofrats difícils que 
suporten un forjat de plaques prefabricades tipus TT. 
La planta 1 continua amb l’estructura de formigó 
armat, amb pilars i llosa massissa de forjat. A par-
tir de la planta 2 l’estructura esdevé metàl·lica, amb 
elements pilars i bigues de perfils d’acer conformats, 
i forjats de xapa col·laborant amb connectors i capa 
de formigó armat. Existeixen uns grans pilars que 
suporten respectives encavallades de gran cantell 
que se situen per damunt de la planta coberta del 
nivell 4, les quals serveixen de sustentament per a 
l’estintolament dels voladissos de grans dimensions 
que es produeixen a la planta 3 i que queden penjats 

mitjançant elements atirantats (com pilars treballant 
a tracció), que baixen des de les encavallades i soste-
nen els forjats d’aquestes plantes.

   El repartiment dels costos
L’operació s’inicià en una fase anterior que fou 
l’enderroc de l’antic mercat, una edificació obsole-
ta. L’execució dels treballs s’ha hagut de compagi-
nar amb un emplaçament molt atapeït, densificat, i 
salvant els desnivells entre les rasants circumdants. 
El resum de costos manifesta la important reper-
cussió dels treballs sota rasant i fonamentació, que 
representen un 20,8% del pressupost i sumen una 
repercussió de 195€/m2 (232€/m2 pem). La meitat 
d’aquest cost es refereix als treballs de pilotatge en 
contencions i fonaments. 

L’estructura constitueix prop d’una altra cinque-
na part del cost, concretament un 18.5% i 174€/
m2 (207€/m2 pec), repartit a parts similars entre la 
metàl·lica i els estintolaments de les plantes supe-
riors d’una banda, i la contundència dels elements de 
formigó de les plantes inferiors d’altra banda. 

eSQuema d’eSTraTèGieS ambienTalS
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CAPÍTOLS IMPORT euros/m2 %

TREBALLS PRELIMINARS 12.550,36 1,40 0,15%
ENDERROCS 90.351,32 10,09 1,07%
MOVIMENT DE TERRES 338.576,40 37,81 4,02%

CONDICIONAMENT DEL TERRENY / SOLAR 14.322,27
EXCAVACIÓ SOTERRANIS 195.926,58
EXCAVACIÓ FONAMENTACIÓ 19.315,09
ABATIMENT D´AIGUA FREÀTICA 109.012,46

FONAMENTS 1.307.315,88 146,00 15,52%
RASES I POUS 2.144,14
MURS DE CONTENCIÓ 7.870,46
PILONS I ENCEPS 14.279,58
PANTALLES 160.760,41
VARIS FONAMENTACIÓ 835,94
IMPERMEABILITZACIÓ I ADECUACIÓ 42.740,55
SOLERES I RECRESCUTS 60.508,54
MUR MICROPILONS I FOLRE 510.019,94
LLOSA FONAMENTACIÓ-FOSSATS-POUS-ENCEPS 156.390,46
MICROPILONS FONAMENTS 351.765,86

ESTRUCTURA 1.559.399,01 174,15 18,52%
ESTRUCTURA FORMIGÓ 766.418,02

ESTRUCTURA METÀL·LICA 682.383,59

VARIS ESTRUCTURA 39.202,94

PROTECCIÓ AL FOC ESTRUCTURA METÀL.LICA 71.394,46

COBERTES 232.018,25 25,91 2,76%
FAÇANES 1.146.199,67 128,01 13,61%

PALETERIA 748.228,56

FUSTERIA EXTERIOR 270.950,59

SERRALLERIA EXTERIOR 127.020,52

DIVISÒRIES I ACABATS 1.034.293,56 115,51 12,28%
DIVISIONS INTERIORS 166.708,75

PAVIMENTS 167.288,62

ACABATS DE DIVISIONS 68.323,92

ACABATS DE SOSTRES 113.349,26

TANCAMENTS DE FUSTA 61.567,30

SERRALLERIA 137.095,52

COMPLEMENTS 319.960,19

INSTAL·LACIONS 1.892.997,73 211,41 22,48%
ASCENSORS I ESCALES MECÀNIQUES 386.095,49 43,12 4,58%
SEGURETAT I SALUT 166.077,45 18,55 1,97%
CONTROL DE QUALITAT 119.265,33 13,32 1,42%
AFECTACIONS DE SERVEIS 136.397,06 15,23 1,62%

TOTAL PRESSUPOST  
EXECUCIÓ MATERIAL, PEM

8.421.537,51 940,51 100,00%

PRESSUP. EXECUCIÓ  
PER CONTRACTE = PEM x 1,19 (sense IVA)

10.021.629,64 1.119,20

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 8.954,26 m2

Capítol %

TREBALLS PRELIMINARS 0,15
ENDERROCS 1,07
MOVIMENT DE TERRES 4,02
FONAMENTS 15,52
ESTRUCTURA 18,52
COBERTES 2,76
FAÇANES 13,61
DIVISÒRIES I ACABATS 12,28
INSTAL·LACIONS 22,48
ASCENSORS I ESCALES 4,58
SEGURETAT I SALUT 1,97
CONTROL DE QUALITAT 1,42
AFECTACIONS DE SERVEIS 1,62
TOTAL PEM 100,00

PERFIL DE COST

diScriminació 
de FuncionS 
i relacionS 
enTre nivellS
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L’envoltant de façanes i cobertes reflecteix una inci-
dència del 16% del cost global i una repercussió sobre 
la superfície construïda de 154€/m2 (183€/m2 pec). 

Els acabats son austers i versàtils. Al mercat es confi-
guren les pastilles elementals d’ordenació i les infra-
estructures bàsiques, deixant que cada paradista faci 
el seu condicionament i personalització. El paviment 
és continu de reines, tipus multicapa, antilliscant.

La planta de supermercat es lliura en brut, sense aca-
bats, perquè el condicioni l’adjudicatari. El capítol de 
sostres es correspon en menor part a l’escola bres-
sol i majoritàriament al tractament de la biblioteca, 
en què el forjat es pinta de negre, es deixen totes les 
instal·lacions vistes, i s’equipa amb cilindres absor-
bents acústics que delimiten les visuals i li aporten 
un caràcter lúdic. 
El desigual tractament d’acabats fa que en el seu con-
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junt representin un 12% amb una 
ràtio de 115€/m2 (137€/m2 pec) 
que no és representativa ateses 
aquestes diferències.

Les instal·lacions representen 
un altre 22%, amb una repercus-
sió de 211€/m2 (251€/m2 pec), i 
l’equipament d’ascensors i escales 
mecàniques incideix en un 4,6%  
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Vam començar amb el concurs al 2008 i vam 
acabar l’obra al 2014… molts anys, molts 
dies, moltes hores junts. Amb el projecte, 

amb l’obra i amb tot l’equip implicat.
El projecte,  així com l’obra,  han estat realment un 
repte, un camp d’entrenament tant professional com 
personal. La coexistència de 4 equipaments: mercat, 
supermercat, escola bressol i biblioteca fa que cada 
espai tingui la seva lògica: arquitectònica, construc-
tiva, funcional. I que cada funció tingui els seus inter-
locutors: l’Ajuntament, els paradistes del mercat, el 
Mercadona, els futurs usuaris de la llar d’infants, la 
Diputació. Aquest diàleg simultani amb múltiples 
interlocutors, cadascú amb els seus requeriments, 
condicionants, exigències i fins i tot manies, ha estat 

un dels aspectes més complexos de 
la nostra feina durant aquest anys. 
Poc a poc però, ens hem anat 
coneixent, i realment al final del 
procés, s’han arribat a establir rela-
cions que podem definir fins i tot 
d’amistat, en algun cas.  

   L’obra no ha estat fàcil
Les sorpreses que ens ha reser-
vat el terreny van generar des 
del començament un procés 
d’adaptació tant a nivell de projec-
te com a nivell de procés construc-
tiu, que va distorsionar totalment 
l’inici del treballs. L’equip ha hagut 
de respondre a moltes decisions 

Sis anys a Fondo

Margherita Aricò
Arquitecta, responsable de projectes de Pich-Aguilera arquitectes

El nou edifici Fondo ha 
estat  el meu company 
de viatge professional 
durant gairebé sis anys

La ciutat s’apropiava de 
l’espai de manera tan 
espontània que vaig 
pensar que potser ho 
havíem aconseguit

d’última hora, així com solucionar situacions impre-
vistes, però sempre ho hem intentat fer, mantenint la 
lògica de projecte i el sentit global de l’edifici com a 
pulmó del barri.

   Fondo es un barri molt especial
Jo sóc siciliana, i a vegades, salvant les diferències, em 
sentia com enmig del nucli antic de Palerm: la gent, 
aquesta manera una mica anàrquica de viure l’espai 
públic, els sorolls, i les olors, que encara que siguin 
molt diferents, omplen els carrer constantment. 
Aquests moviments constants, d’anada i tornada, 
aquesta vida, aquesta ebullició és el que l’edifici pre-
tén recollir, canalitzar, incorporar...
Durant l’obra, tenia com una mena de por, de temor: 
pensava que aquest edifici pogués ser un objecte 
estrany enmig d’un dels barris més densos de Cata-
lunya. Un gran gest enmig d’un teixit heterogeni i a 
vegades incontrolat. Però no. El dia de la inauguració 
del Mercat, ara fa poc més d’un any, vaig entendre i 
veure clar, que no es així.
Vam anar a les 6 del matí per fer els últims repassos 
abans de l’obertura. Els paradistes ja tenien les para-
des plenes. Les portes del mercat estaven obertes per 
poder carregar i descarregar (tot i que vam tenir un 
problema d’última hora amb els muntacàrregues). 
I poc a poc, cap a les 8 h, sense que ningú hagués dit 
res, la gent va anar entrant al mercat, observant, com-
prant i xerrant... era com si la plaça de davant anés poc 
a poc entrant dins de l’edifici. La ciutat s’apropiava de 
l’espai de manera tan espontània que vaig pensar que 
potser ho havíem aconseguit. 


