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Primera plana
ELS PLÀNOLS DEL MERCAT DE TORTOSA El document té una gran importància històrica i patrimonial i hi clarifica la participació dels arquitectes

L’Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre ha localitzat
entre el seu fons documental els plànols originals del
mercat central de Tortosa, un document inèdit fins
ara del qual no se’n tenia constància. La planimetria

del mercat central de Tortosa s’ha localitzat en un volum del fons notarial de l’Arxiu i forma part del conveni que van subscriure, l’any 1886, els administradors del Banc de Tortosa amb l’enginyer Joan Torras

Guardiola, a qui van encarregar l’acabament de les
obres del mercat. Els plànols daten del 1885 i són els
originals de l’arquitecte municipal Joan Abril, que va
iniciar les obres del mercat.

Localitzats els plànols originals del mercat de

Imatge de la façana lateral del mercat de Tortosa, extreta dels plànols originals localitzats a l’Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre en un volum del protocol notarial. A la imatge es pot apreciar que l’arquitecte va dibuixar-ne tots els

ció tècnica de l’estructura que suporta
la coberta va ser obra de Torras Guardiola. “Joan Torras torna a reconstruir el mercat, però, tal i com es dedueix dels plànols trobats a l'Arxiu,
ho fa seguint el disseny de Joan
Abril”, explica l’arquitecte i historiador
local Antoni López Daufí. “Allò que sí
que pertany a Joan Torras és la solució tècnica i formal de les encavallades, l’estructura metàl·lica que suporta la coberta i que constitueix el
veritable mèrit de l'edifici, i que
Abril només ho arriba a dibuixar intuïtivament, sense rigor estructural”, conclou.

TORTOSA L.B.

La troballa dels plànols del mercat
de Tortosa té una gran importància
històrica, en primer lloc perquè es tracta de la planimetria original del mercat, a la qual no s’havia tingut accés
fins ara, i en segon lloc perquè la troballa ajuda a clarificar fins on va arribar
la intervenció dels arquitectes Joan
Abril i Joan Torras en la construcció
d’aquest emblemàtic edifici. De fet,
fins ara hi havia certa confusió sobre
l’autoria del projecte, ja que, si bé se
sabia de la participació dels dos arquitectes, es desconeixia quina intervenció havia tingut cadascun d’ells en el
projecte final.
Els plànols del mercat han sigut localitzats, de forma fortuïta i casual, per
un usuari de l’Arxiu Històric Comarcal
del Baix Ebre. Estaven plegats i cosits
en un volum del fons del Districte Notarial de Tortosa i formen part del conveni que van subscriure, l’any 1886,
els representants de la societat Banco
de Tortosa (concessionaris de la construcció i explotació del mercat) amb
l’arquitecte i enginyer Joan Torras i
Guardiola. En aquest conveni es pot
llegir que el Banc de Tortosa encarrega
a Torras “l’acabament i la solificació de
les obres del mercat” i “executar-les”

Imatge, extreta dels plànols originals, de la façana del mercat de la plaça de la Pau. / AHCBE
d’acord amb els plànols que s’adjunten al conveni, que daten de l’11 de
març del 1885, realitzats per l’arquitecte municipal de Tortosa, Joan Abril
Guanyabéns. “Queda claríssim que

l’execució final del projecte va anar
a càrrec de Torras, però que es va
fer a partir del projecte de Joan
Abril”, explica Albert Curto, director
de l’Arxiu Històric Comarcal del Baix

Ebre. Així, a través dels plànols, fets a
mà i a escala 1/50 i 1/100, es pot apreciar que el disseny de la façana i els laterals va seguir el projecte original de
Joan Abril, però que, en canvi, la solu-

UNES OBRES ENVOLTADES DE
POLÈMICA En el conveni, signat el
1887, el Banc de Tortosa encarrega a
Torras la “millora” del projecte i les
obres de “construcció o de reforç que
siguen necessàries per deixar acabat el
mercat sòlidament i satisfactòria”.
Aquest acord arriba després que les
obres de construcció del mercat, sota
el projecte de Joan Abril, patissen diversos ensorraments.
De fet, la construcció del mercat de
Tortosa va estar marcada per la polèmica ja des del seu inici, quan el consistori de l’època –amb l’impuls de Teodor González– va decidir, el 1877, la

