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A l’antiga seu de laFundación
Textil Algodonera, un em-
blemàtic edifici del segle XIX
d’estil vuitcentista neoclàssic,
s’emplaça des de famés d’un
any l’HotelCottonHouse.
Ara, i amb la voluntat que els
visitants descobreixin la seva
espaiosa terrassa, pròpia dels
patis interiors de l’Eixample,
l’hotel posa enmarxaLaAlgo-
doneraMarket Lab, unmer-
cat on es poden trobarmoda,
tèxtils per a la llar, objectes
domèstics, orfebreria, joieria i
marroquineria, entre d’altres, a
més d’una interessant propos-
ta gastronòmica.
La primera edició delmercat,

que compta amb el suport d’Es-
trellaDamm, engega aquest
dissabte, i a partir de llavors

tindrà llocundissabte almes
fins amitjan setembre. Una bo-
na oportunitat per gaudir du-
rant l’estiu d’aquest espai, que
evoca una part de lahistòria
tèxtil i cotonerade la ciutat i
que ha estat decorat per l’interi-
orista demoda aBarcelona,Lá-
zaroRosa-Violán.

Experimentar amb lamatèria
Seguint aquesta línia, la fi-
losofia del mercat vol evocar
la creativitat i l’esperit de la
feina feta a mà, una clara
picada d’ullet als antics ofi-
cis, com el que es promo-
via a la cotonera. Per això,
a l’hora de seleccionar els
expositors, han apostat per
dissenyadors indepen-
dents, artesans i professio-
nals que treballen amb cura

les matèries primeres. Tal
com expliquen els seus orga-
nitzadors, “el visitant podrà
tocar, experimentar i com-
prar productes relacionats
amb l’univers tèxtil, del dis-
seny i dels sabors”.
Hi trobareu les catifes dis-

senyades per Sybilla per a la
firma nanimarquina, la col-
lecció de teles de lli de Gan-
cedo, les col·leccions de moda
deHunch Office i els jerseis
de Liah, una marca nascuda
a Barcelona que aposta pels
dissenys atemporals i de lí-
nies pures, a més dels teixits
delicats com la llana merino i
el cotó 100 per cent orgànic.
En l’àmbit de la llar, po-

dreu apropar-vos als dissenys
d’AdolfoAbejón i la proposta
fora de catàleg deLZFLamps,

que durant elmercat vendrà
la col·lecció de ninots de fus-
ta FunnyFarm, dissenyada per
IsidroFerrer.
També es compta amb la pre-

sència de joves editors que
assumeixen la producció dels
seus dissenys comAinhoaHer-
rera, B•Tie, livingthings iBas
Barcelona, amb els seusmag-
nífics testos de ceràmica ar-
tesana i disseny contemporani.
I les botiguesMatèria i Interi-
ortime, dedicades almobiliari
de la llar,mostren una oferta de
productes on preval el valor del
disseny i de la qualitat.

Gastronomia informal
Mentre recorreu les para-
des, podreu tastar algunes de
les tapes que la xef de l’hotel,
Eva de Gil, ha preparat per a

l’ocasió: fingers de pollas-
tre marinats amb salsa de
soja, peixet fregit amb sal-
sa tàrtara, papas arrugadas
amb mojo de mango, nac-
hos amb guacamole i crema
de formatge, a més d’algunes
amanides fresques i saluda-
bles. Com si es tractés d’un
mercat de menjar al carrer, la
proposta gastronòmica és in-
formal, elaborada amb pro-
ductes de proximitat, amb
racions pensades per com-
partir i que es presenten en
un embalatge original.
Per la seva banda,Batuar,

el restaurant de l’hotel, tam-
bé ofereix unmenú especial
que es converteix en un banc
de proves per a nous plats. De
fet, l’objectiu de la xef és oferir
a cada edició de La Algodone-

ra una experiència gastronò-
mica diferent, que convidi a
repetir i a tornar a apropar-se
a l’hotel i al mercat.
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LA ALGODONERA MARKET LAB

HOTEL COTTON HOUSE. GRAN VIA

DE LES CORTS CATALANES, 670.

BARCELONA. DISSABTE, 7 DE MAIG.

DE 12 A 19.30H. PREU: GRATUÏT.

•Hotelcottonhouse.com

LA TERRASSA DE L’HOTEL COTTON HOUSE ACULL LA PRIMERA EDICIÓ DE LA ALGODONERA MARKET LAB

Unmercat de disseny a l’antiga cotonera




