Un mercat de disseny a l’antiga cotonera
LA TERRASSA DE L’HOTEL COTTON HOUSE ACULL LA PRIMERA EDICIÓ DE LA ALGODONERA MARKET LAB
L. ANTÚNEZ

A l’antiga seu de la Fundación
Textil Algodonera, un emblemàtic ediﬁci del segle XIX
d’estil vuitcentista neoclàssic,
s’emplaça des de fa més d’un
any l’Hotel Cotton House.
Ara, i amb la voluntat que els
visitants descobreixin la seva
espaiosa terrassa, pròpia dels
patis interiors de l’Eixample,
l’hotel posa en marxa La Algodonera Market Lab, un mercat on es poden trobar moda,
tèxtils per a la llar, objectes
domèstics, orfebreria, joieria i
marroquineria, entre d’altres, a
més d’una interessant proposta gastronòmica.
La primera edició del mercat,
que compta amb el suport d’Estrella Damm, engega aquest
dissabte, i a partir de llavors

Experimentar amb la matèria
Seguint aquesta línia, la filosofia del mercat vol evocar
la creativitat i l’esperit de la
feina feta a mà, una clara
picada d’ullet als antics oficis, com el que es promovia a la cotonera. Per això,
a l’hora de seleccionar els
expositors, han apostat per
dissenyadors independents, artesans i professionals que treballen amb cura

les matèries primeres. Tal
com expliquen els seus organitzadors, “el visitant podrà
tocar, experimentar i comprar productes relacionats
amb l’univers tèxtil, del disseny i dels sabors”.
Hi trobareu les catifes dissenyades per Sybilla per a la
ﬁrma nanimarquina, la collecció de teles de lli de Gancedo, les col·leccions de moda
de Hunch Ofﬁce i els jerseis
de Liah, una marca nascuda
a Barcelona que aposta pels
dissenys atemporals i de línies pures, a més dels teixits
delicats com la llana merino i
el cotó 100 per cent orgànic.
En l’àmbit de la llar, podreu apropar-vos als dissenys
d’Adolfo Abejón i la proposta
fora de catàleg de LZF Lamps,

que durant el mercat vendrà
la col·lecció de ninots de fusta FunnyFarm, dissenyada per
Isidro Ferrer.
També es compta amb la presència de joves editors que
assumeixen la producció dels
seus dissenys com Ainhoa Herrera, B•Tie, livingthings i Bas
Barcelona, amb els seus magníﬁcs testos de ceràmica artesana i disseny contemporani.
I les botigues Matèria i Interiortime, dedicades al mobiliari
de la llar, mostren una oferta de
productes on preval el valor del
disseny i de la qualitat.
Gastronomia informal
Mentre recorreu les parades, podreu tastar algunes de
les tapes que la xef de l’hotel,
Eva de Gil, ha preparat per a

l’ocasió: ﬁngers de pollastre marinats amb salsa de
soja, peixet fregit amb salsa tàrtara, papas arrugadas
amb mojo de mango, nachos amb guacamole i crema
de formatge, a més d’algunes
amanides fresques i saludables. Com si es tractés d’un
mercat de menjar al carrer, la
proposta gastronòmica és informal, elaborada amb productes de proximitat, amb
racions pensades per compartir i que es presenten en
un embalatge original.
Per la seva banda, Batuar,
el restaurant de l’hotel, també ofereix un menú 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 gastronòmica diferent, que convidi a
repetir i a tornar a apropar-se
a l’hotel i al mercat.
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tindrà lloc un dissabte al mes
ﬁns a mitjan setembre. Una bona oportunitat per gaudir durant l’estiu d’aquest espai, que
evoca una part de la història
tèxtil i cotonera de la ciutat i
que ha estat decorat per l’interiorista de moda a Barcelona, Lázaro Rosa-Violán.
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