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Resum  
 
 
La Casa Roura o ca la Bianga de Canet de Mar va ser construïda i projectada per l’arquitecte Lluís 

Domènech i Montaner durant els anys 1889 i 1892 per encàrrec de la seva cunyada Francesca Roura i el 

seu marit Jacint de Capmany. Aquells van ser els primers anys del nou moviment cultural i arquitectònic 

anomenat Modernisme que s’estava desenvolupant a Catalunya. Paral·lelament, arreu d’Europa també 

s’hi estaven produint diferents moviments com l’Art Noveau, la Sezession, el Jugendstil o l’Style Liberty. 

 

L’arquitecte va dissenyar una casa - mansió combinant l’estil modernista de l’època i les influències 

medievals, tot incloent-hi elements fantasiosos i mitològics. Els materials predominants de l’obra són el 

maó, la ceràmica vidriada policromada i el ferro forjat. 

 

Es va projectar un edifici als quatre vents, amb façanes d’obra vista, alts finestrals i una espectacular 

torre circular de gran diàmetre situada a la cantonada sud. L’interior de l’edifici destaca per l’acurat 

treball d’ebenisteria, els mosaics originals de tessel·les, els vitralls de colors i la gran xemeneia del saló 

principal amb una al·legoria al descobriment d’Amèrica.  

 

A llarg dels anys l’edifici ha experimentat una sèrie de modificacions i reformes que han alterat l’obra 

original tot i que no n’han fet desaparèixer l’essència. Actualment, l’edifici està catalogat dins del 

patrimoni cultural de Canet de Mar i està considerat com un Bé Cultural d’Interès Nacional. Diàriament 

és objecte de visites de grups organitzats i de curiosos que s’hi endinsen per contemplar la seva bellesa i 

l’observen amb expectació.  

 

La Casa Roura és un edifici ple de llum, colors, bellesa i moviment que ens deixen entreveure el resultat 

“d’obra d’art total” que va perseguir sempre l’insigne arquitecte Lluís Domènech i Montaner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary  
 
 
La Casa Roura or Ca la Bianga from Canet de Mar was built and designed by architect Lluis Domènech i 

Montaner  in 1889 and 1892 by order from his sister-in-law Francesca Roura and her husband Jacint de 

Capmany. Those were the early years of the new cultural movement known as Modernism and the 

architecture that was developing in Catalonia. Meanwhile, across Europe were also producing different 

movements like Art Nouveau, Sezession, Jugendstil or Style Liberty. 

 

The architect designed a mansion combining the modernism time and medieval influences, including 

fantasy and mythological elements. The predominant materials are brick, polychrome glazed pottery and 

cast- iron. 

 

He designed a building on four sided, with brick facades, tall windows and a spectacular large-diameter 

circular tower located in the southeastern corner. The interior of the building is distinguished for the 

meticulous work of carpentry, the original mosaic tiles, stained glass colours and the main living room 

fireplace with an allegory to the discovery of America. 

 

In the past years the building has undergone several changes that have altered the original structure, 

although the essence hasn’t disappeared. Currently, the building is listed within the cultural heritage of 

Canet de Mar and is considered a Cultural Asset of National Interest. Daily visits are organized for 

groups and interested people to see its beauty and with admiration and expectation. 

 

 

La Casa Roura is a building full of light, colour, beauty and movement that let us glimpse the result of 

"total work of art" that was always chasing the famous architect Lluis Domènech i Montaner. 
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1.1 Introducció 

 
Autor  
 
Jordi Borrell Mas 
 
Alumne d’Enginyeria d’Edificació de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (EPSEB-UPC).  
 
Tutor  
 
Benet Meca i Acosta 
 
Professor Titular del Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica II de l’EPSEB, Professor-Tutor de 
Projectes Finals de Grau especialitzats en Patrimoni Arquitectònic des de 1989 i Director de l’Arxiu de 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (APAC).  
 
Objecte del Projecte 
 
L’objecte del projecte ha estat aconseguir, reunir i desenvolupar una documentació escrita i gràfica sobre 
un edifici catalogat i singular del Patrimoni de Catalunya i així també enriquir l’Arxiu de Patrimoni 
Arquitectònic (APAC) de l’Escola.  
 
La idea de realitzar un aixecament gràfic es va iniciar amb la publicació per part del professor Benet 
Meca de la intenció de realitzar un aixecament sobre el modernisme a Canet de Mar. La proximitat de la 
població, veïna a la de l’autor, la inexistència de plànols sobre l’edifici i la seva espectacularitat varen ser 
claus per motivar l’aixecament de la Casa Roura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Situació de l’edifici  
 
 
La Casa Roura està situada la Riera Sant Domènec  nº1 de la població de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, i a uns quaranta quilòmetres de la capital.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’edifici es troba al centre del poble, a l’avinguda principal i en la que hi ha més moviment confluència 
de gent. És un passeig tranquil, familiar, amb abundants cafeteries i restringit al trànsit de vehicles. Els 
escassos vehicles que hi circulen són proveïdors comercials pels establiments de la zona. La Riera Sant 
Domènec és la continuació de la Riera Buscarons, carrer en el qual s’hi troben la majoria dels comerços.  
 
La seva situació és privilegiada tan pels edificis que l’envolten com per la proximitat al mar, a uns dos-
cents metres. Està aprop d’edificis municipals, com són la Biblioteca (Ateneu Catalanista) i 
l’Ajuntament, i a d’altres d’àmbit cultural com la Casa - Museu Domènech i Montaner, obra del mateix 
arquitecte.  
 
 
 
 
 
 

Vista aèria de la població de Canet on s’aprecia la riera Sant Domènec, l’avinguda més 
ampla, i la torre de l’edifici. A la dreta, façana principal 



3 
 

MEMÒRIA HISTÒRICA  
 
Abans de descriure la Casa Roura tal i com la veiem a l’actualitat és necessari situant-se a l’època en que 
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner la va projectar, l’any 1892, per així arribar comprendre el 
perquè del seu disseny i conèixer el seu passat. El primer bloc d’història fa referència al segle XIX, a la 
imposició del modernisme a Catalunya, a l’insigne arquitecte, a la població de Canet de Mar i a la 
vinculació entre aquests dos últims. Un cop situats en la història general que envolta l’edifici, el segon 
bloc tracta sobre la història específica que narra l’evolució de la Casa Roura al llarg dels anys, de des que 
es va construir fins al dia d’avui.  
 
1.3 Història  
 
El segle XIX a Catalunya  
 
Durant el segle XIX es produeix i es consolida a Catalunya el moviment cultural conegut com La 
Renaixença caracteritzat per l’afany de recuperar la llengua i la cultura catalanes i que té com a 
conseqüències una renovada percepció de la realitat catalana i la sortida de la seva decadència de segles 
anteriors. Tradicionalment es situa l’inici d’aquest moviment en la publicació de la oda La Pàtria (1833), 
de Bonaventura Carles Aribau, però no és fins uns anys més tard, coincidint amb la celebració primers 
Jocs Florals (1859), que el moviment no es fa realitat.  
 
El moviment és fruit de les idees del Romanticisme, el qual magnificava el passat i que, en el cas català, 
l’edat mitjana havia estat el període de màxima esplendor, i el que implicava un nou enfocament de la 
història i de la cultura dels pobles. D’aquí sorgeix el catalanisme polític, que es proposava el 
reconeixement nacional de Catalunya i on Lluís Domènech i Montaner en serà un gran partícip.  
 
Des del punt de vista econòmic l’època es caracteritza per la Revolució Industrial catalana amb els seus 
orígens en el segle XVIII deguda, principalment, a la multiplicació de les fàbriques de indianes (teixits 
de cotó estampats) i al desenvolupament de la indústria en el ram del tèxtil cotoner. Però no és fins el 
segle XIX quan aquesta indústria es troba en ple desenvolupament.  
 
La implantació del vapor i la utilització de l’energia hidràulica com a font d’energia va crear dues 
localitzacions d’indústria cotonera: als voltants de Barcelona (Maresme, inclòs Canet de Mar, Baix 
Llobregat i Garraf), per tal de facilitar el transport de carbó per mar; i, l’altre sector, als voltants dels 
cursos del rius principals, respectivament. El 1848 s’inaugura el ferrocarril entre Barcelona i Mataró, 
però no és fins l’any 1859 que no arriba a Canet.  
 
I és a finals del segle XIX quan neix el moviment cultural que més va influenciar a Lluís Domènech i 
Montaner: el Modernisme. Hom anomena el Modernisme el període comprès entre el 1890 i 1910. Arreu 
d’Europa s’estaven produint paral·lelament també diversos moviments: l’Art Noveau, la Sezession, el 
Jugendstil o l’Style Liberty a França, Escòcia, Bèlgica, Alemanya i Àustria, respectivament.  
 
El modernisme arribava amb una decidida voluntat d’europeïtzar la cultura catalana i, trencant amb el 
passat de la Renaixença, crear una nova cultura catalana nacional i moderna. Les principals 
característiques d’aquest moviment són la percepció del caràcter universal de l’art i de la 
interdependència dels diversos arts.  
 
Referent a l’arquitectura, els edificis d’aquesta època són molt decoratius, amb predomini de la línia 
corba, el gust per l’asimetria i una ornamentació detallista. El modernisme, en el seu afany d’introduir 
l’art a la vida, es preocupa per el disseny dels interiors, la decoració, el mobiliari; en una paraula, 

l’interiorisme. D’aquesta manera abunden els objectes dissenyats en aquest estil, tots ells molt 
característics i de gran interès: mosaics, esmalts, mobles, marqueteries, porcellanes, joies, vidrieres i 
teixits. Tot això evidencia una voluntat de crear bellesa per tots el moments de la vida quotidiana.  
 
Aquests edificis es multipliquen en moltes localitats catalanes i, sobretot, a Barcelona, que ha estat 
anomenada “la capital del modernisme”. Un exemple és la “façana de la Discòrdia” on s’hi troben tres 
obres del tres arquitectes més notables d’aquest moviment: la Casa Batlló, d’Antoni Gaudí, la Casa Lleó 
Morera, de Lluís Domènech i Montaner, i la Casa Ametller, de Josep Puig i Cadafalch.  
 

 
 
  

 
L’Exposició Universal de Barcelona (1888) va ser un esdeveniment clau que va permetre l’estudi de la 
situació real de les arts plàstiques a Catalunya. Per una banda, hi havia obres que corresponien al període 
de Renaixença, de formulació estètica tradicional, i, per un altra banda, apareixen construccions d’un aire 
totalment nou que ja corresponien al modernisme. L’obra que més simbolitza el principi d’aquest corrent 
és l’anomenat Café-Restaurant o Castell dels Tres Dragons, de Lluís Domènech i Montaner, i actual 
Museu de Zoologia de Barcelona.  
 
És en aquest edifici on Domènech crea la “escola-taller” d’arts i oficis artesanals i on s’hi manifesten, per 
primera vegada i com a definició del nou moviment, el conjunt de les arts aplicades i industrials a 
l’arquitectura. Allà s’hi va iniciar un gran equip d’amics i col·laboradors, artistes i artesans, presents en 
els seus projectes, inclòs el projecte de la Casa Roura.  
 
El moviment modernista fou de curta durada, com si, després d’una infantesa, que podia haver 
representat la Renaixença, hagués vingut una florida juvenil. El Noucentisme, per tant, amb l’ordre i la 
mesura com a lema, un nou classicisme, inicià, el 1911 amb la mort del poeta de Joan Maragall, allò que 
havia de ser la plenitud.  
 
Al parlar del Modernisme és inevitable citar els dos gran arquitectes que el representen: Antoni Gaudí, 
reflectint el vessant més imaginatiu, i Lluís Domènech i Montaner, la figura que més simbolitza el 
moviment cultural, polític i nacional que es va desenvolupar a Catalunya a la darreria del segle XIX i els 
primers anys del segle XX. 

La Casa Ametller i la Casa Batlló A dalt, 
la Casa Lleó Morera.  
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Lluís Domènech i Montaner  
 
El 27 de Desembre de 1849 neix a Barcelona, al si d’una família il·lustrada i benestant, un dels 
patriarques del catalanisme i un insigne arquitecte: neix Lluís Domènech i Montaner. Fill de Pere 
Domènech i Saló (1821-1873), de professió enquadernador i veí de Sant Just Desvern, i de Maria 
Montaner i Vila, filla de Canet de Mar i provinent d’una antiga casa pairal, la Masia Florentina, va ser el 
segon dels fills barons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des de la seva ben petit, el futur arquitecte, ja es va veure influenciat per les tendències romàntiques 
impulsades a partir de la Renaixença i, sobretot, per un decisiu factor ambiental que va influir 
directament en la seva futura projecció, el taller d’enquadernació Editorial Domènech del seu pare on, va 
poder esplaiar la seva sensibilitat artística. 
 
Lluís Domènech cursà els seu primers estudis a l’escola Galavotti (Barcelona). Finalitzats els estudis de 
primer ensenyament obté, del 1861 al 1866, el Grau de Batxillerat en Arts per l’Institut de Segon 
Ensenyament de Barcelona. Ingressa a la Universitat de Barcelona a l’edat de 16 anys i ja el 1870 obté el 
Grau de llicenciat en Ciències. 
 
La situació docent en l’àmbit universitari no oferia durant aquell període gaires garanties d’oficialitat i 
solidesa per els estudiants catalans i no va poder obtenir el títol d’arquitectura tot i existir l’Escola 
d’Arquitectura a Barcelona dins de l’Escola Politècnica creada el 1869. És per això que el 1870 fa 
l’examen d’ingrés a l’Escola Especial d’Enginyers de Madrid i el 1871 es matricula a l’Escola Oficial 
d’Arquitectura de Madrid; té aleshores 21 anys. El títol oficial d’arquitecte li es lliurat el dia 13 de 
desembre de 1873.  
 
La permanència a l’Escola d’Arquitectura de Madrid l’influeix d’una manera notòria en les seves 
manifestacions artístiques i hi serà del tot visible, no només en els seu primers edificis, sinó en la 
recuperació tan pròpia dels estils històrics, on es nodrirà d’esquemes, imatges i solucions característiques 
de l’art mossàrab, mudèjar i castellà. L’estada a Madrid també li serveix a Domènech per conèixer i fer 
una forta amistat amb Josep Vilaseca i Casanovas, amb qui iniciaran un seguit de propòsits i projectes 
arquitectònics.  
 

També li van ser decisives les influències de l’arquitecte espanyol Emilio Rodríguez Ayuso (1845-1891), 
el veritable promotor de l’aplicació del maó vist i el primer impulsor de l’estil neomudèjar. Seva és la 
plaça de toros de Goya a Madrid, construïda el 1874, considerada com la primera obra en estil 
neomudèjar. La plaça va ser enderrocada el 1934 i actualment el solar l’ocupa el Palau d’Esports.  
 
Un cop ja oficialitzada l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, Domènech i Montaner, hi entra com a 
professor interí l’any 1875, aquell any la direcció de l’Escola estava sota la responsabilitat d’Elies 
Rogent, comportant-li també les obligacions de Secretari de l’Escola. El 1899 és nomenat catedràtic 
numerari i del 1900 al 1920 n’és el director. A l’Exposició Universal de 1888 l’Escola hi té una decidida 
intervenció ja que es demana l’ajut al seu personal i als seus arquitectes. Domènech i Montaner realitza 
l’edifici del Café - Restaurant i el miraculós Hotel Internacional. L’Escola, incloent la resta d’arquitectes 
i les seves obres, havia salvat la dignitat del projecte i el nom de la ciutat de Barcelona. Després de 
quaranta-cinc anys a l’Escola (vint-i-cinc com a professor i vint com director) es jubila.  
 
Referent a l’àmbit familiar, el 1875 es casa amb Maria Roura i Carnesoltes, de Canet de Mar, a 
l’Església de Sant Jaume de Barcelona. Aquesta unió va ser la causa final de la seva vinculació amb la 
població, d’ on ja hi provenien diferents lligams familiars (com la seva pròpia mare). La família de Can 
Roura era molt important a Canet, era una nissaga adinerada de naviliers i terratinents de la població, i 
cridaven l’atenció ja que eren cinc germanes al front d’un negoci de navegants. Del matrimoni entre 
Lluís i Maria en sorgiren vuit fills, tres noies i cinc nois. 
 
 

 
 
 
 
La seva contribució al moviment modernista va molt més enllà de totes les obres arquitectòniques 
d’importància fonamental. És l’article de Domènech i Montaner “En busca de un arquitectura nacional”, 
publicat el 1878 a la revista La Renaixença, que molts historiadors documenten com a premonitori de la 
cronologia modernista. Seva és la frase “Sempre que una idea organitzadora domina un poble, sempre 
que esclata una nova civilització, apareix una nova època artística”. És un intent de “nacionalitzar” i 
modernitzar la cultura catalana, trencant amb l’academicisme i el tradicionalisme de la Renaixença.  
 
 

Pere Domènech i Saló i Maria Montaner i Vila, pares  

Alguns dels fills i filles del matrimoni durant una sortida al camp. Maria Roura i Carnesoltes 
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Del 1850 al 1869, quan ja té uns vint anys, assisteix a l’evolució d’uns esdeveniments culturals i polítics 
de la màxima importància que nodriran el seu esperit d’ànsies nacionalistes i de patrons reivindicatius, 
que més tard es veuran traduïts en les seves distintes actuacions culturals i participacions polítiques.  
 
Lluís Domènech i Montaner, a part de ser un gran arquitecte, també va destacar pel seu compromís 
nacional amb el naixement del catalanisme polític, s’inicia a l’activitat política l’any 1869. Va ser 
membre de “La Jove Catalunya” i del “Centre Català”, president de “La Lliga de Catalunya”, president 
de la “Unió Catalanista”, assistent amb protagonisme a les “Bases de Manresa” i Diputat a Corts per 
Barcelona. Així mateix va ser partícip d’iniciatives culturals, president del Jocs Florals de l’any 1895 i de 
l’Ateneu Barcelonès, així com historiador i articulista d’ampli ressò intel·lectual. Per alguns, Domènech i 
Montaner ha estat la pesonalitat més destacada del catalanisme polític. A partir del 1905 es retira del 
camp de la política. 
 

 
 
 
 
 
La seva carrera també es caracteritza per les col·laboracions dins l’àmbit dels estudis d’arqueologia i del 
coneixement de l’art de la redacció i la decoració de llibres. Es podria assegurar que tota aquesta 
dedicació a altres activitats i a aspectes socials i polítics li treien temps i capacitat per aprofundir i exigir-
se més com a arquitecte i l’impedeix desenvolupar-se totalment en la seva professió.  
 
La convivència i pluralitat de les seves activitats culturals i professionals, esdevenen quasi miraculoses. 
Des dels seu inicis es fa palesa la simultaneïtat de projectes arquitectònics, escrits, manifestacions i 
adscripcions polítiques i diverses inquietuds que comprenen, tots alhora, el sentit creatiu i la capacitat de 
treball del genial arquitecte.  
 
Els viatges realitzats al llarg de la seva vida li varen donar la inspiració necessària per a projectar. Va ser 
un arquitecte convençut de la necessitat d’un eclectisime en la seva època, amant de trobar en les pàgines 
de la Història de l’Arquitectura la seva inspiració, i això el va conduir a viatjar per arreu d’Europa (Itàlia, 
França, Àustria, Alemanya i el Regne Unit) i, més tard, per Espanya.  
 
De França potser és d’on es va enamorar més ja que deia que “el gòtic era el millor dels estils perquè era 
l’únic que ensenyava els seus ossos”; en algunes de les seves obres es pot observar aquesta característica.  
Per altra banda, és probable que un dels seu viatges a Viena també quedés impressionat amb la relació 
que hi havia entre l’arquitectura i la música.  

Va crear un Biblioteca pròpia, que a l’augmentar les seves estades a Canet, la majoria dels seus llibres 
van anar a parar a la vella masia de Can Rocosa. Tot i així, la guerra civil va produir estralls a la 
biblioteca i això va fer que actualment estigui repartida per diversos llocs del món, a saber, entre Canet, 
Lleida i Argentina.  
 
La Biblioteca comptava amb llibres de quatre grans autors: Viollet-le-Duc, Ruskin, Durand i Taine. 
Aquests quatre formen la columna vertebral teòrica sobre la qual a partir del segle XVIII es recolza el 
motor de l’arquitectura i el racionalisme, qualitat que també constituirà el tret més característic de 
l’arquitectura de Domènech.  
 
És de Durand d’on treu l’arrel més profunda de racionalitat arquitectònica i la que sempre tindrà com a 
estructura profunda de qualsevol projecte, encara que l’esperit creador modernista hagi condemnat els 
esquemes de simetries d’eixos i comenci l’experiència d’una certa llibertat compositiva de planta.  
 
A finals del segle XIX Domènech ja ha aconseguit definir el seu estil propi d’arquitectura basat en la 
racionalitat de l’estructura, donant importància a la funcionalitat, i en la peculiar decoració floral. La 
seva arquitectura es caracteritza per deixar les estructures vistes, tan les metàl·liques com les de fàbrica 
de maó, com es pot observar en el Castell dels Tres Dragons o a la Casa Roura. Utilitza l’estructura com 
a element d’exhibició.  
 
Un tret característic que defineix el moviment modernista i a l’arquitecte era la noció que tenia de divisió 
del treball, d’arrel cultural més que d’una manera d’optimitzar la producció, com a reconeixement que 
l’estructurada superposició d’idees diferents, de personalitats col·laboradores, enriqueix el producte final. 
És per això que va construir un taller dins del Castell dels Tres Dragons on hi treballaven conjuntament 
arquitectes, escultors, pintors, ceramistes i artesans que treballaven l’arquitectura com una suma de 
relacions.  
 
El dia 27 de Desembre de 1923, el dia del seu 74è aniversari, 
inicia el viatge del qual ja no en va tornar. La situació social i 
política del moment no va permetre enterrar-lo al panteó 
familiar de Canet i es va haver d’enterrar al cementiri de Sant 
Gervasi de Barcelona.  
 
 

Fotografia de l’any 1909 on es pot veure la gent que havia format la 
Jove Catalunya, entre d’altres Domènech i Montaner 

Lluís Domènech i Montaner 
a finals dels anys 80 
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Canet de Mar 
 
La població de Canet de Mar conté un ampli conjunt patrimonial i reconegut que s’ha anat conservant, en 
gran part, des dels seu inicis. Es poden observar els diferents edificis i elements arquitectònics que han 
perdurat al llarg del temps i que són testimonis dels canvis i de les diferents èpoques que ha viscut i 
experimentat la vila durant els segles de història.  
 
La primera empremta humana que es va trobar al municipi són els diversos vestigis ceràmics que daten 
dels segles III-I aC quan els ibers ja n’ocupaven les terres. La següent etapa ve condicionada per 
l’arribada dels romans l’any 218 aC a Empúries i que va anar marcant l’etapa final del món ibèric que va 
acabar desapareixent cap a l’any 50 aC. Durant els segles I i II es desprèn que el romans van viure l’alt 
imperi a la vila i dels quals n’han quedat restes arqueològiques. La seva etapa va acabar amb la caiguda 
de l’Imperi Romà l’any 476 i el litoral va quedar pràcticament desert.  
 
Durant els segles VI i VIII moltes antigues 
vil·les romanes varen ser convertides en masies 
fortificades. I no és fins a principis del segle XI 
quan es tornen a tenir referències de presència 
humana a Canet. La primera domus o casa forta, 
actualment convertida en Castell de Santa 
Florentina, data de l’any 1024 i es caracteritzava 
per ser una construcció sòlida, amb caràcter de 
defensa i d’unes dimensions notables. 
Actualment aquesta casa es considera com la 
primera casa de la població.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sentència Arbitral de Guadalupe de l’any 1486 va donar solució als conflictes entre els pagesos de 
remença i els senyors i va permetre que durant els segles XIV i XV apareguessin les noves construccions 
en nombre i solidesa.  
 
Al segle XVI, Canet es va anar consolidant com a poble degut a l’augment demogràfic generalitzat a tot 
el litoral i van començar a aparèixer les primeres segregacions dels pobles d’interior. Durant els segles 
XVI i XVII moltes cases tenien al seu davant un bon tros de terra, el seu propi hort, com a mostra del 
model agrari d’autosuficiència que practicaven.  
 

 

 
 
 
 
 
Els segles XVII i XVIII van ser èpoques de bonança pel poble. El discret moviment comercial entre 
Catalunya i Amèrica durant els segles XVI i XVII es va accelerar al XVIII fins a convertir el comerç 
marítim en la principal activitat de Canet. Eren els temps de mar. El major aflorament de navegants 
canetencs cap al nou continent va arribar amb les Reials Cèdules de lliure comerç promulgades pel rei 
Carles II el 1778. Aquesta burgesia marítima, a través dels seus negocis d’ultramar, varen portar riquesa 
al poble i varen permetre la transformació del poble a nivell arquitectònic.  
 
“L’art d’un país o una ciutat tan sols és possible quan hi ha un cabdal de riquesa suficientment estable i 
poderós per sufragar-lo”. I aquest va ser el cas de Canet de Mar.  
 
Al segle XVIII el major creixement demogràfic que s’havia produït mai a Catalunya va provocar una 
densificació del poble havent de construir les cases entre les rieres i ocupant els espais on abans hi havia 
hagut horts.  
 
Canet de Mar va ser un dels pobles de Catalunya que més va intensificar les relacions comercials amb 
Cuba, Puerto Rico i Uruguai a l’inici del segle XIX. D’aquesta pràctica se’n deia fer les Àmeriques i als 
qui aconseguien tornar eren coneguts com els americanos o, altrament dits, els indians. Cal assenyalar 
que el viatge era llarg, a vegades en condicions precàries, i les feines a les colònies espanyoles eren 
dures.  
 
La fortuna que havien portat els indians va ser clau per transformar les gran extensions de terrenys de 
secà cap al regadiu i també per portar a terme el darrer impuls econòmic de les últimes dècades del segle 
XIX i que consolidava a Canet com a poble industrial. Va néixer una nova societat burgesa industrial, en 
alguns casos successora dels americanos. És en aquesta època de bonança quan a Lluís Domènech i 
Montaner se li encarrega el projecte de la Casa Roura.  
 

 

Riera Sant Domènec l’any 1779 

Castell de Santa Florentina l’any 1900 
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Durant el darrer terç del segle XIX i les primeres dècades del segle XX, Canet va entrar en un procés de 
transformació econòmica. L’activitat econòmica vinculada amb el mar va entrar en decadència a mitjans 
del segle XIX i la indústria del gènere de punt es va convertir en la sortida econòmica innovadora. 
Deguta aquesta nova activitat es va desenvolupar a la vila el que seria l’arquitectura industrial. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Al llarg d’aquests segles l’arquitectura del poble ha anat evolucionant i s’ha conservat, en menor o major 
mesura, des dels primers assentaments ibers fins a l’actualitat. Les diferents restes i edificis es poden 
dividir cronològicament en: 
 

- Primers assentament ibers (segles III-I aC) 

- Construccions Romanes (segle I aC fins el segle V) 

- Les masies i els edificis medievals (segle XI i posteriors) 

- Primers edificis de l’època de consolidació (segles XVI, XVII i XVIII) 

- Les mansions i les cases construïdes pels americanos caracteritzades per les constants 

compositives de l’estil neoclàssic (últim terç del segle XIX) 

- L’arquitectura de gust eclèctic que combina diferents estils arquitectònics com el Neoclassicisme, 

el Neogoticisme i el Modernisme (finals del segle XIX i principis del XX) 

- Arquitectura industrial (segle XX) 

- El Noucentisme (segona i tercera dècada del segle XX)  

- Arquitectura d’avantguarda (segle XX) 

- Arquitectura actual (segle XXI) 

 

 

 
Riera Sant Domènec als any 1950 on ja s’hi observen les dues torretes d’entrada de la Casa Roura

Riera Sant Domènec a principis del segle XX amb la casa de Domènech i Montaner al fons 

Estat actual de la Riera Sant Domènec.  
Primers rajos de sol a la coberta de la torre de la 
Casa Roura. Al fons, la casa-museu Domènech i 
Montaner. 
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Relació de l’arquitecte amb la vila  
 
La vida a la vila de Canet de Mar va suposar un canvi de ritme vital per Lluís Domènech i Montaner 
respecte la vida a Barcelona. Al poble de la seva mare i de la seva esposa, lluny del brogit de la 
industriosa capital, amb els seus afanys polítics i les seves intrigues urbanístiques, hi trobava la tertúlia 
dels amics, el paisatge natural i les formes més populars i autòctones, el lloc silenciós i agradable per 
tancar-s’hi a estudiar i pensar.  
 
Quan les seves posicions polítiques fa allunyar-lo dels amics i companys tot comportant-li desenganys, 
Canet acull el seu desencant i va nodreix el seu esperit de nous incentius adreçats com sempre a l’estudi 
de la història, la investigació, l’heràldica i l’acumulació de dades respecte a l’art medieval.  
 
És sabut que, entre el 1917 i el 1922, l’arquitecte havia mantingut converses sobre els seus viatges amb 
els joves inquiets del poble durant els últims anys de la seva vida, quan ja s’havia retirat a Canet per tenir 
cura de la seva esposa paralítica. D’aquí se’n dedueix la bona i familiar relació que tenia amb els vilatans 
de Canet. 
 
La vinculació familiar que l’uneix amb la vila li permet passar allà els millors moments de la seva vida. 
La vila representava per a Domènech, molt més que els seu llaços familiars, era alhora l’ambient que a 
través de la seva adolescència i la seva maduresa l’havia anat forjant.  
 
Canet de Mar fou alhora nucli de reunió intel·lectual d’escriptors, polítics i artistes, com per exemple 
amb la presència del poeta Àngel Guimerà, Josep Miró o Jacint Verdaguer. Tots ells es reunien per 
representar les obres que ells mateixos havien produït o bé per realitzar diversos esdeveniments culturals.  
 
És a partir de la data en que es desentén de la política i s’instal·la a Canet, quan es concentra 
frenèticament en l’arquitectura: acaba la Casa Lleó Morera (1903), projecta el Palau de la Música (1905) 
i desenvolupa els deu primers pavellons de l’Hospital de Sant Pau. És l’etapa de més intensitat i 
rendiment en el treball i en el qual, gràcies a la seva autoritat, compta amb el millor equip de 
col·laboradors.  
 

 

 
 
El llegat arquitectònic que Lluís Domènech i Montaner deixa a la població té un gran valor patrimonial. 
Hi ha qui considera Canet de Mar com el segon poble de Catalunya on més obres d’estil modernista hi 
podem trobar, i la majoria d’elles del mateix arquitecte.  
 
Molts dels projectes realitzats a Canet van ser encàrrecs familiars, els qual seran decisius per a la seva 
carrera com a arquitecte. Bona part de les obres es van realitzar per la família Roura, parents de la branca 
de la seva esposa. Un exemple és l’edifici objecte d’aquest treball, la Casa Roura.  
 
Són nombroses les obres de diferents èpoques que va deixar: l’Ateneu Canetenc (1887), la Casa Roura 
(1892), la reforma del Castell de Sant Florentina (1907), la Casa Domènech (1918), les reformes de la 
Masia Rocosa (1905-1908), la façana de la fàbrica Jover Serra i Cia (1899), la Creu de Canet (1901) i el 
panteó familiar pel cementiri canetenc. També va deixar a mitges els projectes de la façana de l’església 
parroquial (1897), el passeig de la Misericòrdia (1913) o el nou altar de la Puríssima (1914).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula de treball de Domènech i Montaner situada al 
seu despatx de la Masia Rocosa. La va dissenyar ell 
mateix inclinable i amb rodes 

Ateneu Canetenc (1887), actual Biblioteca Municipal. Casa–Museu Domènech (1918), actual Oficina de Informació Turística 
Fàbrica Jover Serra i Cia (1899). Castell de Santa Florentina (reforma de 1907) 
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1.4 La Casa Roura 
 
El Projecte 
 
Lluís Domènech i Montaner va projectar la Casa Roura de Canet de Mar entre el 1889 i el 1892 per 
encàrrec Jacint de Capmany i la seva esposa Francesca Roura i Carnestoltes, germana de l’esposa de 
l’arquitecte i amb la intenció principal de construir una casa d’estiueig per a la parella a Canet de Mar. 
Va projectar un edifici inspirat en les cases mansió dels Països Baixos i amb influències arquitectòniques 
com el frontó escalonat de les façanes.  
 
L’encàrrec se li va fer a l’any 1889 però la mort de Paquita Comas de Munt i Roura al Març del mateix 
any va posposar el projecte. Francesca Roura havia estat casada amb Joaquim Comas de Munt, amb quin 
tingueren aquesta primera filla. D’aquesta matrimoni Francesca Roura va enviudar molt jove i als anys 
70 es tornà a casar en segones núpcies amb el comerciant de blondes Jacint de Capmany, amb qui 
tingueren tres fills més, Ricard, Joaquim i Maria Lluïsa.  
 
L’edifici es va acabar de projectar l’any 1891 i es va construir entre aquell any i durant gairebé tot el 
1892. En diferents racons i vitralls de la casa es pot observar la data de 1892 i les inicials del propietaris 
de la casa.  
 
 

 
 

 
 
 
 
La Casa Roura sempre ha estat coneguda popularment com “ca la Bianga”. El nom és degut a que hi 
vivia l’àvia Agna i es deia “anar a casa l’àvia Agna” i abreviat a “ca la Bianga”.  
 
 

 
 
 

 
 

En el saló principal i sota la volta de l’escala s’hi poden apreciar les inicials JC de Jacint de Capmany, 
les inicials FR de Francesca Roura i l’any d’acabament de l’obra 1892 

Esbossos inicials a tinta de les façanes de la Casa Roura 
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L’edifici monumental va ser projectat als quatre vents, amb el sòcol elevat per evitar les rierades i amb la 
voluntat d’oferir la seva espectacularitat al mar, d’aquí ve que les façanes orientades al mar siguin les 
més treballades. Quan es va aixecar la casa no hi havia edificis entre aquesta i el mar i per tan els vaixells 
que arribaven a la població ja podien contemplar la seva bellesa abans d’arribar a port.  
 
L’arquitecte el va dissenyar seguint l’estil modernista de l’època, combinant la inspiració medieval, com 
les ornamentacions florals, i els elements fantasiosos i mitològics, com les gàrgoles. Els principals 
materials utilitzats i amb més predomini són el maó, la ceràmica vidriada policromada i el ferro forjat 
amb elements florals. Domènech buscava en el gòtic català les arrels de la nova arquitectura moderna i 
ho fa amb la incorporació dels materials industrials com el ferro, el vitrall i la ceràmica. 
 
Tota l’estructura vertical va ser construïda amb mòdul de maó de producció industrial. Si bé el material 
és d’una de gran senzillesa, en destaca la col·locació de les peces que transmeten un efecte decoratiu i de 
relleu que es complementa amb els elements de ceràmica vidriada policromada de les cobertes i els 
treballs del ferro forjat amb motius florals a manera de coup de fuet de les baranes exteriors.  
 
La Casa Roura es va construir en el període immediat a l’acabament de l’Exposició Universal de 1888 i 
mostra la mateixa puresa conceptual i constructiva que el Castell dels Tres Dragons en l’ús de la fàbrica 
de maó. La bona experiència de l’Exposició van possibilitar a Domènech i Montaner institucionalitzar 
definitivament uns materials barats i populars que manipulats per una mà d’obra qualificada assoleixen 
una dignitat evident i que, a més, elaboren un llenguatge propi i original.  
 
El Castell dels Tres Dragons no es va completar en la seva totalitat per a l’Exposició de 1888 i això va 
fer que a l’any 1891 Domènech i Montaner instal·lés a la mateixa obra un taller de serralleria, un de 
metal·listeria, un de repussat i un de modelatge per acabar els complexes elements decoratius que hi 
faltaven. L’arquitecte aprofità aquests 
tallers per a fabricar les peces 
ceràmiques i de forja que necessitava 
per als seus encàrrecs particulars, com 
per exemple la Casa Roura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
És indubtable que Domènech i Montaner va utilitzar peces decoratives provinents d’aquests tallers per a 
la Casa Roura. Les escates vidriades utilitzades per a la coberta de la torre i de l’oratori són les mateixes 
que es varen utilitzar per a la torre de l’Homenatge del Castell dels Tres Dragons, peces fetes per 
l’empresa de Pau Pujol i Bausis d’Esplugues de Llobregat.  
 

El disseny de les baranes de fusta de l’escala principal i la que envolta el saló principal són idèntiques a 
les utilitzades a les baranes del Castell; els industrials de fusteria varen ser els germans Viladevall. Els 
vitralls utilitzats a les dues obres són d’Antoni Rigalt. També va utilitzar de la producció ceràmica dels 
tallers un disseny de rajola amb un drac o gall en relleu amb reflex metàl·lic de la fàbrica del valencià 
Josep Ros per a l’arrambador del saló circular.  
 
Si bé l’edifici sembla complert i acabat no és així, ja que les façanes resten inacabades. En els plànols 
originals es pot observar que l’arquitecte havia projectat col·locar elements ceràmics dins de les 
fornícules, de la mateixa manera que ha fet en nombrosos edificis seus, com per exemple a la Casa 
Domènech.  
 
L’obra no va quedar completada el 1892 probablement perquè l’obra del Castell dels Tres Dragons li 
restava molt de temps, de fet aquestes obres anaven a marxes forçades, i els tallers artesanals que s’hi 
havien instal·lat es varen desmuntar a finals d’aquell any. Es coneguda una denúncia a l’arquitecte en el 
que se l’acusava d’efectuar obres particulars, que no tenien a veure amb l’obra principal, i en la qual hi 
invertia temps, treball i diners.  
 
 
A les façanes de la Casa Roura es pot apreciar una de les característiques més rellevants de 
l’arquitectura de Lluís Domènech i Montaner: la composició en trossos de façana, acabats totalment 
en ells mateixos i refosos en un esquem general unitari.  
 
 
L’element més destacat de la façana principal és la 
torre circular de maó i coberta cònica formada de 
ceràmica vidriada policromada en forma d’escates de 
peix. L’alternança cromàtica no és un fet inèdit del 
Modernisme, ja que Domènech i Montaner ho 
recupera per les influències de les tècniques 
constructives de les gran catedrals gòtiques 
centreeuropees.  
 

Plànol original de la façana principal (1892). S’hi 
aprecien les incrustacions ceràmiques dins de les 
fornícules i el petit balcó a l’entrada 

Café – Restaurant o Castell dels Tres Dragons. 
Actual museu de Zoologia de Barcelona 
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La realització de l’interior de l’edifici no està documentada històricament tot i que la hipòtesi més 
plausible és que es va realitzar durant els mateixos anys de la seva construcció (1891-1892).  
 
La planta baixa encara mostra la mà de Lluís Domènech i Montaner, especialment al saló principal i al 
saló circular. En aquestes dues estances l’arquitecte va decidir construir un terra amb mosaics de 
tessel·les d’estil medieval. A més a més, els sostres estan decorats amb ceràmica i ornamentacions 
escultòriques i d’ebenisteria. La planta, en els seu inicis, disposava del bany, la cuina, la sala circular de 
fer la xerrada i observar el carrer, el menjador, la capella i l’habitació de rebuda.  
 
Sobre la planta primera no es té massa informació que indiqui el seu aspecte original. El més probable és 
que allotgessin les habitacions de la família, una habitació de matrimoni i tres habitacions per als fills, i 
que estiguessin decorades amb estil modernista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plànols originals de les façanes lateral i posterior (1892) 

La Casa Roura a mitjans segle XX 
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El pas dels anys 
 
Des de l’any 1892 en que Lluís Domènech i Montaner va projectar la Casa Roura per a la seva cunyada 
fins a l’actualitat, amb ús com a restaurant, l’edifici ha experimentat una sèrie de modificacions i 
reformes que han alterat i desvirtuat les característiques pròpies l’obra original.  
 
Els anys 1920 varen ser claus per a l’edifici ja que la família va marxar a viure al Castell de Santa 
Florentina, reformat anys enrere pel mateix arquitecte, i és a partir d’aquell moment que comencen les 
grans reformes de l’habitatge.  
 
Durant aquesta dècada es va construir el barracó adjacent a l’entrada lateral, actualment conegut com el 
magatzem, per ubicar-hi un generador d’electricitat. Probablement, la Casa Roura va ser el primer 
habitatge a tenir energia elèctrica de la Canet de Mar. Aquest barracó es va construir amb maons i 
imitant l’estil modernista de la casa principal. Al construir aquest bloc es limita la visió de la façana 
lateral orientada al mar. Hi ha constància de la construcció d’aquest edifici per les denúncies de la 
propietat veïna pel soroll que causava el generador.  
 
Ja a la dècada dels anys 30, l’habitatge es converteix en una pensió regentada per Cassimir Uró. Aquest 
canvi de funcionalitat afecta clarament a l’edifici, principalment la planta primera. En aquesta planta les 
habitacions es converteixen en estances per als visitants i es malmet la decoració modernista. A dins de 
les habitacions s’hi construeixen banys i s’hi fan obres que no guarden relació amb el sentit original del 
projecte. Un exemple és la construcció d’un bany per el qual s’aixeca un caixó d’obra que sobresurt a la 
façana lateral, prop de l’oratori. Actualment aquests banys ja no existeixen però sí que n’ha quedat 
constància ja que dues finestres han quedat tapiades.  
 

 
 
En aquest període, anys 30, també es construeix la cuina, tot i que no amb les dimensions actuals, no 
l’annex. Per altra banda, comença el desgast del mosaic original degut al pas de la gent i al moviment de 
taules i cadires per al menjador.  
 

Als anys 50, les obres d’urbanització de la riera Sant Domènec obliguen als propietaris de la Casa Roura 
a enderrocar l’escala que sobresortia per tal que la façana quedés en línia amb la resta de façanes del 
carrer. Al treure l’escala s’aprofiten algunes peces per utilitzar-les a l’entrada i es refà la paret lateral del 
carrer. Això provoca un canvi en l’estètica exterior.  
 
Entre els anys 40 i 70 el pati posterior es va utilitzar per a la realització d’espectacles. L’Ajuntament i 
d’altres entitats hi varen realitzar balls, torneigs de boxa i, fins i tot, curses de toros. Aquesta utilització 
va comportar un canvi en la façana sud; el llogater construeix un porxo amb bigues de formigó entre la 
casa principal i el barracó pel generador. Les obres comporten un gran deteriorament de la façana ja que 
les bigues perforen la fàbrica d’obra vista de maó. A dia d’avui, aquestes bigues s’han enderrocat però 
encara en queden els forats que han deixat a les façanes. Al pati posterior també s’hi realitzen diverses 
reformes. S’hi construeix una barra de bar d’obra, es cobreix el terra amb rajola ceràmica i es 
construeixen pilars per a instal·lar-hi una coberta de protecció.  
 

 
 
 
 
Als anys 70, la terrassa principal que envolta la torre es va enderrocar, sense que encara es coneguin el 
motius, probablement pel mal estat dels materials, i es torna a construir utilitzant materials moderns i 
conservant els permòdols escalonats de maó que la suporten. La intervenció genera un impacte visual ja 
que combina materials moderns amb materials d’època modernista. 
 
Els anys 80 van significar un canvi d’ ús de l’espai. La pensió va tancar les portes i en el seu lloc es va 
obrir un restaurant. El nou establiment va conservar les instal·lacions anteriors tot i que es varen fer 
algunes modificacions. La cuina es va ampliar per la seva part posterior i va ocupar una part del pati; 
llavors és quan es deuria enderrocar part de la façana posterior.  
 
En el pati posterior es van aprofitar les columnes per a aixecar una estructura metàl·lica de ferro i plàstic, 
similar a un hivernacle. Aquesta obra va permetre aprofitar l’espai exterior i realitzar els espectacles 
protegits de les inclemències del temps. 

La Casa Roura l’any 2003. A la fotografía 
s’hi veu el caixó d’obra, de color blanc, 
construït pel bany, el porxo entre la casa 
principal i el magatzem i el mal estat de la 
coberta de la torre 

Postal amb una fotografía de la façana posterior als anys 1960. S’’hi observen l’estructrua de pilars de fàbrica de 
maó i les bigues d’acer al pati posterior, el porxo al pati central i els finestrals d’on actualmente hi ha l’annex 
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Època recent  
 
És a l’any 2007 quan l’àrea de turisme de Canet de Mar considera essencial i prioritària la rehabilitació 
de la Casa Roura per a desenvolupar les rutes modernistes i pel desenvolupament turístic de la població. 
Per aquesta raó encarrega a un despatx professional un projecte de rehabilitació i reforma per tal de 
recuperar, en la mesura que fos possible, un edifici que s’anava deteriorant cada vegada més.  
 
El projecte, visat a finals del 2007, tenia per objecte la millora de les condicions higièniques, funcionals, 
estètiques i de seguretat de l’edifici per a la reinstal·lació d’un restaurant en les millors condicions 
tècnicament possibles pel desenvolupament de l’activitat. També es pretenia restaurar els elements 
decoratius i constructius que ho requerissin.  
 
Les tasques que es varen realitzar van ser: neteja general de l’edifici i desbrossat de vegetació, desmunt 
de la coberta del pati posterior i de les bigues de formigó del porxo central, condicionament de la planta 
baixa com a restaurant, reforma de l’annex de la cuina, restauració d’elements constructius, rehabilitació 
de façanes i dotació d’instal·lacions i serveis.  
 
El paviment ceràmic original es va substituir en algunes estances de la planta baixa per parquet flotant de 
fusta degut al mal estat en que es trobava i al risc de caiguda que suposava. Els mosaics del saló circular i 
del saló principal es van conservar mitjançant un acurada restauració.  
 
Les parets i els sostres varen ser sanejats i pintats seguint la gama cromàtica que més s’assimilava a 
l’original. El fet que el color no responia a l’estat original, l’elecció cromàtica es va fer d’acord amb la 
paleta de colors que habitualment utilitzava Lluís Domènech i Montaner.  
 
Els punts de llum es van mantenir i es van recuperar les lluminàries de ferro forjat originals. En algunes 
de les estances es reforçar la il·luminació per tal de garantir les condicions de seguretat i funcionalitat 
mínimes.  
 
Els elements de fusteria i d’ebenisteria van ser sotmesos a treballs de restauració necessaris per a la 
millora de les seves condicions estètiques i per garantir el seu manteniment.  
 
L’actuació a la cuina i als diversos serveis va ser de reforma integral. Es varen canviar totes les 
instal·lacions, el paviment i el fals sostre. Es va ampliar l’annex de la cuina per requeriments funcionals i 
es va condicionar el soterrani.  
 
El pati posterior va ser intervingut mitjançant actuacions de neteja, retirada d’elements de coberta i de 
pilars de fàbrica de maó, condicionament dels tancaments perimetrals, desbrossat de la vegetació i 
retirada de les biguetes. Al centre del pati s’hi va instal·lar una gran carpa que funciona com a menjador. 
També s’hi han realitzat tasques d’enjardinament que han fet que el pati posterior tingui una gran bellesa.  
 
Per altra banda, es va dotar el barracó adjacent que servia pel generador elèctric de serveis higiènics, 
vestuaris i l’oficina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A dia d’avui, any 2010, l’edifici, totalment reformat i rehabilitat, s’utilitza com a restaurant, el 
Restaurant Casa Roura, considerat com un restaurant de qualitat i de cuina tradicional. Són nombrosos 
els visitants i els curiosos que s’endinsen dins l’edifici i queden meravellats al veure el moviment que 
transmeten les façanes, la bellesa de la xemeneia del saló principal o bé el sostre del saló circular. Es pot 
considerar l’edifici de la Casa Roura al complet com un museu en que s’hi menja de gust. Ningú en surt 
indiferent.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vista actual de la Casa Roura en harmonia amb la resta de la població i la riera Sant Domènec 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
 
1.5 Descripció funcional  
 
El solar de la Casa Roura té una superfície de 964 m2 i una forma sensiblement rectangular amb unes 
mesures d’uns 23x42 metres, essent el costat estret paral·lel a la riera i el que està lleugerament inclinat. 
L’espai està dividit en tres blocs: la Casa Roura, el magatzem i el pati.  
 
La Casa Roura té la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional i forma part del Patrimoni Cultural 
Català. Està sotmès a mesures de protecció a través de la catalogació per part de la Generalitat (Llei 
9/1993, de 30 de Setembre, del Patrimoni Cultual Català), del Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (IPCE) i de les Normes Subsidiàries de l’Ajuntament de Canet de Mar. Té la consideració de 
Torre Aïllada i la parcel·la està sotmesa a un règim de Sòl Urbà (SU/Clau 1c).  
 
 
La Casa Roura 
 
La Casa Roura consta de planta soterrani, planta baixa, planta pis, sota coberta i coberta. La seva forma 
és sensiblement rectangular, d’uns 15x22 m, és el bloc principal del conjunt, està situat a la part nord-
oest del solar, i és el que dóna sentit al projecte.  
 
Soterrani  
 

L’accés a la planta soterrani es fa a través d’unes escales situades a la cambra de preparació de l’annex 
de la cuina, a la part posterior de l’edifici, i està a una cota de -2,93 m. Està format per un petit recinte 
de superfície útil 7,91 m2 que s’utilitza com a magatzem i un conjunt de frigorífics i congeladors 
alineats i connectats entre ells d’una superfície 16,56 m2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta Baixa 
 

És la planta principal i d’accés a l’edifici, té una superfície útil total de 261,06 m2, una construïda de 
323,21 m2 i es troba a la cota +0,00. Està composta per l’entrada, el rebedor, diversos menjadors, la 
cuina, cambres de servei i el bany de dones.  
 
Al segon replà de l’escala principal s’hi troba la porta d’accés al magatzem d’entresòl, a la cota +2,79. 
En el següent quadre s’observen les diferents estances que composen la planta i les seves superfícies:  

 
 

Estança Superfície Útil (m2) Superfície Il·luminació (m2) 
Entrada 3,29 7,62 
Rebedor 28,70 - 
Sala de control 1,44 - 
Bany Dones 11,82 1,30 
Menjador Cúpula 12,20 16,92 
Menjador B 59,29 10,82 
Menjador Parra 12,00 20,94 
Cuina 31,92 2,28 
Office menjadors 12,45 4,63 
Office plats 14,96 4,77 
Piano 8,07 0,42 
Passadís 5,61 3,30 
Cambra preparació  11,28 3,38 
Cambra freda 
(Frigorífics) 

12,29 
10,70 

1,30 
- 

Total 261,06 m2 77,68 m2 

Magatzem entresòl 10,20 1,13 
 

 

Escales d’accés al soterrani. Estanteries del magatzem i porta dels frigorífics i congeladors 

Entrada principal a l’edifici 



15 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Planta Primera  
 

L’escala central de l’edifici dóna accés a la planta primera, cota +4,85, amb arribada al distribuïdor, des 
del qual s’arriba a les diverses estances que formen la planta. Aquesta planta està formada per varis 
menjadors, el bany d’homes, la “música”, les terrasses i el mirador de fusta que envolta tot el menjador 
principal i permet observar-lo des de les alçades.  
 
En el Menjador G hi ha una porta que condueix a l’entresòl de la torre a través d’unes petites escales de 
fusta, a la cota +7,10. Aquest espai té una petita obertura circular que li dóna claror i serveix 
principalment per accedir a la part alta de la torre.  
 

 
Estança Superfície Útil (m2) Superfície Il·luminació (m2) 

Distribuïdor 10,25 - 
Menjador Vermell 25,36 5,51 
Menjador G 22,33 3,00 
Menjador U 21,03 8,84 
Bany Homes 9,75 4,01 
Mirador 19,89 25,72 
Música  6,26 0,31 
Terrassa principal 59,34 / 2 = 29,67 - 
Terrassa posterior 33,85 / 2 = 16,93 - 
Total  161,46 m2 47,39 m2 
Entresòl Torre  12,44 0,13 
 
 
 

Menjador Parra 

Rebedor 

Cuina 

Menjador U 

Menjador B 

Piano 

Office menjadors 

Mirador 
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Sota coberta 
 

Una petita escala de fusta amb arrencada a l’entresòl de la torre, i de continuació de l’escala que arrenca 
del menjador G, condueix a la torre, cota +9,10. Des d’aquí s’accedeix al sota coberta de l’edifici que 
es divideix en tres espais, corresponents als tres blocs en que es divideix l’edifici.  
 

Estança Superfície Útil (m2) Superfície Il·luminació (m2) 
Torre 11,55 - 
Sota coberta Central 51,17 3,28 
Sota coberta Oest 47,54 0,07 
Sota coberta Est 27,82 - 
Total  138,08 m2 3,35 m2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
El sota coberta Central és el primer espai en el que s’accedeix i està dividit, alhora, en tres parts a 
diferents cotes. A la seva part central hi ha una claraboia de vidre que permet l’entrada de llum natural a 
l’escala principal. Des d’aquí s’accedeix als altres sota cobertes.  

 

 
 
 

 
El sota coberta Oest és el que està situat a la banda de la façana principal i és un es espai que es fa 
servir de traster per a guardar mobiliari antic.  
 
El sota coberta Est coincideix amb la part superior del menjador principal. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Escala d’accés a sota coberta Entresòl torre 

Escala d’accés a la torre 

Sota coberta Central. Finestra d’accés al sota coberta Est 

Sota coberta Est Sota coberta Oest 

Torre. Porta d’accés al sota coberta central 
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Coberta 
 

La coberta de la Casa Roura és a dues vessants amb pendents pronunciades sortint del carener (100 %), 
suavitzades a l’arribar al ràfec (40 %) i formada per teula àrab acolorida. La coberta de la torre és 
cònica i està formada per ceràmica vidriada policromada en forma d’escata de peix. La coberta de 
l’oratori també està formada per les mateixes escates. Les teules estan disposades d’una forma de la 
qual es dedueix una àncora.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coberta inclinada vista des de la façana nord 

Animal fantàstic. 
Coberta oratori 

Torre. Detall gàrgola 
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Magatzem 
 
El magatzem és el segon bloc edificatori del solar, té una forma rectangular de 5x13 m, situat al costat 
sud del solar i consta de planta baixa i dues plantes superiors.  
 
  

 
 
 
 
 
 
Planta Baixa 
 

Una porta metàl·lica situada entre les dues torretes de la façana principal és la que dóna accés a la 
planta baixa des de l’exterior, tan per a persones com per a vehicles; l’accés interior és a través d’una 
rampa que comunica amb el pati posterior. En aquesta planta s’hi troben el local elèctric (1,67 m2), un 
petit traster (2,46 m2), un lavabo per dones (4,83 m2) i un per homes (8,52 m2). La major superfície 
d’aquesta planta està ocupada per el passadís d’accés i la rampa.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Planta Primera  
 

L’accés a la planta es fa a través d’una escala ampla des del pati posterior i consta de distribuïdor 
(14,89 m2), magatzem (4,27 m2), vestuari de dones (9,20 m2) i vestuari d’homes (9,06 m2).  
 
 

 
 
Planta Segona  
 

Una escala amb arrencada des del pati posterior condueix cap a aquesta planta formada per un gran 
espai (44,55 m2), utilitzat com a traster, i l’oficina (13,77 m2).  
 
 

 
 

Façana lateral magatzem, a l’esquerra 
de la imatge; la Casa Roura a la dreta. 
Pati central 

Vista de la coberta del magatzem desde la torre  

Entrada de les torretes a la façana 
principal, riera Sant Domènec  

Façana posterior magatzem  

Distribuidor. A dalt, vestuari 

Traster. Paret mitgera amb l’edifici colindant 
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Pati  
 
El pati ocupa aproximadament la meitat de la superfície del solar i es divideix en dues parts: el pati 
posterior, situat a la banda est del solar, i el pati central, situat entre la casa principal i el magatzem.  
 
El pati posterior té una superfície de 455,39 m2, està molt ben enjardinat i decorat en els seus voltants i al 
centre hi ha instal·lada una gran carpa que fa la funció de menjador.  
 

 
 
 
 
 
El pati central de superfície 110,46 m2 també s’utilitza com a menjador.  
 

 
 

 
Pati central  

Vista general del pati posterior 
amb la carpa al fons 

Escala de maó del jardí. Bases del pilars de 
fàbrica de maó enderrocats  

Escala d’accés al pati central des de 
l’entrada de les torretes  
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1.6 Descripció constructiva 
 
Fonaments 
 
Per a la construcció dels fonaments de la Casa Roura és va utilitzar probablement la roca com a element 
resistent. Si bé els fonaments no són visibles el més probable és que es basin en l’eixamplament de la 
paret en la seva arribada al terreny i estarien formats per roca, maó o bé una conjunt solidari entre els dos 
materials.  

 
Per altra banda, al soterrani de la cuina es poden apreciar unes voltes i uns pilars de maó que han permès 
la construcció de la planta. Les reformes que s’han anat produint al llarg dels anys no permeten veure la 
planta en la seva totalitat ni clarificar el funcionament de l’estructura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estructura  
 

L’estructura vertical està formada per parets de 
càrrega i pilars construïts amb maó a obra vista 
de dimensions 14x29x5 cms amb junt de morter. 
Per a la composició del morter probablement es 
va utilitzar sorra fina d’algun rial de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’estructura horitzontal consta de forjats unidireccionals formats per bigues de fusta, entrebigat i 
paviment. El forjat del distribuïdor de la planta primera ha estat construït en volta. La terrassa principal, 
tot i haver estat restaurada amb materials actuals, es recolza sobre permòdols de maó originals. El saló 
circular i el saló principal tenen una doble alçada que permeten observar la bellesa dels seus sostres i la 
xemeneia. En algunes de les estances s’hi ha instal·lat un fals sostre per al pas d’instal·lacions.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arribada de la façana principal al terreny. 
S’observa el conjunt entre el maó i la pedra 

Volta i pilar de fàbrica de maó 
al soterrani de la cuina 

Forjat format per bigues de 
fusta al menjador A 

Forjat construït en volta a l’escala principal 

Permòdols de maó suportant la terrassa principal. 
A la dreta, façanes posterior o est i sud on parets, 
pilars, baranes i permòdols están tots construïts amb el 
mateix mòdul de maó. Es poden apreciar els forats 
que varen deixar les bigues del porxo que s’havia 
construït en el pati central 



21 
 

A l’esquerra, vista zenital del menjador principal. A dalt, 
vista zenital del menjador circular. 
Detalls 
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Coberta 
 

El forjat de coberta està format per bigues de fusta, llates de fusta, dues capes de rasilla i teula àrab. Els 
ràfecs de coberta són de fusta acuradament treballada i d’una longitud de 90 cms.  
 

 
 

 
 
 

 
 

El forjat de la coberta de la torre està format per bigues de fusta de secció rectangular, un entrebigat 
format per taulons de fusta i un acabat de ceràmica vidriada policromada en forma d’escates de peix. 
Unes estructures circulars intermèdies mantenen l’estabilitat del conjunt. Les gàrgoles zoomòrfiques o 
peixos fantàstics de color groc decoren la cornisa esglaonada; antigament, aquestes gàrgoles recollien 
l’aigua de la coberta i l’escopien per la boca.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

La coberta de l’oratori té un forjat construït amb volta de maó i acabat d’escates policromades. Els 
elements esglaonats de maó, les figures ceràmiques amb forma vegetal i les gàrgoles o gossos blaus 
decoren els voltants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Revestiments  
 

Les parets interiors presenten diferents revestiments: de guix, ceràmics o de fusta.  
 

 
 

Trobada de les jàsseres del sostre 
del menjador principal 

Ràfec de coberta 

Estructura de la coberta de la torre Detall de la cerámica vidriada policromada 
en forma d’escata de peix 

Coberta de l’oratori. A la dreta, detall de la cerámica en 
forma d’escata i en forma de fulla 

Resvestiment ceràmic a les parets dels banys Resvestiment de fusta al menjador principal 



23 
 

Paviments 
 

Hi ha una gran varietat de tipologies de paviments a la Casa Roura: de pedra, paviments hidràulics, 
mosaics de tessel·les i parquet flotant de fusta.  
 
Al saló principal i al saló circular encara es conserva el paviment original fet amb mosaics d’influència 
clàssica gràcies a la delicada restauració que es va realitzar. Al terra del menjador s’hi poden 
contemplar escenes de caça, elements geomètrics i una representació del tetramorf, inspirat en la 
iconografia del romànic.  
 

 
 
 

 
En els menjadors de la planta primera també es conserven els paviments hidràulics amb motius 
geomètrics de tonalitats negres i grises, comuns en vàries obres de l’arquitecte.  

 
Fusteria i vidrieria  
 

Les portes i les finestres són de fusta, treballades i formen part de la decoració de l’edifici. Algunes de 
les portes encara conserven elements decoratius de fusta originals en els seu laterals o a la seva part 
superior. També destaca el treball d’ebenisteria en diferents elements com les baranes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
El vidre utilitzat per a les portes i les finestres és senzill. Es poden observar una gran quantitat i varietat 
de vitralls de colors repartits per la planta baixa i planta primera de l’edifici.  

 

 
 

Finestral d’entrada al menjador principal 

Centre del mosaic del saló principal Detall d’una escena de caça 

Porta abatible d’entrada a la cuina. A dalt, 
detall floral d’ebenisteria que decora els 
laterals d’algunes portes 

Treballs d’ebenisteria: barana d’escala 
principal i entrada piano  

Vitrall dels finestrals del menjador cricular on hi ha 
representada la flor d’escardot 
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Ferreteria 
 

El treball de ferreteria original de la Casa Roura es basa en les baranes exteriors d’ornamentació floral i 
les reixes de protecció de ferro forjat.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura 
 

A les parets de la Casa Roura hi ha diferents pintures d’ornamentació florals que complementen i 
embelleixen l’interior de l’edifici. 
 

  
 
 

 
 
Mobiliari 
 

El mobiliari actual de l’edifici és pràcticament d’èpoques recents tot i que encara en queden alguns 
d’originals. Domènech i Montaner tenia la costum de col·locar el mobiliari empotrat a la paret com un 
complement de la paret, com per exemple el sofà del rebedor o el sofà del menjador circular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instal·lacions  
 

Les instal·lacions de l’edifici es mantenen en bon estat degut a la última reforma del 2007. L’edifici 
disposa de subministrament d’aigua, gas, electricitat, telefonia i connexió amb la xarxa municipal de 
sanejament.  

Vitrall dels finestrals del menjador 
circular on hi ha representada la flor 
d’escardot 

Vitrall del finestral exterior del menjador principal 

Detalls dels esgrafiats en forma de 
drac dels vitralls de la planta primera 

Barana de ferro forjat de la 
façana principal. Als finestrals, 
reixes de protección.  

Decoració floral en un dels pilars 
del menjador principal

La flor de la passió damunt del finestral d’entrada al menjador 

Armari original del saló principal.  
A la dreta, sofà del saló circular 
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1.7 Decoració i simbologia dels elements 
 
Lluís Domènech i Montaner sempre havia manifestat la seva indubtable atracció cap els estudis de la 
heràldica. Estava interessat en la investigació històrica xifrada també com a ciència i va posar una 
especial dedicació a observar totes aquelles manifestacions artístiques que fossin representatives d’un 
determinat moment social, de les seves condicions i de la seva cultura. Va adoptar aquesta ciència i art 
com a constant ornamental, alhora que l’assumia com a font de història dels pobles a qui representava.  
 
La seva arquitectura es caracteritza, com ja hem vist, per la decoració, una decoració planificada, amb 
una clara missió formal o un evident sentit simbòlic, existent com un element més lligat indiscutiblement 
a l’estructura i la forma. La decoració, com es pot apreciar a la Casa Roura, és un fet tan necessari com la 
pròpia estructura de maó que suporta l’edifici, és el complement d’expressivitat de l’arquitectura i, al 
mateix temps, és la manifestació més evident de la seva qualitat material i d’acabat.  
 
El redescobriment de la cultura medieval, tan propera a l’esperit de la Renaixença, va influir en tots els 
àmbits, incloent també en el camp dedicat als blasons (o escuts), les armes i la representació militar. Es 
pot considerar que cap societat ha tingut una influència tan destacada en el camp de les idees com la de 
l’Edat Mitjana. Des de les primeres obres de Domènech i Montaner mostra la seva preocupació per 
inscriure, d’una manera o altra, signes heràldics, símbols medievalitzants o altres implicacions de 
caràcter orientalitzant. Un exemple el trobem a les làmpades de ferro forjat del menjador principal.  
 

 
 
 
 
 
També utilitza elements i senyals d’identificació tipificat ja pels seus estudis, en les sèries d’animals 
zoomòrfics, domèstics o fantàstics, quimeres, flors i plantes, elements de tota mena, de caràcter fins i tot 
simbòlico-religiós. Aquest aspecte el trobem a les diferents cobertes i a la barana del mirador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El menjador principal ostenta pràcticament tota l’alçada de l’edifici i permet donar importància a la gran 
llar de foc del centre que compta amb tres bustos, diferents elements florals i un alt relleu, més a cavall 
de l’estil plateresc que de l’estil modernista, que representa una al·legoria al descobriment d’Amèrica. 
L’arquitecte utilitzava en les seves obres referències als seus familiars o a la família dels propietaris de 
l’obra. És per això que es considera que la noia de la xemeneia, el bust central, és la Francesca Roura 
amb dos navegants.  
 
El 1892 Canet va celebrar els 400 anys del descobriment d’Amèrica i els Capmany van ser uns dels 
principals organitzadors. També s’hi observen dues columnes d’Hèrcules que separen el món conegut del 
nou món descobert.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Domènech col·loca una pica rentamans al costat de la llar de foc del 
saló principal amb un Neptú com a brollador i unes ceràmiques 
neomudèjars al seu costat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part superior de la xemeneia. Sobre qui representen 
els tres bustos hi ha diferents hipòtesis: hi ha qui 
considera que són la Francesca Roura amb dos 
navegants mirant cap a l’horitzó o bé els tres fills 
del matrimoni de la casa 

Corona de ferro forjat a la 
punta de la torre 

Escuts pintats sobre el finestral de la planta primera 

Animal fantàstic tinent d’escut que circumda la barana 
de fusta del mirador. A dalt, detall d’ebenisteria que 
decora la barana del mirador i la barana de l’escala 

Part inferior de la llar de foc amb l’al·legoria al 
descobriment d’Amèrica, éssers fantàstics, 
elements florals i les dues columnes d’Hèrcules 
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La porta principal de fusta té uns interessant reforços de ferro forjat, són quatre dracs atrevits en forma 
de “R”, de Roura, que vigilen un bell edifici d’arts aplicades.  
 
 

 
 
 
 
El menjador circular havia sigut la sala d’estar o de fer petar la xerrada. Aquesta estança és se’ns dubte 
un lloc ple de llum i color, en la qual a tot el perímetre hi ha ceràmiques majòliques que simbolitzen el 
naixement d’una nova forma de pensar i d’arquitectura, el modernisme, a través d’un gall exaltat i 
plomat, que crida un nou dia, el despertar del modernisme. També cal destacar-hi els vitralls, amb la flor 
d’escardot o de card. La flor d’escardot i el gos estan simbolitzats en diverses ocasions i ens diuen 
“respecteu la privacitat” de la família i de la casa.  

 

 
 

 
 
 
 
La Casa Roura és un edifici ple de llum, color, bellesa i moviment, on les arts aplicades a l’arquitectura 
ens inspiren llibertat. En definitiva, tot de creacions que deixen entreveure els resultats de la idea de 
“l’obra d’art total” que va perseguir sempre Lluís Domènech i Montaner.  

Porta d’entrada a la Casa Roura  Detall de forja simbolitzant un drac 
en forma de “R”  

Saló circular amb l’arrambador de fusta a tot el 
perímetre i les ceràmiques majòliques  

Detall de la ceràmica 
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1.8 MEMÒRIA FOTOGRÀFICA  
 
En aquest apartat s’hi inclouen un conjunt d’imatges i de fotografies d’interès que aporten informació 
addicional, permeten veure i entendre millor el projecte i comprendre els plànols que es veuran a 
continuació.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vista aèria de la Casa Roura l’any 2004 
on s’hi observen el bany exterior i el 
cobriment del pati posterior en forma 
d’hivernacle 

Fitxa de catalogació emesa per l’Ajuntament de Canet de Mar on es 
considera a la Casa Roura com a Bé cultural d’interès nacional 

Article d’opinió de l’escriptor Mattheew Tree del 28 de Juny de 2009 respecte el Restaurant Casa Roura 

Vista de la torre des de la façana 
de marina l’any 2004 
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Façana principal o oest de la Casa Roura. Es veuen el frontó 
esglaonat i la torre amb marlets i l’arc ogival 

Façana nord de la Casa Roura 

Escala principal d’accés a la planta primera. Al segon replà s’hi pot 
observar la porta d’entrada al magatzem entresòl; vitralls del finestral 
d’entrada al menjador principal. A dalt, vista general del mirador 

Vista general del mosaic de tessel·les del saló principal 
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1.9 ÍNDEX DE PLÀNOLS  
 
 

1. Situació i emplaçament 
2. Solar 
3. Planta Soterrani Distribució 
4. Planta Soterrani Acotació 
5. Planta Baixa Distribució 
6. Planta Baixa Acotació 
7. Planta Primera Distribució 
8. Planta Primera Acotació 
9. Planta Sota coberta 
10. Planta Coberta 
11. Planta Baixa Paviments 
12. Planta Primera Paviments 
13. Secció AA’ 
14. Secció AA’ Acotació 
15. Secció BB’ 
16. Secció BB’ Acotació 
17. Secció CC’ 
18. Secció CC’ Acotació 
19. Secció DD’  
20. Secció DD’ Acotació 
21. Façana Oest 
22. Façana Sud 
23. Façana Est 
24. Façana Nord  
25. Detalls 1 
26. Detalls 2  
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1.10 Metodologia de treball 
 
Organització  
 
L’inici del treball es situa al mes de Març de 2010 quan es va decidir fer un aixecament gràfic sobre el 
modernisme a Canet de Mar. La primera tasca a realitzar va ser observar i fotografiar alguns dels edificis 
modernistes catalogats i amb valor arquitectònic de la població per tal d’escollir el més apropiat.  
 
La Casa Roura, per la seva bellesa, va ser l’edifici que em va atraure més i d’aquí la meva elecció. El fet 
de ser una propietat privada, actualment usada com a restaurant, no ha implicat cap problema en 
l’aixecament. Demanat i acceptat el permís per tenir accés a l’edifici varen començar les primeres visites. 
El professor Benet Meca em va donar el vist-i-plau per seguir endavant amb el projecte. 
 
Les visites a l’edifici es varen realitzar els dies entre setmana entre les 10 i les 13 h per tal de no interferir 
a la feina dels treballador; aquest va ser el treball de camp. El treball d’oficina es va realitzar a casa 
durant totes les hores possibles. Periòdicament i sempre que es va creure necessari es van fer les 
corresponents revisions del projecte amb el tutor.  
 
Presa de dades  
 
El material utilitzat per a la presa de dades ha estat: 
 

- Llapis de mines HB i 2H: per el dibuix dels croquis i l’acotació 

- Goma 

- Fulls blancs DIN-A4 i DIN-A3 

- Taula de dibuix de fusta: per permetre el suport del en qualsevol situació 

- Flexòmetre de 7 metres: per a petites distàncies 

- Cinta mètrica de 30 metres: per a llargues distàncies 

- Làser de mesura: per a alçades i per a llargues distàncies o de difícil accés 

(El làser té un abast de 50 metres i una precisió de ± 2mm)  

 

 
 

- Càmera de fotos  

- Escala: per a mesurar en elements elevats 

- Calculadora 

- Ordinador portàtil 

- Telèfon mòbil: per a registres de veu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programari utilitzat ha estat: 
 

- Autocad 2008: per la creació de plànols 

- Adobe Photoshop CS2: pel tractament de fotografies  

- Microsoft Word 2007: per a la realització de la memòria 

 
Bibliografia consultada: 
 

- Lluís Domènech i Montaner i el director d’orquestra, Fundació Caixa Barcelona  

- Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). El llegat arquitectònic, polític i cultural a Canet de 

Mar, Carles Sàiz i Xiqués 

- Canet de Mar. Història i arquitectura. El patrimoni catalogat, Col·lecció estudis de patrimoni 

- Article Casa Roura – Casa Agustí,  

Revista municipal El Sot de l’Aubó,  

Carles Sàiz i Xiqués 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 
 

Pàgines web de consulta: 
 

- www.casaroura.com Restaurant Casa Roura  

- www.coac.net Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Arxiu Històric 

- www.canetdemar.org Ajuntament de Canet de Mar  

 
Llocs visitats: 
 

- Població de Canet de Mar 

- Casa - Museu Lluís Domènech i Montaner, Oficina d’Informació Turística  

- Ajuntament de Canet de Mar, Serveis Tècnics i Arxiu Municipal  

- Casa Roura  

 
Creació de plànols  
 
La realització dels plànols ha esta la part més entretinguda del projecte, en la qual s’hi ha dedicat més 
hores i ha suposat un major esforç. Els primers plànols, els que van suposar més complicacions, varen ser 
els de plantes. El propietari del restaurant, el senyor Xavier C., em va proporcionar unes fotocòpies d’uns 
plànols de la planta baixa i planta primera que van servir d’orientació per començar a croquitzar. 
 
 

 
Els primers plànols a realitzar varen ser els de plantes i, posteriorment, les seccions i les façanes. La 
memòria es va anar desenvolupant a un ritme més lent i se’n va accelerar el ritme de treball quan els 
plànols ja estaven pràcticament enllestits.  
 

 
També es va tenir accés a la consulta del projecte de reforma de l’edifici visat el Novembre de 2007 on 
apareixien les mateixes plantes, i la planta soterrani, detallades i acotades. El servei tècnic de 
l’ajuntament em va permetre fer una consulta allà mateix dels plànols però no va ser fins uns mesos més 
tard, després de varies instàncies i de demanar permisos, que no es van poder fer còpies d’aquests 
plànols; llavors ja havia acabat els meus plànols de plantes i aquests plànols només em varen servir per 
comprovar la feina feta.  
 
El primer pas per a la creació del plànols va ser la croquització. Utilitzant llapis, goma, paper i la taula de 
dibuix es van realitzar els croquis de les cinc plantes: planta soterrani, planta baixa, planta primera, sota 
coberta i coberta. A la foto anterior “Taula de dibuix” se’n pot observar un exemple, el croquis de la 
planta baixa.  
 
Un cop dibuixades les plantes es varen fer els amidaments horitzontals amb el flexòmetre, la cinta 
mètrica i el làser. Les mesures s’anotaven en el mateix croquis. Es prenien mesures rectes (paral·leles als 
tancaments) i diagonals, per verificar els amidaments. Aquesta última tasca en certs casos va ser 
complicada ja que al ser un edifici en ús hi havia mobiliari i objectes que dificultaven la feina. El treball 
amb la llum del dia també complicava la visió de la punta del làser.  
 
 

 
 
 
 
 
Acabades les plantes es va procedir a realitzar els plànols de seccions i façanes. Aquests últims plànols 
només s’han fet sobre el que és l’edifici Casa Roura i no del bloc que funciona com a magatzem. Les 
raons són que aquest bloc es va construir posteriorment, no forma part de l’edifici original de Domènech 
i Montaner, i, per tan, no presenta el mateix valor arquitectònic.  
 
 
 
 

Planta Baixa i Planta Primera de la Casa 
Roura a escala 1:200 en format DIN-A4 

Jordi mesurant amb el flexòmetre un pilar del 
menjador principal 

Mesurant amb la cinta métrica l’amplada total 
del pati posterior 
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El dibuix de les seccions no va ser tan complicat com les plantes ja que es tenia la base feta. Tot i que 
també es varen dibuixar croquis, el treball va consistir principalment en mesurar alçades i mitjançant les 
línies auxiliars del programa informàtic pujar les parets.  
 

 
 
Per dibuixar els arcs es van prendre diferents alçades: la màxima, la mínima i intermèdies a diferents 
distàncies tal i com mostra la imatge següent. D’aquesta manera es podia dibuixar l’arc amb la corba 
real.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les façanes es varen dibuixar totes a mà alçada i se’n varen prendre les mesures necessàries. Per 
aconseguir les alçades de les façanes es va fer de diverses formes: amb el flexòmetre, per aproximació 
fotogràfica, als llocs inaccessibles amb mètodes normals, i amb la triangulació aplicant el teorema de 
Pitàgores. Aquest últim mètode també es va fer servir per aconseguir alçades d’altres elements.  
 

 
 

 
 
 
 
La fusteria també es va croquitzar, es va mesurar amb el flexòmetre i es va dibuixar a Autocad, incloent 
els vitralls corresponents.  
 

  
 
 

Teorema de Pitàgores 
Coneixent una distància horitzontal a a un element i la 
seva diagonal h a la part més alta podem calcular la seva 
alçada b a partir de la fòrmula 

Jordi mesurant l’alçada d’un arc amb el láser. 
A la dreta, lectura de la mesura. Exemple 
d’alçades i la seva posició vertical  

Croquis del finestral de la façana posterior 
 

Croquis de la façana principal Croquis de la façana nord 

Croquis del ràfec de coberta 
 

Croquis de la secció de la torre 
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El més complicat de les seccions i de les façanes ha estat la inclusió de detalls. La creació de detalls ha 
consistit en fer una fotografia a l’objecte que es volia detallar, fer-ne un croquis i acotar-lo, i mitjançant 
les polilinies de l’Autocad crear el detall a partir del contorn de l’objecte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Investigació 
 
Les tasques d’aixecament gràfic i les d’investigació s’han dut a terme paral·lelament. La realització de la 
memòria històrica s’ha compost de diferents tasques: consulta de llibres i pàgines web, visites i estudi de 
l’edifici, registres de veu, converses i redacció. 
 
Els llibres consultats han servit per estudiar la vida de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, el 
modernisme i la història i el patrimoni de Canet de Mar. 
 
L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament em va proporcionar l’article del Sot de l’Aubó i una fotografia de la 
façana principal de mitjans del segle XX. A la Casa – Museu vaig aconseguir un petit informe històric on 
s’explica l’evolució i els canvis que ha sofert l’edifici des de la seva construcció fins a l’actualitat.  
 
L’arxiu històric del COAC m’ha permès comprovar quins documents existeixen del projecte inicial que 
va fer l’arquitecte sobre la Casa Roura.  
 
Qui em va proporcionar més informació sobre la 
Casa Roura i la simbologia dels elements, va ser la 
Fina Jubany, encarregada de l’Oficina 
d’Informació Turística de Canet. Em va fer una 
visita guiada i personalitzada d’una hora i mitja a 
tot l’edifici i em va permetre que la enregistrés amb 
el mòbil quan parlava.  
 
 
 
 
.  
 
 
 

Creació de detalls  
S’insereix la fotografia a l’Autocad, prèviament tractada amb el Photoshop en cas 
necessari, i es repassa el contorn del dibuix. S’extreuen les línies de la fotografia i, a 
partir de l’acotació del croquis, es transforma a l’escala adequada.  

Croquis de la xemeneia del menjador principal Dibuix a Autocad de la xemeneia del menjador principal 

Fina Jubany i Jordi Borrell 
al menjador principal  
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1.11 Conclusió 
 
 
Lluís Domènech i Montaner va aprendre i conèixer nous estils d’arquitectura estudiant les obres d’altres 

arquitectes i viatjant arreu del món. En aquest cas, fent l’aixecament gràfic de la Casa Roura he estat jo 

qui ha après d’ell. 

 
Comparant els edifici que es feien a l’època modernista amb els actuals es pot observar el gran canvi que 

ha sofert l’arquitectura. Nous materials, diferents sistemes d’estructures i, sobretot, simplicitat. Pocs són 

els edificis actuals que desprenen la màgia, la singularitat i el moviment que desprèn la Casa Roura i que 

et fan parar a mirar-la quan vas caminant pel carrer.  

 
La realització del treball m’ha permès conèixer millor Canet de Mar, una població veïna fins aleshores 

bastant desconeguda, i veure la quantitat i varietat de patrimoni que conté. També he conegut a gent 

nova, gent agradable i de molt bon tracte que han fet que sempre que tornava cap a casa ho feia agraït de 

la cordialitat rebuda.  

 
Professionalment, el treball m’ha ajudat a millorar el dibuix a mà alçada, el croquis, la rapidesa en el 

dibuix a ordinador i la presentació de plànols. Per altra banda, també m’ha servit per aprendre i refrescar 

la història de Catalunya i de l’arquitectura.  

 
L’aixecament arquitectònic ha estat una feina força entretinguda; fer quadrar i coincidir tots els croquis 

de plantes, seccions i façanes ha estat com un joc de trenca’ns-hi el cap. A vegades la simetria que es veu 

a simple vista o el quadrat de costats igual, quan es mesuren no són ni simètrics ni perfectes. La 

decoració detallista i la disposició dels maons de façana han col·laborat en el joc.  

 
Em queda la gratitud de pensar que he dibuixat un edifici singular, únic al món, del qual no n’existeixen 

plànols actuals, o això sembla, i que algun dia, en un futur proper o llunyà, serviran per poder observar la 

Casa Roura del segle XIX.  

 
Trobo interessant realitzar una memòria històrica i un aixecament gràfic d’un edifici patrimonial ja que 

en un únic document hi pots trobar tota la informació disponible sense haver de recórrer a les diferents 

fonts com serien els llibres, revistes, fotografies, persones, etc.  

 

Per mi, el valor més gran d’aquest projecte serà el valor que li doni la gent quan el tinguin a les mans. 

 
 

1.11 Conclusion   
 
 
Lluís Domènech  i Montaner learned new styles of architecture by studying the works of other architects 

and travelling around the world. In this occasion, by doing the graph of  Casa Roura, it was I who 

learned from him. 

 

Comparing the buildings were made with the current modernist era, one can observe the great change 

that has been the architecture. New materials, different system structures and especially simplicity. There 

are few modern buildings that ooze the magic, the singularity and the movement of La Casa Roura and 

makes you stop to look at it when you walk down the street. 

 

Carrying out the task, has allowed me to understand better Canet de Mar, a neighbouring town until then, 

quite unknown, and see the variety of assets it contains. I also met nice new people and very well treated. 

They have done so much that whenever I went back home, I was so grateful to them. 

 

Professionally, the work helped me to improve hand drawing, sketching, drawing speed of computer and 

presentation of plans. Furthermore, also helped me to learn and refresh the history of Catalonia and the 

architecture. 

 

The architectural work survey has been quite entertaining, to match all square and sketch plans, sections 

and elevations is like a puzzle game. Sometimes the symmetry at simple sight or the squares of equal 

sides when measured are neither symmetrical nor perfect. The decor and layout of retail brick facade 

have collaborated in the game. 

 

I think that I have drawn a single building, unique in the world, whose current plans do not exist, or so it 

seems, and that someday in the near or distant future, be used to observe La Casa Roura of XIX century. 

 

It is interesting to make out a history memoir and a rising graph of a heritage building as a single 

document you can find all the information available without having to look for in different sources as 

such as: books, magazines, photographs, people, and so on. 

 

To me the greatest value of this project will be given the right value when people have it at hand. 
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1.12 Agraïments 
 
 
Han sigut moltes les persones que m’han ajudat i, sobretot, m’han animat a esforçar-me a realitzar aquest 

projecte durant l’últim mig any que ha durat la seva redacció. A tots ells els hi agraeixo el seu suport 

perquè sense ells el treball no hauria estat possible.  

 

A la meva família, amics i companys per recolzar-me des del primer dia i haver-me d’absentar d’ells en 

certes ocasions degut a la gran dedicació que ha suposat el treball.  

 

Al tutor i professor Benet Meca Acosta pels seus consells i l’ajuda en la perfecció del projecte.  

 

A l’Estel Cusachs Omella, arquitecta i arquitecta tècnic, i a la Gemma pels ànims i el suport en la 

impressió. 

 

A les persones anònimes de Canet de Mar que em van ajudar a mesurar en moments puntuals.  

 

Al personal de l’Arxiu Municipal i als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet.  

 

Al personal de l’Oficina de Informació Turística de Canet de Mar ubicada a la Casa – Museu Domènech 

i Montaner. 

 

A la Fina Jubany per la ruta guiada sobre la Casa Roura, per la mostra d’interès que va demostrar des del 

principi i per la seva simpatia. Probablement, una de les persones amb més coneixements sobre la 

història de Canet i la Casa Roura i que la viu amb més passió i intensitat.  

 

I a qui vull agrair especialment i profundament aquest treball són les persones que formen i que han 

format l’equip del Restaurant Casa Roura durant el temps que hi he estat anant. Són moltes les coses que 

els hi vull agrair: la confiança, la simpatia, la cordialitat, la paciència, la comprensió, l’interès, els ànims, 

l’ajuda, el deixar-me moure’m per l’edifici com a casa meva i amb total llibertat, etc.  

 

A en Xavier C., pel permís, l’interès i els ànims; a en Xavi M., pel dinar i la seva constant alegria; a en 

Joan Pere i en Marcos, per tot i pel dia a dia; la Fàtima, la Gemma, en Pep, l’Àlvaro, per ser la primera  

 

 

 

persona que em va donar la benvinguda, la Dino... i per totes aquelles persones de les quals mai vaig 

arribar a saber el nom però que per mi han tingut la mateixa importància. 

 

 

A tots ells hi dono les gràcies i els hi dedico aquest projecte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


