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Objectiu 

L’objectiu del projecte, és realitzar un aixecament gràfic de la masia de Can 
Mariner. Edifici emblemàtic del barri d’Horta. 
Ja duia temps pensant sobre què enfocar el meu projecte final de carrera, 
però no trobava cap idea que m’acabés de convèncer  o complís els nivells 
mínims d’exigència com per fer un projecte. Finalment un dia mirant les 
propostes de PFC’s al web de l’escola vaig veure que el professor Benet 
Meca proposava l’aixecament de les masies presents a Barcelona. 
Jo, per sort, visc en un barri on les masies encara han pogut sobreviure al 
dens entramat urbà. Aquest aspecte i el repte d’afrontar una feina que no 
és de les més conegudes en el meu entorn de treball en van empènyer a 
decidir-me per fer aquest projecte. 
La darrera decisió era quina de les masies triar entre les presents al barri. 
Can Cortada, Can Travi Nou, Can Fargas, Can Mariner... totes elles podien 
ser dignes d’estudi, però potser el fet que la de Can Mariner fos la més 
accessible ja que és un espai públic, una biblioteca per ser exactes, i que ha 
patit una gran reforma interior per a convertir-se en biblioteca, em 
motivaren a triar aquesta per recordar el seu passat i fins i tot explicar com 
es produí aquesta reforma. 



 

 

 

Presa de dades 

A continuació s’exposa el mètode que s’ha realitzat per a l’obtenció de dades 
per a la realització d’aquest projecte. 
En el projecte, es diferencien dues parts de treball.  

 Recull històric, on es reflecteix el treball d’investigació i recerca 
d’informació que és el que es va fer per tal de trobar informació de la 
masia i els seus entorns de manera tant gràfica com històrica.  

 Estudi gràfic, on es reflexa el treball de camp que és el treball 
realitzat al propi edifici per poder fer l’aixecament gràfic. I el treball 
d’oficina que és la realització de plànols i retocs fotogràfics amb 
l’ordinador. 

A continuació que es descriurà la part històrica, on s’explica primerament 
com es va trobar tota aquesta informació per després procedir a la 
descripció històrica tant de la masia com del barri i una descripció 
arquitectònica de la mateixa. 
Posteriorment s’explicarà gràficament l’edifici, on s’il·lustrarà com es 
prengueren les mesures de la masia, com s’elaboraren els plànols per 
posteriorment mostrar ja el treball gràfic realitzat tant amb fotografies com 
amb els plànols, que a la vegada constaran de dues parts. Una de l’estat 
inicial de la masia, abans de la seva reforma, i una segona amb l’estat 
actual de la masia.  

1 Record històric 

1.1 Treball d’investigació i recerca d’informació 
Al setembre del 2010, decidit ja sobre què basaria el projecte, i la masia 
triada, em vaig informar de qui va ser l’arquitecte responsable de la direcció 
per a la reforma de la masia. Comptava que qui millor que la direcció d’obra 
coneixeria millor l’estat de la masia en el moment d’intervenir-la i les 
actuacions que s’hi feren. 

Entrevista amb l’arquitecte Josep Vila Bayó 

Així doncs el dia 29 de setembre de 2010 vaig convocar una reunió amb 
l’arquitecte Josep Vila. És un 
arquitecte superior de 35 anys que ha 
crescut al barri d’Horta tota la vida, 
així com els seus pares, segons em 
comentava. Diu que potser aquest va 
ser un dels punts determinants que 
l’ajudessin a adjudicar-se la direcció 
d’obra de la reforma de la masia. 
M’explicà el mal estat en que es 
trobava la masia en el moment en que 
hi entraren degut a que ja feia temps 
que no hi vivia ningú, les actuacions d’ampliació de superficie útil i qui les 
motivà. Em mostrà fotografies de les fases constructives, els elements que 
es conservaren i el paper que tingué Patrimoni Arquitectònic en el 
transcurs de l’obra, el reforç de les voltes i conservació del bigam existent... 
Finalment m’entregà un CD amb una presentació en PowerPoint on 
aparexien plantes i seccions de l’estat inicial de la masia i plantes després 
de la intervenció i complementat amb fotografies de l’estat en que es 
trobava i de les activitats constructives efectuades al llarg de la reforma. 
Tot plegat ho explicaré de manera una mica més extensa en un futur 
apartat. 

 
 



 

Visita a la masia de Can Mariner i actual biblioteca 

Ja amb tota la informació aportada per en Josep Vila em vaig disposar a 
visitar la masia-biblioteca. Un cop allà vaig contactar amb la directora de la 
biblioteca, l’Anna Saumell Eslava, qui m’atengué de manera molt amable i 
amb disposició absoluta de col·laboració. 
Li vaig exposar la meva intenció sobre l’execució del meu projecte final de 
carrera basat en l’aixecament de la masia, fent un repàs de la seva història 
i del que és ara. Per tant, li vaig comentar que hauria de fer fotografies de 
la biblioteca i prendre mesures de totes les sales i estances. 
La primera indicació per part seva fou que m’havia de posar en contacte 
amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona i enviar una sol·licitud 
d’enregistrament per tal de poder realitzar fotografies lliurement.  
Així ho vaig fer, per demanar cita per al dia 27 d’octubre, i em varen enviar 
aquest format per entregar a la mateixa biblioteca emplenat i signat. 
Tot i que a la sol·licitud em limitessin l’horari d’enregistrament, la 
directora em va donar lliure disposició d’horari i que em prengués el temps 
necessari. La única cosa que em pregà és que intentés molestar el mínim 
possible als usuaris de la biblioteca fent el mínim soroll possible i seguís les 
indicacions del personal empleat. 
A part, també em mostrà una zona dedicada a la història i efemèrides del 
barri d’Horta i de la pròpia masia. 
D’aquest petit racó és d’on he pogut extreure la gran majoria d’informació 
històrica i gràfica del barri i de totes les masies que existeixen en ell, i per 
descomptat, tota la informació de la masia de Can Mariner  
  



 

 

 

1.2 Història de la vall d’Horta 

Horta, per damunt de tot, ha estat un poble rural, amb tots els factors que 
comporta aquest concepte, no solament en agricultura sinó també en 
costums, cultura, comunicacions, associacions, etc., i, en tot aquest món, la 
masia o la casa senyorial i tot el que l'envolta n’és protagonista. 
Protagonisme que és ampliable com hem dit, a les cases senyorials perquè 
les mateixes característiques de zona rural eren més que aptes per a la 
burgesia de Barcelona del segle XIV i, després, del XVIII, del XIX i del 
començament del XX, per a bastir grans cases de residencia, unes vegades 
transformant les masies i d'altres bastint-hi grans torres. 
Horta antigament havia estat un assentament de vil·les romanes on és més 
que probable que ja es treballessin productes del camp com el blat o el vi.  

 

Els segles IX i X hi ha ja prou documents que testimonien que es treballava 
la vinya. Esmentem com a exemple el del 13 de març del 965, quan el levita 
Ataülf i els presbíters Guifré i Joan fan donació de «mojada y media de 
viña» en el terme de Silviano, a la vall d'Horta, a favor de l’església de Sant 
Miquel Arcàngel de dins els murs de la ciutat de Barcelona. 
A partir d'aquesta data, en qualsevol venda o permuta de terra, i se'n fan 
moltes, sempre hi és present la vinya.  
Si en un principi tota la vall estava plantada de vinyes, és perquè d'alguna 
manera encara no s'havien descobert les grans riqueses aqüíferes de la zona 
i, amb elles, el valor de la terra i la transformació dels conreus en els d'uns 
altres productes del camp.  
Així, Horta, prou lluny de la ciutat, descoberta l'aigua i les noves 
possibilitats, anava creixent afavorida per la terra i la riquesa dels aqüífers. 
Tothom treballava la terra i no s'hi troben grans preocupacions mercantils, 
que restaven adscrites al «rovell de l’ou» de la ciutat.  
Així doncs, amb els conreus, que ocupaven la major part de la població 
activa, homes i dones, i l'activitat més tardana de les bugaderes, tenim les 
coordenades socio-econòmiques de la vida de la vall. 
De l’impuls i la importància que havia assolit l'agricultura a la vall, dóna 
idea el fet que durant el segle XII era vàlida a Barcelona una mesura de 
capacitat coneguda amb el nom de «sexter d'Horta». 
Des del segle XIII, els barcelonins acabalats cerquen els aires i les aigües 
d'Horta, i a poc a poc van formant-se petits nuclis a la plana d'En Tarrida, i 
al peu de tots els turons, i a Santa Eulàlia de Vilapicina, i a la Clota... 
Que l'impuls i la importància de l'agricultura de que parlàvem al XII es 
perllonga i augmenta durant el XlV, ens ho demostra l'esplendor que 
assoleix la vall, amb la presència de nobles militars i mercaders rics de 
Barcelona que s'hi construeixen cases de camp enmig de grans extensions 
de terra: els Vallseca, els Desvalls, els LIull, els LIobet, els Sapila, els 
Sabastida, els Mariner... Al segle XV, el de les grans bandositats 
ciutadanes, pot veure les lluites de famílies ramificades a Horta, com els 
Muntanyans, els Clasquerins, els Villalba, els Sentmenat, que mai no 
arriben a posar-se d'acord.  



 

Al llarg dels segles XVIII i XIX la pagesia era el denominador comú i 
característic de tota la vall. EI baró de Maldà ens ha deixat moltes 
descripcions de masies, paisatges, horts, costums... característics de la vall.  
La Vall d'Horta, encara ben entrat el segle XIX, es trobava a recer dels 
projectes expansionistes per a la construcció de la gran ciutat. Un factor 
essencial de la bellesa de la vall era la seva fertilitat, amb nombrosos 
torrents, com els de Besora, Sant Genís, Montbau, Generet, Duran, Pallós, 
Papanaps, Sitjar, Fontilles, Carreras, Mariner... Masies, granges i palaus 
n'ocupaven tota l'extensió; boscos, grans extensions de vinya i hortes molt 
ben conreades...  
La vall era plena de masies i finques d'esbargiment amb notables jardins: 
Can Gomis, Can Frares, Can Barret, Can Gloria, Can Quintana, Can 
Peguera, EI Laberint, La Granja Vella... 

 

L'agricultura al llarg de la vall es repartia així. Vinya en gran part dels 
vessants dels turons. Arbres, amb predomini de garrofers i fruiters, a les 
proximitats de Vallcarca. A Nostra Senyora del Coll (Font-robia, priorat 
dels benedictins) hi havia vinya i alguns arbres fruiters. A Can Grau, vinya 
arbres. A Ca n'Andalet hi havia vinya, arbres i figueres. A la Granja Vella 
hi havia oliveres, vinya, arbres fruiters i figueres. A la Torre Jussana, 
arbres fruiters i figueres. A Can Don Joan hi havia bona horta, a més 
d'arbres fruiters. A Can Garrigó o Can Travi hi havia arbres fruiters 
(tarongers, llimoners i d'altres) així com bona horta. A Can Fontaner hi 
havia hagut vinya, bona horta, i arbres fruiters. A Can Cortada hi havia 
vinya, bosc i pineda, arbres fruiters, oliveres i bona horta, que es conrea fins 
els anys 90. A Can Tarrida hi havia horta i arbres fruiters, igual com a Can 
Bransi, amb horta, arbres fruiters i vinya. A Can Sabastida s'hi collia vi, 
llegums i bona horta. A Can Mariner i Can Fargas, grans extensions de 
vinya, arbres fruiters...  
Aquesta activitat de producció agrícola durà fins ben entrat el segle XX, si 
bé ja a mitjan segle XIX, l'any 1861, tenim tot l'antic municipi repartit en 
petites finques preparades, en part, per a ésser venudes a particulars i 
immobiliàries per a la construcció que es portarà a terme ja entrat el segle 
XX i que s'afermarà, ja sense treva, en la segona meitat d'aquest segle.  



 

1.3 Altres masies del barri 
 

Can Cortada 

   

Can Fargas 

   

Can Travi Nou 

   



 

 

 

1.4 Elements singulars de la masia 

És cert que l'estructura de la masia és molt semblant arreu de Catalunya. 
Però, dins, d'aquesta homogeneïtat cal destacar-ne alguns elements més 
singulars, tant de caire arquitectònic com de caire més popular. En són 
exemples el rellotge de sol, la palmera o el xiprer, elements que sovint 
trobem associats a la imatge de la masia. Podríem considerar-hi els 
elements externs i els interns. Els primers tenen relació amb la materialitat 
externa de la masia, mentre que els interns estan més relacionats amb la 
vida social i familiar.  
Dins els elements externs cal fer esment de: 

Les cobertes de les cases. Aquest element va anar canviant al llarg del 
temps, des de la coberta de palla i de terra fins a la teulada característica 
amb un, dos, tres o quatre vessants. Cal remarcar també la masia basílica, 
que sol correspondre a una explotació econòmica rural important i que són 
freqüents a les comarques costaneres.  

 

Els murs. La gran majoria de masos són de pedra, material abundant a tot 
Catalunya. Ens trobem amb murs de 
pedra nou, de pedra reduïda o bé 
amb grossos còdols units amb morter.  

Els portals. De portals n'hi ha de 
moltes maneres, si bé hi ha dues 
formes que ens són més familiars: els 
portals d'arc i els portals 
rectangulars. Can Cortada conserva 
una entrada d'arc molt singular.  

Les finestres. Les finestres ens donen 
sovint un dels senyals més visibles de 
l’època de la masia. Cal, però, 
assenyalar que entre els finestrals 
són els gòtics els que donen una 
personalitat més característica a les 
nostres masies. 

Les torres de defensa. Tenien com a finalitat la defensa de la terra; es 
troben adossades als masos i estan situades sobretot a la costa i ales 
contrades mes vulnerables de l'interior. Torre Sobirana adossada a Can 
Vallhonesta i torre dels senyors d 'Horta conservada en part dins la masia 
de Can Cortada, en son 
una bona mostra. 

Les arcades. Donen 
personalitat a les 
galeries de les parts 
laterals del primer pis 
de les masies. 
Incomparables les 
arcades de les masies de 
Can Travi Vell, Can 
Fargas i Ca n'Andalet.  



 

El rellotge de sol. Es un 'element molt 
característic i molt freqüent que 
trobem a les masies a partir del segle 
XVIII. Encara avui podem gaudir de 
l'antic rellotge de sol de Can Mariner.  
La palmera i el xiprer. Son dos 
elements singulars que han 
esdevingut símbol d'acolliment i 
d'hospitalitat al clos de la masia.  

 
L'era. Es l'espai destinat sobretot a la 
batuda dels cereals. En trobem a Can 
Cortada i Can Travi Nou.  

 
EI pou. En un principi l'aigua era escassa i per això els conreus més 
abundants eren els de secà, però la 
implantació de sistemes de regadiu hi 
provoca el predomini de l'horta. Per al 
consum domèstic: menjar, cuina, bugada 
... , l'aigua del pou era imprescindible. EI 
pou de Can Fargas i Can Mariner ens 
forneix encara una imatge ben 
característica d'aquest element 
imprescindible.  

Entre els elements interns podem esmentar aquests:  

La llar de foc. La llar de foc 
solia esser de grans 
dimensions, servia per 
cuinar, i per donar escalfor i 
claror. Son moltes les hores 
que, sobretot a l'hivern, es 
passaven a la vora del foc, 
com ens recorda l’expressió 
que sovint acompanya la 
nostra rondallística 
tradicional. La llar de foc de 
Can Cortada, Can Travi Vell 
i Can Travi Nou n’és un 
magnífic exemple.  

Les imatges. Les vetllades, 
amb el res familiar a la vora 
del foc, que compon una 
imatge ben característica, son 
l'exponent d'una religiositat 
elemental que conserva ben 
vius alguns trets de la 
primitiva concepció màgica 
del món.  
Les velles talles de sants a Can San Genís, Can Masdeu i Can Fargas son 
testimonis d'aquesta religiositat tradicional de la nostra pagesia.  

L'alcova. L'alcova o cambra principal era destinada a sala dormitori dels 
amos. Té un gran llit, amb armaris i calaixeres i els quadres del sants 
patrons, del pare i de la mare. Situada sempre al primer pis.  

La sala. És de grans dimensions situada a la planta del primer pis i 
destinada a grans solemnitats. S'hi troben els mobles de mes caràcter i 
vàlua segons el poder dels amos de la casa. Magnífica la sala gran de Can 
Fargas. 



 

 

 

2 Masia Can Mariner 

2.1 Emplaçament 
La masia de Can Mariner es troba situada al carrer del Vent, número 1 
cantonada amb el carrer d’Horta. 

 

 

2.2 Història 
Can Mariner havia estat una 
de les masies més importants 
del pla de Barcelona.  
Abans, però, de parlar dels 
Mariner, cal parlar dels 
antecedents de les seves 
possessions, que no són altres 
que les terres dels Ferrer, de la 
casa d'Horta.  
En efecte, «feia molt de temps 
que els nobles de la Casa 
d'Horta treballaven perquè es 
donés el títol de «parròquia» a 
la seva Capella de Sant Joan, 
però no podien aconseguir-ho 
pels pocs parroquians i béns 
que la Capella tenia assignats. 
Per fer créixer els primers i 
dotar-la de nous béns, llegim en un pergamí del segle dotze que, als de les 
Calendas del mes d'octubre de 1200 el noble Pere d'Horta, fill de Bernat 
d'Horta i sa muller Nerengaria; i Emesendis, muller de Berenguer d'Horta i 
sa filla Dulcia, lloaren, concediren i donaren a Bernat Ferrer, fill del 
«quoddam» Pere Ferrer, i a sa muller Guillermina, i a tots els seus 
successors, el mas de «Fàbrica», que després va dir-se Ferrer i avui 
Mariner, amb l’obligació d'habitar-lo, cultivar les seves terres a estil de bon 
pagès i cada any fer entrega a l’església de Sant Joan de la quarta part de 
la collita de blat i la meitat del fruit de tots els arbres que hi plantessin. 
Des de llavors no va esser sola la casa d'Horta que feia delmes a la Capella 
de Sant Joan sinó que també el mas de Fàbrica li proporcionava grosses 
entrades de blat i fruits de tota mena, i pel nombre creixent de pagesos i 
soldats que habitaven aquests dos masos, com també per l’aquiescència del 
Rector de Sant Genís d'Agudells, Guillem del Port, Pvre., fou possible el 
nomenament del primer Rector d'Horta que va recaure en la persona del 
distingit i savi clergue en Guillem Feixes, Pvre., el 2 de juny de 1260. 



 

“Per solemnitzar tan magne esdeveniment celebraren lluïdes festes 
assistint-hi el senyor Bisbe de Barcelona -el qual va donar possessió 
canònica de la nova parròquia al primer prebendat- els senyors de les Cases 
d'Horta i Ferrer, el dit senyor rector d'Agudells, molts amics de mossèn 
Guillem i tota la població. També hi assistí el notari públic de Barcelona en 
Jaume Torné, el qual va aixecar acta de la presa de possessió que firmaren 
el senyor Bisbe, el nou senyor rector, el de Sant Genís d'Agudells i els 
nobles dels masos d'Horta i Ferrer, primeres cases que formaren la nostra 
aimada parròquia d'Horta.»  
Són molts els documents que ens justifiquen que per aquests anys els 
senyors d'Horta i els Ferrer són els dos masos que, a redós de l’església, 
formen les dues cases més importants en possessions de la vall, encara que 
no són pas les úniques.  
Si els Ferrer, com els Horta, perderen relativament aviat les seves 
possessions dins la vall en favor de l’Església i d'altres famílies poderoses, 
els Marí, els Mariner, els Desvalls, els Montanyans, etc., és en definitiva 
perquè hagueren de lluitar amb un seguit de contrarietats i malalties. Els 
Horta es quedaren sense la seva torre i finques l'any 1505. Els Ferrer, de la 
casa d'Horta, passaren les seves finques a Anton Ventura Ferrer, Guiomara 
d'Stalrich (de la torre de Can Sabastida) i d'aquesta als Mariner, ja sigui del 
Call, de la Davalla, del Coll, o, com en aquest cas, dels Mariner de la Plaça.  
Els masos que surten en les concòrdies de 1218 i 1280 entre el rector de 
Sant Genís dels Agudells i el de Sant Joan, dels quals aquest darrer exigia 
de cobrar delmes i primícies, són els següents: Ferrer, Sargalell, Podiata, 
Carbonell, Salat , Bufagal, Portablanca, Castellar i Riera.  
Concretem-nos ara en els Mariner en general i en els Mariner de la Plaça -
ho dic així perquè aquests terrenys de la casa d'Horta, per part dels Ferrer, 
abans que fossin dels Mariner, arribaven fins al que seria l'any 1553 la 
plaça del poble d'Horta, avui dita Santes Creus.  
Els Mariner arriben a Horta de Sant Genís dels Agudells amb la intenció 
d'engrandir les seves possessions, que es veuran ampliades pel casament 
amb les filles de Can Querol, aleshores Saladriga, d'Horta, i de Can Basté, 
de Vilapicina, vers I'any 1822.  
Sabem  també que les possessions arrendades al llarg dels segles XVII, 
XVIII i XIX eren moltes als termes d'Horta, de Sant Andreu de Palomar i 

de Sant Martí de Provençals, perquè són molts els cobraments de cens per 
part, entre d'altres, dels rectors d'Horta, Miquel Pujal a l'any 1624, Bernat 
Mas e1 1627 i Magí Mas fins e1 1643, seguint cobrant, després d'un plet, 
Pere Cugat durant els anys de 1677, 78 i 79.  
També cobrava els cens el prior de l'orde dels eremites de Sant Agustí de la 
ciutat de Barcelona durant l'any 1754.  
L’últim descendent dels Mariner, Hermenegild Mariner i Cuyas de Bosch, 
morí l'any 1874 als 65 anys. En morir no deixa hereu, ja que els seus fills 
barons moriren abans que ell. Per tant la masia va passar necessàriament a 
les seves filles, fins que la venen, l'any 1940, als actuals propietaris, els 
senyors Blanchart.  
La darrera filla dels Mariner, Montserrat Mariner i Lazzoli, morí l'any 
1981, als 99 anys.  
A continuació donaré una àmplia referència sobre la informació de la gleva 
de la Casa Mariner, amb terres a tota l'amplària del pla de Barcelona.  
L'any 1508 Anton Ventura, veí de Sant Andreu de Palomar, però nat a Sant 
Genís dels Agudells, feu donació a Pere Mariner, de la parròquia de Sant 
Genís, del mas anomenat antigament mas Ventura, situat al lloc anomenat 
Porta Blanca, amb totes les seves terres, honors i possessions que dit 
Andreu Ventura, àlies Ferrer, tenia a Sant Genís dels Agudells i a Sant 
Andreu de Palomar.  
El 1516, fou venuda una peça de terra a Pere Mariner, de Sant Genís, 
situada a Sant Andreu de Palomar, al lloc anomenat Ramonet, que està en 
senyoria de Montserrat o de Santa Cecília.  
El 1534, Guiomara d'Stalrich, senyora de la torre de Sabastida, del terme 
d'Horta, firma precari a Pere Mariner, del mas anomenat Ventura i d'una 
peça de terra en la qual és edificat aquest mas, a cens de 33 lliures, un 
parell de pollastres, tres jornals de caçar i un jornal de traginar pagadors 
pel dit mas i per les peces aglevades, que són les següents:  
Primera peça, on està edificat el mas Ventura, que confronta, mitjançant  
un torrent, amb una peça d'Esperança Llordella, hereva de Bartomeus 
Torones; a migdia, part amb honor de la peça de Mariner que està en 
senyoria del benefici de Sant Sever, que es de sis mujades.  
Segona peça situada a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, prop del 
torrent que es diu de Manegahoment.  



 

Tercera peça, situada al peu del Puig de la Popia al terme de Sant Andreu 
de Palomar.  
EI 1537, Francesc Mariner, fill i hereu de Jaume Mariner, confessà a favor 
de Guiomara, senyora de casa Sabastida, que tenia en domini seu un mas 
anomenat Ventura, amb la terra en la qual esta edificat el mas i les terres 
contigües al mas, que contenen juntes 6 mujades, parròquia de Sant Genís 
d'Horta.  
A més a més, confessa altres terres: una peça de terra de 6 mujades, 
situada a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, al lloc anomenat de 
Puig Aguilar.  
Una altra peça amb hort al torrent, al lloc dit Quintana; per aquesta peça 
anomenada quintana, mas Massot paga cens a Guiomara.  
EI 1572, Eulàlia Ferrer com a procuradora de Guillem Ferrer de Sant Joan 
d'Horta, vengué a Joan Genís Mariner tres partides de censos amb la 
senyoria, a saber: una situada a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, 
al lloc anomenat Aguilar, una altra d'una mujada i mitja, situada també a 
la parròquia de Sant Andreu de Palomar, al peu del puig, i una altra a Sant 
Genís dels Agudells.  
Altres terres de la gleva de Can Mariner:  
1. El 16 de desembre de 1527 Joana Lupia, muller de Pere Lupia, de 
Barcelona, vengué a Pere Mariner una peça de terra situada al terme de 
Barcelona, prop del moll del Clot, que estava en senyoria del convent de 
Santa Caterina, de Barcelona. Aquesta peça era contigua a la numero 9 i, el 
1824, formen una sola peça.  
2. El 20 de novembre de 1531, Maties Nogues, beneficiat de Sant Martí a 
l’església de Sant Pere de Barcelona, establí a Pere Mariner una peça de 
terra situada sobre el molí del Clot.  
3. L'11 de maig de 1534, Guiomara, escriba universal de Joan Estalrich 
Sabastida, Sra. de la casa d'Horta anomenada Sabastida, firma pregari a 
Pere Mariner com a successors, a Pere Ferrer àlies Ventura, en forma de 
donació feta per Anton Ventura, fill de Bernat Ventura, amb acta rebuda en 
poder de Pere Mas, notari públic de Barcelona, a 7 d'agost de 1508.  
4. Any 1570, Eulàlia Ferrer, muller i procurador general de Guillem Ferrer, 
ven a Joan Genís Mariner una peça situada davant del mas de Pere Ferrer 

àlies Ventura, antigament Pota Blanca. Està en senyoria quant a la meitat 
la Sra. Jerònima, després Fiella, Sra. d'Horta.  
Quant a una quarta part està en senyoria del rector de Sant Joan d'Horta i 
quant a l'altra quarta part està en senyoria de Guillem Ferrer, el qual en 
virtut de la donació ha succeït la casa de Mariner, de manera que 
l’esmentat Mariner passa a pagar a la Sra. d'Horta i al rector de Sant Joan. 
EI 1824 es coneixia per Camp del Corral.  
5. El 31 de juliol de 1600 es concedí a Cosme Fibiller i successors la facultat 
i llicència de regar cada dia, del rec de la ciutat de Barcelona, les peces de 
terra de la Torre dels Tarongers.  
6. EI 31 d'octubre de 1731, Josep Cortada i Teresa Santjust establiren a 
Agustí Mariner una peça de terra al terme de Sant Martí de Provençals, 
prop de la torre de Bella Filla, sobre el Rec Comtal.  
7. EI 15 d'agost de 1732, Josep Cortada i Teresa Santjust vengueren a 
Agustí Mariner una peça de terra.  
8. EI 1743, Agustí Mariner compra una altra peça de terra situada a la 
parròquia de Sant Martí de Provençals, a la torre dels Tarongers.  
9. El 28 de juny de 1750, Pau Ermengol, de Sant Andreu de Palomar, 
vengué a Agustí Mariner, d'Horta, una peça de terra situada a la parròquia 
de Sant Martí de Provençals al lloc anomenat Trinxeres» al costat del camí 
ral d'Horta.  
10. El 21 d'octubre de 1773, Esperit Busquets, comerciant de Barcelona, 
firmava acta de reconeixença a favor de Josep Mariner d'Horta d'una peça 
de terra anomenada el Camp de les Moreres, al terme de Sant Andreu 
Palomar.  
11. E1 21 de juny de 1773, Josep Mariner compra una altra peça.  
12. El 31 de desembre de 1775, Anton Torres, notari de Mataró, firma 
l’absolució del cens que Mariner havia de satisfer al palau Llauder per la 
peça de tres mujades.  
També els Mariner tenien cases a Barcelona situades al carrer d’Argenter, 
al costat del carrer de Sant Pere del Mig. Una la posseeix Josep Planas, 
taverner" .  
Joan Mariner de la Davallada, de Sant Genís dels Agudells, feu establiment 
d'aquestes cases a favor de Jeroni. 



 

Per la documentació trobada, sembla que Can Mariner data de la darreria 
del segle XV o de l'inici del XVI, i no d'abans; parlem de l'edifici-masia que, 
restaurat, ens ha arribat fins avui, si bé la finca és molt més antiga, doncs 
era dels Ferrer, de la casa d'Horta.  
En efecte, les primeres notícies que tenim d'aquesta masia de Can Mariner 
corresponen al cens de 1516. D'aquesta època podria ésser una finestra de 
llinda calada i de dibuix gòtic, que encara es conserva a la façana que dona 
al carrer d'Horta.  
La façana principal de la casa, orientada a migdia, tindria aleshores una 
porta d'arc adovellat i tres finestres d'estil gotic al pis superior. Aquestes 
finestres es varen convertir posteriorment en balcons i la porta va ésser 
també renovada; tot això els anys de 1788, en temps de Josep Mariner 
l’últim propietari de la 
casa que va mantenir 
el caràcter de 
terratinent ocupat en 
el conreu de la terra.  
La masia, orientada, 
com hem dit, a sol 
ixent i d'esquena a 
ponent, té tres plantes: 
la primera havia estat 
per als treballadors i 
per a les eines del 
camp (hi havia hagut 
també una casa 
adjunta, per a la dida); 
a la segona planta, hi 
ha les habitacions i 
una gran sala per a les 
festes socials i de 
convivència; a la tercera, les golfes.  
L'any 1870 l’últim hereu de Can Mariner parcel·là la finca en petits solars 
edificables, amb la condició que les cases fossin més baixes que la masia.  

La masia de Can Mariner ha sofert diferents canvis a traves dels temps. La 
darrera restauració data de 1949. La inscripció gravada a la façana, 1050-
1950, vol insinuar la data de fundació i la de la restauració, respectivament. 
La data que fa referència als 900 anys d’existència de la casa, és una data 
amb intenció certera per prestigiar la masia amb una antiguitat històrica. 



 

 

 

2.3 Anàlisi arquitectònic 

2.3.1 Estat previ 
Can Mariner és una masia que ha evolucionat al llarg del temps amb 
diferents reformes. Es creu que inicialment fou un edifici d’un sol cos amb 
planta basilical, amb planta 
principal, planta primera i golfes, 
que s’organitzà mitjançant 
crugies perpendiculars a la 
façana principal. Aquesta 
tipologia constructiva dóna una 
funcionalitat organitzativa de les 
crugies interiors.  L’entrada a la 
planta baixa, crugia central i més 
ampla que les laterals, és l'espai 
de benvinguda del visitant i lloc 
d'accés principal dels residents de 
la casa, i fa la funció d'organitzar 
i distribuir les dependències de la 
planta baixa. En aquesta planta, 
els diferents espais són coberts 
mitjançant voltes d’ansa de paner 
i s’aprecien murs de gran 
amplada executats amb tàpia. La 
sala de la planta primera (a sobre 
mateix de l'entrada) també té 
unes dimensions importants, i fa 
de distribuïdor de la resta 
d'habitacions d'aquesta planta 
superior. En aquest cas, però, els 
espais són coberts amb embigat 
de fusta. Aquests dos espais 

tenen una forta relació amb 
l'exterior gràcies a les 
obertures corresponents 
(porta principal i finestral). 
Les estances laterals també 
comuniquen a l’exterior amb 
finestrals i balconades, 
mantenint una simetria 
acord amb l’estructura de la 
masia. Les golfes, 
interiorment, van ser 
totalment modificades, a 
excepció del sector nord-est, 
on s'aprecia l'estructura 
original de la coberta; a la 
resta, l'espai va ésser 
compartimentat. Aquest cos 
central de les golfes manté la 
relació amb l’exterior gràcies 
a tres arcs de mig punt seguint la simetria amb la porta principal i el 
finestral anteriorment esmentats. La zona més nord-est de les golfes s’obre 
a l’exterior mitjançant dues petites obertures d’ull. 
Quant al volum cal ressenyar el cos afegit el 1806 - tal com consta gravat a 
un dels paraments - definit com una "loggia" o galeria oberta amb arcs 
d’ansa de paner, situat també a 
la zona nord-est. A la façana 
sud s'obre una terrassa jardí a 
nivell de planta baixa, al 
damunt d'un garatge en 
soterrani obert al carrer amb 
grans arcs. 
En aquest mateix jardí existia també la casa de la dida. Les dides ocupaven 
un lloc especial en les famílies. Aquestes dides un cop acabaven l’alletament 
dels fills de la casa acostumaven a quedar-s’hi com a “dides seques” i es 
dedicaven a tenir cura dels nens petits o bé a fer de majordomes. 



 

La reforma coneguda de 1950 només afectà interiorment i de forma puntual 
- canvi de paviments, reforma de banys i cuina, substitució de la barana de 
l'escala i modificació d'alguns dels espais secundaris- i exteriorment 
introdueix elements ornamentals plenament historicistes. 
 

 

2.3.2 Estat actual. La darrera reforma 
Després que l’última hereva dels Mariner morís, la família Blanchart,  
propietària de la masia i del petit terreny que l’envoltava i junt amb la casa 
de la dida, la vengué a una constructora. El projecte era la construcció, a 
una part dels jardins, d'un parking i d'un bloc de pisos a més d'habitatges 
dins la masia. L’únic que quedaria salvat seria la façana...  

 
Enderroc de la casa de la dida 

L’Ajuntament de Barcelona intervingué en l’operació i finalment només 
pogué rescatar el cos de la masia. Tot i que la masia no es destinà a l’ús 
d’habitatges, la Diputació de Barcelona decidí convertir-la en un espai d’ús 
públic donant-li la funció de biblioteca pública. 
Finalment, les directives d’espai de biblioteques obligava a aconseguir un 
total d’uns 2000 m2 totals de superfície quan la masia només disponia d’uns 
1200 m2 incloent-hi el soterrani emprat com a garatge i traster. 



 

Per tal d’arribar a aquestes xifres el que es va haver de fer fou excavar per 
sota la planta baixa de la masia engrandint el soterrani existent. Per 
aconseguir-ho es va recórrer a les tècniques de micropilotatge al voltant de 
tota la façana i murs de càrrega interiors, i mitjançant estintolaments 
mantenir la façana estable per posteriorment funcionar amb una estructura 
metàl·lica. Per tant, l’estructura inicial amb crugies paral·leles 

realitzades amb tàpia ja no era l’estructura portant sinó que quedà 
substituïda per una estructura metàl·lica embeguda en els actuals murs. 
En el pati de la façana sud-oest s’edificà tot de nou amb una estructura de 
formigó armat que ampliava encara més les superfícies per planta i creant 
un cos nou antigament inexistent que era un antic pati i que ara serviria 
com a zona de comunicació vertical i serveis.  



 

D’aquesta manera doncs, la masia quedà de la següent manera, amb una 
planta baixa (antiga planta soterrani) i tres plantes pis on a la tercera, 
antigament les golfes, s’actuà aixecant la coberta en contrapendent a 
l’actual que evacuava cap a la façana nord-est podent així encara guanyar 
més metres. 
Tots els elements divisoris interiors es van enderrocar exceptuant els murs 
de càrrega i es van conservar gran part dels elements d’interès històric com 
els embigats de la primera planta, totes les voltes d’ansa de paner, 
exceptuant la de les golfes, alguns dels paviments existents, o l’imponent 
braser i el fresc que donava entrada a la sala on es trobava aquest. En totes 
les voltes es retirà el paviment superior per procedir a reforçarles per la 
part superior i poder així conservar les originals. En el cas de l’embigat de 
fusta de la primera planta, es retirà per complet i es restaurà tota la fusta 
ja que es trobava en mal estat. Es construí un forjat amb estructura 
metàl·lica i l’embigat de fusta passà a funcionar com un fals sostre. 
També es varen conservar tots el elements ceràmics de l’exterior que es 
troben sota algunes de les balconades, tot i que es van haver de fer 
rèpliques ja que les existents es trobaven en mal estat igual que el rellotge 
de sol present en l’actualitat, tot i que n’existia un altre que ja no era 
present en el moment de la reforma. 

 

2.3.3 Seguiment constructiu de la reforma 

 
Figura 1. Bigues d’estintolament i recolzament 

 
Figura 2. Rigiditzadors en bigues d’estintolament i recolzament 



 

 
Figura 3. Buidat de terres de la planta soterrani 

 
Figura 4. Encepat dels micropilots i base dels pilars metàl·lics 

 
Figura 5. Semibiguetes per al forjat 

 
Figura 6. Detall de l'estructura i del forjat 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Renovació del forjat de la galeria 

 
Figura 10. Renovació del forjat i ampliació de la tercera planta 

Figura 7. Reforç de les voltes d’ansa de paner

Figura 8. Fals sostre amb l’antic embigat de fusta 



 

 
Figura 11. Vista aèria de la reforma de la masia 

 
Figura 12. Formació del nou cos de comunicació vertical 

 
Figura 13. Renovació de l'escala principal de l'antiga masia 



 

 

 

3 Estudi gràfic 

3.1 Treball de camp 
Reportatge fotogràfic 
El primer que vaig realitzar 
durant la primera visita a la 
masia, va ser un reportatge 
fotogràfic amb una càmera 
compacta de 14 megapíxels de 
la marca Panasonic. Vaig 
realitzar fotografies de cada 
una de les estances, de les tres 
façanes, i del pati de la masia.  
En una posterior visita vaig 
realitzar fotografies amb més 
detall o des d’altres angles per obtenir millors visions d’alguns racons.  

Aixecament de plantes i seccions 
A continuació, vaig realitzar un croquis de la 
planta baixa, per la presa de mides. 
Posteriorment, vaig començar amb la tasca 
més feixuga, amb l’ajuda del metro làser, el 
flexòmetre o la cinta métrica de 30m, vaig 
començar a prendre mesures. 
Per tal de no deixar-me mides, em vaig 
organitzar de la següent manera. Primer, 
realitzava els amidaments per plantes, és a 
dir fins que no tenia totes les mides d’una 
planta no començava amb la següent. Per 
prendre les mides de cada planta, seguia el 
següent ordre, primer realitzava tots els 
perímetres de cada una de les estances, i 

posteriorment, realitzava 
triangulacions. En alguns 
casos, obtenir les diagonals, va 
ser difícil ja que el mobiliari em 
dificultava aquesta tasca. I 
finalment, un cop obtenia tots 
el perímetres d’aquella planta, 
iniciava els amidaments de les 
fusteries i alçades que més 
endavant utilitzaria per a les 
seccions. 
Així fins a obtenir, planta 
baixa, planta primera, planta 
segona, planta tercera i per 
últim el pati de la casa. Obtenir 
totes les mides de la casa, va 
ser una de les tasques més 
costoses. I s’ha allargat durant 
un llarg període, ja que un cop realitzava les mides d’una planta procedia a 
passar-ho a l’autocad. Un cop vaig obtenir totes les plantes, amb l’ajuda de 
cadascuna de les alçades preses, vaig poder treure les seccions. 

Aixecament de façanes 
Una vegada realitzades les 
seccions, coneixia les alçades de les 
façanes. I vaig poder situar 
mitjançant els croquis les 
obertures de les fusteries de les 
quals ja havia pres mesura de les 
alçades.  
Una part de les mesures, les que 
eren accessibles, les vaig prendre 
in situ. La llargada de les façanes 
les vaig prendre amb la cinta 
mètrica, i les petites distàncies 



 

amb el flexòmetre o bé amb el nivell làser, segons la comoditat. 
D’altra banda, les alçades de façanes era impossible prendre-les amb el 
làser amb la seva posició lògica, però mitjançant la triangulació les vaig 
poder treure, un mètode molt senzill, seguint el teorema de Pitàgores. 
Tenint la hipotenusa i un catet he pogut obtenir l’alçada. L’únic 
inconvenient, va ser que calia anar-hi en les hores baixes de sol, perquè sinó 
era impossible veure el làser. 

El mètode utilitzat per obtenir detalls, 
ha estat a través de fotografies 
realitzades. Les fotografies s’han 
intentat realitzar de manera que 
s’obtingués l’element a dibuixar en 
veritable magnitud, és a dir de manera 
frontal, per tal que no hi hagués 
deformació cònica. Un cop realitzada la 
foto, aquesta la he inserit a l’Autocad, i 
mitjançant alguna mesura coneguda en 
la fotografia, he pogut escalar-la, i 
situar-la en el lloc correcte. Un cop 
escalada he perfilat el detall. 
Així doncs, per la realització del projecte 
he hagut de realitzar un recull de 

fotografies de manera frontal per tal d’obtenir els detalls. Alhora també he 
realitzat un reportatge fotogràfic per la il·lustració del projecte. 

 

 

Material pel treball de camp 

Metro làser 

Metro làser de 30m. Utilitzat per realitzar els croquis de planta i fer 
triangulacions. Amb aquest he pogut treure mesures que no eren 
accessibles i alhora fer comprovacions de que les mesures que havia 
obtingut mitjançant els croquis eren correctes. 

 

Flexòmetre 

De 5 metres. Utilitzat tant per mesures petites, que no es pot utilitzar el 
làser, com per mesures llargues fins a 8 m. en què ha estat impossible fer-
ho amb làser. 

 



 

Cinta mètrica 

De 30 metres. Utilitzada per mesurar la façana, el jardí o el perímetre de la 
finca. 

 

Càmera fotogràfica 

Càmera compacta Panasonic Lumix de 14 megapíxels. 

 
 
• Material pel treball d’oficina. 

L’ordinador, impressores i escàners han estat el motor per poder dur a 
terme aquest projecte. 



 

 

 

3.2 Treball d’oficina 
En aquest apartat explicaré com he realitzat els plànols del projecte. Per el 
dibuix lineal, he utilitzat l’Autocad 2008. 
Per la realització de detalls en alguns casos he utilitzat el Photoshop CS3 
per tal de millorar fotografies tant a nivell de contrast i il·luminació, com a 
dimensions, o deformacions. 
A continuació us faig un esquema del procediment realitzat: 

Croquis del pati i sala del braser 

   
Presa de dades, per la posterior realització dels plànols. 

Planta en Autocad 

 
Un cop fet l’amidament, realització de la planta a l’Autocad 

Mitjançant les alçades preses, he realitzat les seccions. I a continuació, les 
façanes. 

 
Tenint les plantes dibuixades, es dibuixen els alçats i les façanes 



 

Execució dels detalls. 

 
S’insereixen les fotografies i s’escalen, posteriorment es ressegueixen 

Retocs fotogràfics amb el Photoshop. 

 
Retall de l’objecte, esborrat del fons i correcció de perspectiva i deformacions 



 

4 Aixecament gràfic. Plànols 

4.1 Índex de plànols 
Estat inicial 
Distribució 

1. Distribució. Planta soterrani 
2. Distribució. Planta baixa 
3. Distribució. Planta primera 
4. Distribució. Planta altell 
5. Distribució. Planta coberta 

Acotació 
6. Cotes. Planta soterrani 
7. Cotes. Planta baixa 
8. Cotes. Planta primera 
9. Cotes. Planta altell 

Seccions 
10. Secció A-A’ 

 

 

Estat actual 
Distribució 

11. Distribució. Planta baixa 
12. Distribució. Planta primera 
13. Distribució. Planta segona 
14. Distribució. Planta tercera 
15. Distribució. Planta coberta 

Acotació 
16. Cotes. Planta baixa 
17. Cotes. Planta primera 
18. Cotes. Planta segona 
19. Cotes. Planta tercera 

Seccions 
20. Secció A-A’ 
21. Secció B-B’ 

Façanes 
22. Façana Carrer Horta 
23. Façana jardí 
24. Façana posterior 

Detalls 
25. Detalls façana Carrer Horta 
26. Detall rellotge de sol 
27. Detalls planta primera 
28. Detall balcons 
29. Detall braser 



 

5 Recull fotogràfic 
5.1 Estat inicial 
Façanes exteriors 

 

      

 

 



 

Planta soterrani Planta baixa 

 
 



 

Planta primera Planta altell (golfes) 

Pati posterior 
 

 



 

5.2 Estat actual 
Façanes exteriors 
 
   
 
 



 

Planta baixa 

 

 

 

 

 



 

Planta primera 
 
 
 
 
 



 

Planta segona 
 
 
  
  



 

Planta tercera 

 
 

 
  
 
 



 

Coberta 

 

 

Escales interiors 



 

Jardí 

 

 

 



 

 

6 Conclusions 

Com ja apuntava abans en els meus objectius, la intenció era fer 
l’aixecament arquitectònic d’una masia de Barcelona. En concret de la 
masia de Can Mariner. 

Volia experimentar nous aspectes del món de l’edificació, en aquest cas, el 
de la catalogació d’edificis emblemàtics de l’arquitectura catalana.  

Després d’un any de feina puc concloure que és una tasca veritablement 
dura, havent de realitzar molta recerca històrica i sobretot també molt dura 
pel que respecta a l’amidament de tot l’edifici i dels seus petits detalls.  

Però, malgrat tot, a la fi, és molt gratificant poder contemplar la teva obra 
finalitzada, aportant el teu gra de sorra en la memòria d’aquestes velles 
construccions que la velocitat de creixement urbanístic està fent 
desaparèixer o directament absorbint-les en la seva densa trama de carrers 
i edificis i que no deixen contemplar la seva majestuositat. 

La fervent dedicació a aquest tipus de projecte m’ha fet créixer molt en 
l’aspecte més tècnic del treball d’oficina, guanyant molta desimboltura amb 
el programa de dibuix assistit per ordinador i encara més amb el programa 
de tractament fotogràfic Adobe Photoshop. 

El fet d’haver de buscar tota la història referent a la masia i al barri 
d’Horta m’ha descobert molts secrets que desconeixia del lloc on he nascut i 
crescut. 

Es pot dir que executant aquest projecte he crescut molt culturalment i he 
après moltes noves fonts d’on obtenir coneixement. 
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8 Agraïments 

En primer lloc voldria tenir unes paraules d’agraïment per a l’entitat 
Biblioteques de Barcelona i més concretament a tot el personal de la 
Biblioteca Horta-Can Mariner per la seva ajuda i col·laboració. 

En segon lloc, i de molt gran ajuda, ha estat el cop de mà que em va donar 
l’arquitecte Josep Vila Bayó amb tota la informació i documentació prestada 
sobre la masia i la seva reforma. 

No em voldria descuidar tampoc d’aquells veïns que de manera altruista em 
permeteren entrar a les seves vivendes per poder prendre fotografies de la 
coberta de la masia. Una d’elles és un conegut de l’escola, el professor 
Jaume Rossell, resident al carrer d’Horta 65. Va ser tota una casualitat 
trobar-me’l quan demanava als veïns d’una finca propera a la masia poder 
accedir al seu terrat per a poder fotografiar la masia. L’altre també va 
resultar ser coneguda de l’escola, tot i que ella hi va passar com a estudiant. 
És la Mari Carmen Millán, resident al carrer de Chapi 43. També em va 
permetre pujar al terrat del seu bloc de pisos per poder fotografiar la 
coberta per la banda de la façana posterior. 

I com no, també un fort agraïment al meu tutor Benet Meca per tenir 
sempre un petit forat en la seva atapeïda agenda per orientar-me pel bon 
camí i poder treure un projecte de profit. 

Finalment, no vull descuidar als meus pares qui sempre m’han fet costat i 
que gràcies al seu esforç m’han ajudat a arribar fins aquí i poder forjar-me 
un futur esperançador.  
Un futur que podré compartir amb la meva parella, l’Almoraima, la qui més 
ha lluitat perquè avui pugui estar aquí defensant aquest projecte. 

A tots vosaltres, moltíssimes gràcies! 



 

 

 

9 Contingut del CD 

Memòria en PDF. 

Plànols en PDF. 

 


