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Finestra de la segona planta 

Part superior de la finestra 

Finestra de planta segona 

Part superior de la finestra 



56 

CASA GARÍ HISTORIA I ARQUITECTURA 

Finestra de la façana nord 

Part superior de la finestra 

Xemenia 

Escultura de la façana 
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Part superior de la façana nord 

Finestral de la part superior de la façana nord 

Finestral de planta segona 

Detall del finestral 
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Detall de la façana 

Detall de la tribuna principal 

Detall de la entrada secundaria 

Detall de la façana 
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Detall de la façana 

Textura de façana 

Detall de la textura de façana 

Detall de la façana 
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EXTERIORS 
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4.1· INTRODUCCIÓ  
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La obtenció de les dades necessàries per a dur a terme el nostre objectiu, no va ser precisament un camí de pè-

tals a cada pas amb una orquestra simfònica fent-nos el passadís. Per tant, ara explicarem les voltes que vam 

haver de donar per arribar al punt zero del nostre projecte: entrar a la finca i a la casa Garí. 

4.2· TREBALL D’INVESTIGACIÓ 

Amb el vist i plau del tutor, el Sr. Benet, ens vam entusiasmar molt amb la Casa. La primera premissa era esbrinar 

qui era el propietari físic o jurídic del recinte. Com que en Puig i Cadafalch era mataroní, primerament ens vam 

adreçar, via telefònica, a l’Oficina de Turisme de Mataró i aquests ens van derivar a l’Ajuntament d’ Argentona 

donat que ells no tenien competència ni cap tipus d’autoritat sobre el nostre objecte d’estudi.  

La decisió de presentar-nos personalment a les oficines de l’Ajuntament d’ Argentona va ser consensuada entre 

l’Alex i jo. Aquí varem trobar el nostre primer contacte solidari, la Srta. Cristina Villa. Desprès de les presentaci-

ons i l’explicació del gruix del PFC, Cristina ens va recomanar anar a l’Arxiu Històric d’ Argentona, situat a la 

plaça de l’església del poble per intentar trobar informació. Ens va constatar que la Casa Garí té propietari privat 

i, per aquest motiu, l’accés a la mateixa era molt complicat. No obstant, Cristina molt amablement ens va facilitar 

l’adreça electrònica de la Srta. Pilar Vera, responsable del patrimoni modernista a Argentona per veure si ens 

podria ajudar. Li vam redactar el següent escrit: 

Benvolguda Sra. Pilar Vera, 

  

Em presento. Sóc en David López estudiant d’últim curs d’Arquitectura Tècnica a la Universitat Politècnica de Cata-

lunya. Sóc veí d’ Argentona, visc al barri de Can Serra Lladó, al carrer Jaume I El Conqueridor, just per sobre de la 

casa Garí.  

  

El motiu d’aquest correu és que em disposo a realitzar el projecte final de carrera d’un edifici o monument històric 

modernista i he escollit la CASA GARÍ com a objecte de l’estudi.  

  

Després de diversos contactes amb l’Oficina de Turisme i l’Ajuntament de Mataró  per tal de trobar algú que em po-

gués donar permís per accedir a la Casa Garí he arribat fins a la Sra. Cristina Villa, de l’Ajuntament d’ Argentona. 

Ella mateixa s’ha solidaritzat amb mi i m’ha facilitat la seva adreça de correu per dita finalitat.  

 

A part del reconegut valor modernista i distingit arquitecte que la va projectar, la principal motivació que m’ha mo-

gut a desitjar fer el projecte de Can Garí, és que els meus avis eren parents dels antics propietaris de la casa i en 

record de la meva àvia, que va morir l’octubre passat, i també en satisfacció del meu avi, que viu amb nosaltres a 

Argentona, seria molt important per a mi dur a terme el meu propòsit.  

  

Em permeto adjuntar-li unes fotografies realitzades pel meu avi l’any 1957 en una de les seves visites a la casa.  

  

Es tracta de realitzar un estudi, amb plànols de les façanes, fotografies, entorn històric i social del moment, etc. d’-

una de les cases Modernistes més esplèndides del Maresme.  

  

Donat que les tasques anomenades, requereixen una proximitat intensa amb la casa i, a més, es tracta d’una vivenda 

privada, li prego que es posi en contacte amb mi per tal de poder enllestir aquest tema, i permetre’m entrar al recinte 

i a la casa per tal de prendre mides i fotografies de tot el què vostè estimi correcte.  

  

Li agraeixo molt el temps que li he fet perdre amb la lectura d’aquest correu. Quedo a l’espera de noticies. Li deixo 

el meu número de mòbil per si prefereix parlar directament amb mi, 667437159.  

  

Molt atentament, 

 

David 
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A aquesta carta va respondre directament l’encarregat i masover de la Casa Garí el Sr. Manuel Espinar a qui 

la Srta. Pilar li va reenviar. La negativa ens va fer reaccionar d’una altra manera. El nostre màxim recolzament 

fins al moment ens va presentar en persona a la secretaria de l’alcalde d’ Argentona la Sra. Carme Ruano. La 

Cristina ja l’havia posat al corrent de tot, així que la conversa va ser molt fluïda. Per tal de donar-nos un cop 

de mà, ens va demanar una instància per presentar-la al Sr. Josep Masó, alcalde de la nostra localitat. Això 

mateix vam fer i li vaig entregar en persona uns dies desprès amb una carta signada pel Benet on s’expressa 

la voluntat de l’escola en que l’alumne pugui fer el PFC de la Casa Garí sense cap impediment. 

Alhora i, donat que ja teníem clar a qui havíem de demanar el permís d’entrada, vam decidir iniciar la recerca 

d’informació gràfica i escrita. Ens vam presentar a l’Arxiu Històric d’ Argentona tal i com ens va aconsellar 

Cristina i vam trobar l’Oriol, funcionari de l’Ajuntament, que amablement ens va recomanar presentar una ins-

tància a l’Ajuntament per sol·licitar informació de la Casa. Ens va explicar la escassa documentació que teni-

en allà i per això ens va adreçar a Patrimoni Arquitectònic de Barcelona, al carrer Portaferrissa número 1, a 

la ciutat comtal. L’Oriol també ens va donar el telèfon i vam trucar de seguida. Vam demanar visitar la bibliote-

ca de Patrimoni Arquitectònic detallant la informació exacte del que teníem interès.  

Ens van citar a les 15.00 de la tarda del 19 de febrer del 2008. L’home de la biblioteca ja ens esperava amb la 

documentació requerida sobre una de les taules de la sala: plànols de les plantes a rotring del 1989, els més 

antics, i memòries varies de la casa. Havíem d’esperar a una dona per omplir una sol·licitud per a demanar 

còpies de tot el què volguéssim. Al cap de una mitja hora va arribar i li vam explicar totes les nostres aventu-

res i converses mantingudes fins llavors. Una vegada assabentada de tot, ens va recomanar que, per accedir a 

la casa havíem de redactar una carta dirigida al Director General de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona i, 

que ell s’encarregaria de trobar la manera d’aconseguir el desitjat permís. Així ho vam tornar a fer. 

          Argentona, 20 de febrer del 2008 

Sr. Josep Mª Carreter, 

Som l’Alejandro Díaz, de 28 anys i resident a Premià de Mar, i en David López de 26 i veí d’ Argentona, just 

per sobre de la casa Garí. Som estudiants d’últim curs d’Arquitectura Tècnica a la Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

 

Ens disposem a realitzar el projecte final de carrera d’un edifici o monument històric modernista i em escollit 

la CASA GARÍ com a objecte de l’estudi.  

El projecte tracta de realitzar plànols de les façanes i interiors en format digital com a resultat d’un estudi 

topogràfic amb fotografies de l’edifici i aplicació de programes informàtics, a més d’un estudi de l’entorn 

històric i social del moment d’una de les cases Modernistes més esplèndides del Maresme.  

Donat que les tasques anomenades, requereixen una proximitat intensa amb la casa i, a més, es tracta d’una 

vivenda privada, li demanem recolzament necessari per  aconseguir permís per accedir a la Casa Garí amb 

un règim regular de visites durant un curt període de temps. 

Li agraïm molt la molèstia. Quedem a l’espera de noticies. Li deixo el meu número de mòbil per si prefereix 

parlar directament amb mi per a qualsevol dubte o aclariment: David 667437159.  

Molt atentament, 

David López Rodríguez               Alejandro Díaz Calderón 

Després de tantes instàncies i cartes com ens van demanar i arribats a aquest punt, vam fer comte de tots els 

fronts que teníem oberts i vam quedar a l’espera de notícies.  

Per sort, el divendres 07 de març del 2008 es va posar fi a la nostra particular batalla. Gràcies a la 

col·laboració de la Srta. Dolça, empleada de l’ajuntament d’Argentona, l’encarregat de la casa el Sr. Manuel 

Espinar, em va trucar al mòbil per dir-me que finalment ens deixen entrar al recinte amb una màquina topo-

gràfica i càmeres de fotos el dilluns dia 10 de març per treballar, això si, NOMÉS AMB LES FAÇANES. Per 

tant, ja estàvem en disposició de reconstruir els plànols en format digital amb tot detall de les quatre façanes 

que composen el majestuós palau. L’interior de la casa però quedava totalment inaccessible. Ens va fer en-

tendre que tot i el valor històric i arquitectònic de l’interior de la vivenda no podíem irrompre a una propietat 

privada. Per tal de formalitzar el nostre acord ambdues parts vam signar el següent acord. 

Fotografia a l’entrada del Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) 
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4.2.1· DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
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INSTÀNCIES PRESENTADES A L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA 
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CARTA  LLIURADA PER L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA 
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FOTOS ADQUIRIDES DEL  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA 
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FOTOS ADQUIRIDES DEL  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA 
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FOTOS ADQUIRIDES DEL  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA 
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FOTOS ADQUIRIDES DEL  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA 
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FOTOS ADQUIRIDES DEL  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA 
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FOTOS ADQUIRIDES DEL  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA 
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4.2.2· CROQUIS  ADQUIRITS 

A continuació mostrem la documentació obtinguda de la nostra visita al Arxiu Nacional de Catalunya. Allà 
vàrem trobar diferents croquis de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch que el seu dia va realitzar. 

Croquis de la façana est Croquis de la façana oest 
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Croquis de la façana nord 

Croquis de la façana sud 

Croquis del vestíbul 

Croquis del rellotge de sol 



85 

CASA GARÍ HISTORIA I ARQUITECTURA 

4.3· TREBALL DE CAMP 

Reportatge fotogràfic 

El reportatge fotogràfic va ser el punt de partida pel que fa referència al treball de camp. Vàrem llogar una 

càmera fotogràfica tipus reflex de la marca NIKON, amb una resolució de 10,2 megapíxels; això ens perme-

tria obtenir unes fotografies de gran qualitat que ens permetessin treballar amb elles i plasmar tots els de-

talls de la casa.  

Es van realitzar dos tipus de fotografies; les de caire artístic, que ens facilitarien la il·lustració del projecte, 

i les realitzades frontalment. Les primeres eren molt importants, ja que sense elles no es podria apreciar 

tots el impressionants detalls que ens ofereix aquesta arquitectura.  

Quan vàrem procedir a fotografiar totes les façanes, ens vàrem trobar amb el problema de la deformació 

cònica. Aquest no va ser un gran problema fins a la primera planta ja que teníem suficient espai com per a 

col·locar el trípode a una distancia com per a poder minimitzar les petites deformacions visuals per poder 

dibuixar-les. 

A partir de la segona planta ens va resultar més difícil obtenir un reportatge fotogràfic ideal per poder-les 

passar a suport informàtic. 

Aquestes fotografies eren essencials principalment, pel correcte grafisme de tots el diferents detalls que té 

les quatre façanes de Can Garí. 

Estudi topogràfic 

Per tal de realitzar l’aixecament de les faça-

nes vàrem utilitzar una màquina topogràfica. 

Aquesta, la vàrem aconseguir gràcies a una 

de les empreses on treballem. No va ser molt 

difícil ja que van estar encantats de poder 

col·laborar amb nosaltres. Amb aquesta mà-

quina vàrem anar gravant tots els punts per 

aconseguir els necessaris per saber les alça-

des.  

Treball de camp amb máquina topográfica 

A continuació expliquem, de forma esquemàtica, la seqüència del treball realitzat amb la màquina topogrà-

fica. 

Aquest va ser la primera estació per començar el nostre treball per poder trobar tots els punt i alçades de la 

façana. 
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Per poder aconseguir tots els punt necessaris del torreó, en aquesta façana, vam estacionar la màquina topo-

gràfica en aquest punt. 

A continuació indiquem les dos següents estacions per realitzar la façana nord. 
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Aquesta son les posicions de les estacions 5 i 6 per trobar els punts i alçades de la façana oest. 
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I per últim, l’estació número 7, la que correspon a la façana sud. El metro també va ser de gran ajuda per a alguns detalls. 

Per fer els detalls de la pedra, ferro i ceràmiques de totes les façanes, ens vàrem aju-

dar molt de les fotografies obtingudes. Aquest mètode es basa en introduir la fotogra-

fia al programa AutoCad i treballar en ell (veure apartat 4.3). 
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4.3.1· Eines utilitzades 

Càmeres fotogràfiques 

Les càmeres han estat la clau per poder interpretar 

la casa i poder fer-ne l’aixecament, sobretot de les 

façanes i tots el detalls de les finestres. 

Càmara fotogràfica NIKON 

Cinta mètrica de 5 i 50 metres 

La cinta mètrica de 5m s’ha utilitzat per me-

surar detalls. La cinta de 50m l’hem fet ser-

vir per amidar les façanes. 

Máquina topográfica 

La màquina topogràfica ha sigut de gran importància per poder realitzar aquest treball. Amb ella hem pogut 

obtenir totes les alçades i punts de les façanes. 

Màquina topogràfica 

Trípode de la màquina topogràfica 
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4.4· TREBALL D’OFICINA 

En aquest apartat es procedeix a explicar l’aixecament arquitectònic de la casa Garí. 

Per al dibuix lineal, s’ha utilitzat el programa Autocad 2008, i per a la realització de detalls s’ha recorregut 

al programa Adobe Photoshop CS2, que ens ha permès arreglar fotografies, tan a nivell de deformació com 

de colors i brillantors.  

Per tal d’il·lustrar i que es comprengui millor el treball realitzat a l’hora de fer l’aixecament, exposem una 

mostra de la feina feta. 

En primer lloc vam començar amb les façanes. Sense cap tipus de dubte, la part més elaborada de tot el 

treball, i la que fa l’espectacularitat del mateix. Va ser gràcies a la màquina topogràfica i principalment amb 

les fotografies, situades el més frontals possibles, que vàrem poder dibuixar amb gran precisió els detalls, 

especialment en finestres, tribunes i esgrafiats. Aquí expliquem un exemple on queda clar el mètode seguit 

per a la realització d’un detall modernista. 

Imatge en la que mostra tots els punts  d’una façana 

Desprès del treball de camp, on vam aconseguir tots els punt i alçades, les vam passar al ordinador, que 

mitjançant un programa informàtic, vam anant aconseguint dibuixar amb les distàncies reals totes les faça-

nes. 

A continuació mostrem el procès de realització de les façanes. 

Aquí veiem com va trobem les ubicacions de les diferents finestres 

Imatge en la que mostra com amb la unió de punts trobem la façana 
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Primer tenim la fotografia del detall en qüestió, feta el més frontal possible per aconseguir així la veritable 

magnitud de l’element. S’introduïa al programa Photoshop per retocar les petites o grans deformacions que 

poguèssin tenir, arreglar el color i la brillantor. Un cop obteníem la fotografia com la desitjàvem per treballar, 

s’introduïa al programa Autocad. 

Aquesta imatge indica com amb el sistema de reseguir les fotografíes anem realitzant les finestres amb tots els seus detalls 

Imatge de treball d’oficina 

Aquí, s’escala l’element, prenent com a referència quelcom que l’envolti i del qual coneixem la mesura. Un 

cop tenim la mida real, procedim a resseguir-lo mitjançant arcs, rectes, circumferències i totes les eines del 

cad necessàries per a que quedi completament fidel a la realitat. 

L’últim pas és col·locar l’element en el seu lloc corresponent. 

Alhora, vàrem realitzar l’aixecament de les plantes. Finalment vàrem aconseguir uns antics plànols de planta 

amb els quals ens vàrem recolzar per realitzar totes les distribucions.  
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Imatge de treball d’oficina (realitzant les seccions) 

Imatge de treball d’oficina (realitzant les seccions) 

4.4.1· Suport informàtic 

Ordinador i escàner 

Els ordinadors, juntament amb els escàners i 

les impressores, han estat el motor per dur a 

terme el projecte.  

Autocad, Photoshop, Vextractor, Office Publisher 2007 

Gràcies a aquests programes s’ha pogut assolir el principal objectiu del projecte; l’aixecament gràfic de la 

Casa Garí i la seva maquetació. 
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El primer gran repte que ens varem plantejar a l’hora de decidir fer el projecte de la Casa Garí va ser 

com estructurar-lo, quina informació calia trobar i, el més important, on havíem d’anar i qui ens po-

dria ajudar a aconseguir-ho. 

L’accés a la finca va ser el tràmit més complicat d’aconseguir. L’entusiasme, la perseverança i les 

ganes de dur a terme els objectius varen ser primordials per no llençar la tovallola en els moments 

més difícils de l’inici de les negatives. Com ja s’ha dit, aquesta és una casa d’ús privat i, degut a això, 

hem hagut d’insistir molt per arribar a entrar a la finca.  

La recerca de la informació ens ha permès conèixer el context històric de l’antiga casa pagesa tradi-

cional. Què va motivar a l’arquitecte en la seva transformació? A quin tipus de família li déu el nom 

la casa Garí? Per què aquesta voluntat de convertir el casal en un palau modernista? Són algunes 

de les preguntes que ens hem plantejat al llarg de la investigació i que hem trobat resposta.  

CONCLUSIONS 

Estem satisfets i orgullosos amb el resultat del nostre esforç. Una vegada finalitzat l’estudi ens que-

dem amb la sensació de que encara queden certs aspectes per aprofundir sobre la casa i l’entorn 

familiar i històric, però finalitzem la nostra recerca amb el convenciment d’haver complert el nostre 

objectiu; la realització de l’aixecament gràfic de la Casa Garí, acompanyat d’un estudi tant a nivell 

històric com a nivell arquitectònic. 

Aquí queden els plànols i fotografies inèdites que hem realitzat per a que aquesta gran obra sigui 

observada com el majestuós palau que és i, per a que aquest gran arquitecte anomenat Josep Puig 

i Cadafalch, sigui recordat amb l’admiració i el respecte que es mereix. 

Degut als estudis realitzats entenem que la declaració de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de 

monument de la Casa Garí és del tot necessària ja que ve motivada per uns valors històrics, artís-

tics i culturals que el fan mereixedora de la seva protecció. Així com l’espectacular imatge paisat-

gística que constitueix el fabulós jardí que l’envolta. Tot plegat comporta un fidel testimoni de l’a-

rquitectura i de la jardineria a Catalunya de final de s.XIX i principi de s.XX. 

Tenim la certesa que les obres de Puig i Cadafalch no gosarien de l’harmonia constructiva i inte-

gració arquitectònica que tenen, sense l’equip d’artesans que per a aquestes dates col·laborava 

habitualment amb l’arquitecte. Els detallats plànols de les façanes que presentem, resulten el nos-

tre petit homenatge a la feina d’aquests artesans que sovint queden eclipsats pels arquitectes. 

Ara, després d’haver acabat el projecte i, havent aplicat molts coneixements adquirits a la carrera, 

sobretot hem après a valorar la importància d’emprar la racionalitat en la distribució d’usos i es-

pais. Veure d’aprop aquesta casa i, tenir la oportunitat d’estudiar-la ens ha descobert una unitat 

artística i estilística en la qual diferents materials i arts (vitralleria, fusteria, mosaics, esgrafiats, 

etc.) conviuen de manera magistral. 
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AGRAÏMENTS 

En primer lloc, hem d’esmentar el primer vot de confiança que vam trobar en la Srta. Cristina Villa a 

l’Ajuntament d’Argentona. Una dona interessada pel patrimoni arquitectònic de la seva població, qui 

va deixar-se convèncer per uns estudiants desconeguts i va ajudar-los en els primers moments en 

què el projecte sobre la Casa Garí només era una il·lusionant idea. Moltes gràcies. 

Gràcies a la Sra. Pilar Vera, qui no va fer cas omís a les nostres peticions i ens va recolçar des de la 

seva posició.  

Gràcies a la Sra. Carme Ruano, qui va informar en primera persona a l’alcalde d’Argentona, el Sr. 

Josep Masó, de les nostres intencions envers el projecte i van donar suport a l’estudi. 

Gràcies a Patrimoni Arquitectònic de Barcelona per permetre’ns consultar la seva biblioteca públi-

ca i fer còpies de la documentació que necessitàvem. 

Gràcies a la Sra. Conxi Petit i a l’Arxiu Nacional de Catalunya, situat a Sant Cugat, per haver-nos 

permès la consulta i còpies dels documents en catalogació de Puig i Cadafalch.  

Per últim, donar una cordial gratitud als masovers de la casa, el Sr. Manuel i la Sra. Liliana i al Sr. 

Julián, l’administrador, per la seva amabilitat, confiança, col·laboració i paciència que han tingut al 

llarg del temps d’estudi in situ.  




