
La masia de Can Maragall està datada des del 1276,
situada a la carretera d'esplugues, la masia ha patit
diferents canvis estructurals com de propietat.
 
 

Can Maragall

Estructura
La casa original estava formada per tres plantes sense golfes i amb una coberta a dues
aigües, l'estructura estava dividida en tres naus i un altre transversal.
El segle XVIII es va produir la intervenció més important a la masia construint dues
naus laterals de dues plantes on les galeries de la primera planta estaven formades per
arcs.
El propietari més important que ha tingut la masia, el poeta català Joan Maragall va
comprar la masia el 1887 convertir-se així en la seva casa d'estiueig.
Posteriorment es va afegir un cos transversal d'un sol pis al lateral oest.

La masia de can Maragall forma part de la història de Catalunya, ja
que és una de les moltes masies que conformaven tot el territori català, les
masies giren al voltant del món tradicional de la pagesia.
 
-Al segle XII les masies comencen a evolucionar i augmenten en més d'una
planta la seva estructura com és el cas de Can Maragall que ja forma part
d'aquestes noves masies amb més plantes i més amplies.
 
Fins al segle XVIII les masies van anar seguint evolucionant fins aquest segle
on a causa de la revolució industrial es va començar un procés de
despoblament del camp fent així que els masos quedessin en una segona
residencia, fins a l'actualitat on la majoria dels masos han estat rehabilitats i
han passat a ser edificis emblemàtics de la tradició pagesa de Catalunya.
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Masia de Can Maragall, Foto: Josep M. de Segarra. ca.1910

Materials
A la masia trobem diferents materials utilitzats com són:
-Pedra: les parets exteriors de la masia estan fets de
pedres per la seva durabilitat i resistència, també la
trobem al terra de la planta baixa i a l'escala interior.
 
-Terra i sorres: s'utilitzaven per realitzar el morter
depenent de l'ús que  li donés al morter s'utilitzava
diferent gramatge per garantir la seva funcionalitat i
depenent del material on anava col·locat el morter
també s'havia de diferenciar les sorres.
 
-Fusta: en el cas de la masia les fustes formen part de
l'estructura, ja que els sostres trobem bigues de fusta, i
com és normal les portes i finestres també trobem que
són de fusta.
 
-Ceràmiques: a la masia la trobem en diferents formes
com poden ser en teules situades a les cobertes de la
masia i a l'escala exterior.
 
També trobem en el terra i parets reblert de sediments i
roques aquesta tècnica s'utilitza per reduir els costos de
l'obra omplint els espais amb roques, sorres i runes.

Sostre de la primera
planta on es pot veure les
bigues de fusta i el
reblert

Imatge de la llar de foc
de pedra

Masia de can maragall en el mapa de cornella

Taller 1:Aprendre de la construcció tradicional
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