rutes culturals urbanes
El Modernisme a Canet de Mar: vestigis d’un
passat industrial i d’estiueig
a càrrec de Vicente de la Fuente Bermúdez

Un passeig pel Canet del 1900, descobrint la seva historia i com passava
els estius la burgesia modernista.
Canet de Mar té una de les concentracions d’edificis
modernistes més importants de la antiga Costa de Llevant
(l’actual Maresme). Un Modernisme que va arribar a
Canet de la mà dels industrials de la vila i dels
barcelonins que venien a Canet a passar l’estiu. Son
edificis d’arquitectes com Francesc Fargas Margenat,
Pere Domènech i Roure, Eduard Ferrés i Puig o mestres
de cases de Canet, com Martí Isern, Salvador Torrus o
Salvador Medir. Però el
principal

atractiu

Estació de Rodalies Canet de Mar

de

Canet es la presencia
de Lluís Domènech i Montaner i la seva obra. La família materna de
Domènech i Montaner era de Canet. I amb una canetenca, Maria Roura,
es va casar. Aquí va construir la seva casa (Can Domènech) i la de
alguns familiars (Casa Roura) o associacions (Ateneu) . No va ser l’únic
gran arquitecte que va deixar petjada a Canet. L’activa burgesia local va
recórrer a arquitectes con Josep Puig i Cadafalch o Rafael Masó. Uns
encàrrecs per la vida (cases i fàbriques) i per la mort. Al cementiri es
poden veure panteons dissenyats per Domènech i Montaner o Puig i
Ferrés amb escultures de Joan Llimona i Pau Gargallo.

punt de trobada: porta principal de l’Estació de Rodalies d’ADIF a CANET DE MAR
dates: dissabte 20 d’octubre de 2012
hora: 11 del matí
idioma: català
preus: 18 euros; www.atrapalo.com: 11 euros; socis de la FEHC (Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya) i socis
d’Emblecat i acompanyant: 5 euros; menors de 14 anys acompanyats dels pares: gratuït
organitza: Emblecat. Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat
més informació i inscripcions: itineraris@emblecat.com ---- www.emblecat.com

