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P A T R I M O N I 

La masia de Can Barraquer ja és 
patrimoni públic de la ciutat 
La finca serà 
rehabilitada per 
convertir-la en la 
seu del Museu 
de Sant Boi 

L 
'Ajuntament 
i la propietària 
de Can 
Barraquer. 
Maria Burch de 

Barraquer. van sijínar, a 
tlnal de tebrer. el conveni 
d'e\propiaeió per acord 
mutu de la tlnea on va 
viure i on va nmrlr Rafael 
C asanova. D'aquesta 
manera, l'emblemàtica 
masia del se^le \ \ situada 
al centre històric de la 
nostra població esdevé de 
titularitat pública. Ciràcies 
a això. el consistori podrà 
frenar-ne el procés de 
deteriorament i procedir a 
reslaurar-la. A la masia 
s'i'mpl;i(j*arà cl f'Mn:" i r ' s e r 
d'història de la nostra 
ciutat. 

("an líaiTaLtucr uneix al seu 
indubtable valor arciucològie 
conmiUicions simbòliques de pri-
inerüinagniliitl. r.iun.|Licsiaeasa pairal 
va \iurci \a nuírir.duiaiit la primera 

HISTORIA 

La ni.isi.i • s troba emplaçada al carrer del Pont, número 5 

meilal del segle XVIII. Rafael Casa-
mna, Aquesl tel ha convcrlit Sani 
lioi en un dels prineipals punts de 
irnhada de les celebracions de la 
Diada Nacional de Catalunya. 

Reivindicació 
L. n coc> raiillcai el cuineni al Ple 
Municipal, la masia es ja patrimoni 

;..„..:v;ií::!.í!e:;ire:.uun nLsviíprLí:.., 
de negociació. Queda satisfeta 
d'aquesta manera una històrica 
rei\ indicació del consistori i de les 
entitats i els ciutadans de Sani lioi. 
jListamcnt l'anyen què es complirà el 
\iiitè aniversari del multitudinari 
acled'aflrmaclónacionalque\:i tenir 
lloc a la phn;a de Catalunya de Sant 

Boi el ilia 11 de setembre de l'any 
1<Í76, 

Acord mutu 
l.'aconl nnplica l'expropiació, per 
mutu acord amb la propietària, tie 
Can lïarrai,]iier t de Ics edíllcacions 
auxiliars (Cal Cabalcr i les restes lie 
l'antic hospital del municipi), a mes 

aproximat de 32.8 mil ions de 
pessetes, l'-l text del con\eni especi-
llca que "Mana liurch de Barraquer 
ha desitjat ampliar cl patrimoni cul
tural de la ciutat de Sant Bt)i". mentre 
que t'.·\iuiiiameni "ha VDltzut arribar 
a una solució negociiidora perquè 
aquesta masia om|ilís un espai muse-

En aquesta casa 
va viure i va morir 
Rafael Casanova 
a principi del 
segle XVIII 

istic i cultural en cl poble de Sant 
Uoi", 

Museu 
l-.n atenció al \alor simbòlic de Can 
I i a r ra q u e r. I' A junt a m e ii t té I a 
intencii'tdecon\ertir-la en la seu del 
IbiLir museu de la ei ina!.t]uc mostrarà 
re\olució del territori i la població 
de Sani lïoi. l-l museu descriurà. 
especialment, l'evolució històrica de 
l'eiiinci i els seus habilanis. i molt 
particularment, la lluLira emblemà
tica de Rafael Casanova. 

Rehabilitació 
Can líarraquerésimedincicatalnuat 
que presenta en l'actualitat un 
dcrieicTn estai de coiiservaci('>. La 
rehabilitació de la finca és un 
l'i.·j^l·t^ iic giaii cnvcrü,adurí\: les 
sevescaracicrisliqucstècniques i Ics 
vies de Ini aïllament s'csludiaran a 
partir d'ara. I.a Direcció (ieneral 
d'Arquitectura i Habitatge de la 
(Ieneral i tat de Cata lunya s'ha 
compromès a subv encionar umi part 
del cost io\í\\ de Ics obres de 
rehabilitació. 

Sant Boi i la figura emblemàtica de 

Rafael Casanova 

Segons l'histoiiador Carles 
Serrel, en el segle XVI la 
propietat de Can Bairaqucr 

va passar a mans de la família 
Bosch. L'any 16% Maria Bosch i 
Barba va contreure matrimoni amb 
Rafael Casanova. 

Casanova fou conseller en cap de 
la ciutat comtal durant el setge de 
catorze mesos patit per Barcelona 
a mans de les tropes borbòniques 
de Felip V. durant la Guerra de 
Successió. El dia 11 de setembre 
de 1714 va caure greument ferit 
durant l'ofensiva final, que va sig
nificar un cop dur per a les 
tradicions i la identitat nacional 
catalana. 

Refugi 
Després de la gueira, Casanova va 
trobar refugi a Can Barraquer. i la 
família l'hi va fer passar per mort, 
per por a les possibles represàlies. 
AUàesvancelebrar sovint reunions 
c landes t ines de patr icis que 

Un museu on mostrar 
dos mil anys d'història 

Rafael Casanova 

estudiaven la manera de retornarà 
Catalunya les seves antigues 
llibertats. 

L'any 1737 Rafael Casanova es va 
retirar a viure definitivament a la 
masia .santboiana. on va morir, amb 
niés de vuitanta anys d'edat, cl dia 
primer de maig de 1743. Dos dies 
després el van inhumar al vas 
sepulcral de la capella de la Pietat, 
a l'església parroquial de Sant 
Baldiri. 

L 'Ajuntameni ha elaborat un 
avantprojecte del pla funcional per al 
futurMuscudeSanl Boi de Llobregat. 
ques'emplavaràaCaii Barraquer. La 
creació del museu és una vella 
aspiraciódcl municipi i una necessitat 
per preservar, estudiar i difondre el 
patrimoni de Sant Boi. conformat al 
llarg de dosmil anys 
d'història. Lanostra 
ciutat té et privilegi 

de disposar d'un ric 
patrimoni cultural. 
tant pel que fa a la 
quantitat com a la 
qualitat dels seus 

elements. HI museu 
permetrà fer-lo 
accessible a tota la 
població. 

L'esmentat avantprojecte assenyala 
que cl museu haurà d'ocupar un lloc 

seràobeila tothom i hauràd'aeomplir, 
per als seus usuaris, ílincions com 
ara ésser un vehicle d'aprenen-talge 
i de distracció, lui espai de parti
cipació científica, un recurs didàctic 
per a les escoles i im equipament 
cultural dinàmic. 

Alguns dels 
seus elements 
més impor
tants seran les 
termes roma
nes (les més 
ben conserva
des de Cata
lunya) , una 
col.leeeiód'ei-
nes i estr is 
agrícoles i la 

figura de Rafael Casanova. La noció 
de museu no farà rclerència exclus-
sivamem a l'edillci on s'emplaçarà. 

L'Ajuntament 
ha elaborat un 

avantprojecte del 
futur museu 

nu>lt destacat a ta V ida cultural de la sinó a lot un conjunt d'espais i 
nostra conunntat i. per dur a lemic eleinentspatriïnonialstlisseminatspel 
aquesta tasca, otérirà serveis i pro- territori: Icsiermes. l'crniita. la Torre 
gramacions anuals d'animació Í scn- de Benviure.cl nucliantic,el patrimoni 
sibilització del patrimoni. LI museu natural, l'Arxiu I lislòric Municipal... 

DOCUMENTACIÓ 

> Can Barraquer, 

una masia 

del segle XV 

E l origen de Can 
Barraquer se remonla al 
sígio XV. En aquella 

època la casa era conocida como 
el Casal de la calle del Pont. 
calle mayor de la población, que 
comimicaba la entrada a Sant 
Boi con la pla/a del Mercadal. 
centRineuràlgicodelpueblopor 
serelempla/amientodelmerca-
do semanal. 

Can Barraquer es una casa sola-
ricga de planta baja, piso y bu-
hardiilas acompanada de otras 
edificaeiones auxiliares que cir-
euniian un amplio jardín cen
tral. Kl conjunto ocupa una 
superfície aproximada de tres 
mil metros cuadrados. 

Conviene destacar el aleró de la 
cubierta. con un potente envi-
gado de madera, y. muy espe-
cialmente, las ventanas del 
primer píso. de piedra arenosa 
tipo Montjuïc, finamente labra-
das y en su mayoria de estilo 
tardo-gótico. 1-n la planta baja 
hay LUia pueila adovelada con 
piedra de la misma tipologia y 
con un arco de medio punto. Se 
aprecian a lgunos rehechos 
ochoccntistas realizados para 
corregir los cfectos de saqueos e 
ineendios padecidos a lo largo 
de la guerra de la Independèn
cia. 

Pcsc a su mal estado de conser-
vaciòn. los largos ailos úc aban
dono , e ier tas acc iones 
vandàlicas y algtJn hundimien-
to parcial, la casa conserva un 
aspect(í impi>nente que conllerc 
caràcter a una de las calles mas 
representalivas del núclco his-
lórico de nucstra población. 
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