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El full informatiu que ens posa al dia de la situació de l’ODÈON

L’Odèon, un equipament bàsic
Després de deu anys de paràlisi i
amb la petita actuació del FEDER
(petita pel que fa a inversió en
l’edifici, però important a nivell
social i associatiu), a dia d’avui
tothom ja pot veure la volumetria de l’edifici de la cooperativa
La Unió, obra de Rafael Masó. Des
dels terrats i llocs elevats del poble, s’observa com el trau que havia deixat l’accident del 21 de no-

vembre de 2007 va cicatritzant.
Es veu la voluntat política després
de tots aquests anys treballant
per aconseguir que el poble tingués l’Odèon. Ara veiem que tots o
una part important anem a una i
per això creiem més que mai, que
l’associació ha de fer un últim esforç per aconseguir allò que tots
volem: L’ODEON. Una infraestructura necessària i un servei bàsic

pel poble, sobretot ara que s’hi ha
sumat el Centru i això permet esponjar tot el projecte.
Dos equipaments culturals municipals al centre. Un servei bàsic al
centre de Canet. Considerem que és
bàsic perquè amb la situació actual,
el que ens farà tirar endavant serà
la nostra cultura i la nostra llengua.

L’Odèon és vostre!!!

“L’Odèon i el Centru, formen un projecte cultural ideal per Canet”
Xavier Fabré és un dels arquitectes del Despatx DTF, especialista en recuperació
de patrimoni que ha dirigit l’obra de recuperació i consolidació de l’Odèon.

Vostè coneixia
l’Odèon?
Jo havia conegut
la sala i el que s’hi
feia en la seva efervescència i era
un miracle prodigiós en aquell
moment. Potser no ho semblava,
però que en aquell moment hi hagués tanta activitat cultural era
una cosa meravellosa. Molts ho
trobem a faltar. Ara hem tingut
l’oportunitat de reprendre el projecte després de molt de temps
aturat. Per nosaltres, és una satisfacció poder fer-ho. El nostre
despatx, DFT arquitectes, està
especialitzat en la recuperació de
patrimoni i poder rehabilitar un
equipament emblemàtic per Canet, com l’Odèon, ens fa contents.
Al projecte que estan portant a
terme encara li queden molts

elements per fer. Quin és el seu
objectiu?
Hem volgut preservar absolutament l’esperit de l’edifici
respectant al màxim l’estil de
Rafael Masó. Farem un equipament del segle XXI amb diverses configuracions, com ara
una sala al pis de dalt amb una
capacitat màxima per a 288

“Farem un equipament
del segle XXI, amb diverses configuracions”

persones amb butaques retràctils. Serà un espai que es podrà
adaptar a les necessitats del
muntatge o activitat que s’hi
vulgui fer, a més disposarà d’un
equipament tècnic de primera
línia. Evidentment complint totes les normatives i amb la dis-

tribució que necessita un equipament cultural en el moment
actual. D’altra banda, a la planta baixa hi haurà un vestíbul i
un cafè ciutadà.
Com valora la compra i posada
al dia del Centru?
Va ser una gran alegria, així podem confegir el projecte cultural
únic, ja que el Centru descongestiona l’Odèon. La seva incorporació en un mateix projecte ha
estat vital per disposar d’una
sala petita, perquè l’Odèon, per
les seves dimensions, no la podia assumir. Ara els dos espais
es complementaran per formar
un tot. Aquesta conjunció en el
moment precís permet fer un
equipament modern i perfectament dimensionat per un municipi com Canet.
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Rafael Masó a Canet de Mar:
arquitectura, política i cultura

les de caràcter econòmic i administratiu, i de l’altra les que Masó anomenava “propaganda i cultura”. Per
tant, a més de la botiga, magatzem,
forn de pa i oficines de la cooperativa a la planta baixa, el primer pis
estava concebut per a la celebració
“d’actes d’expansió cooperativista i
aquells que es relacionin directament
amb les finalitats de la Societat, entre els que es compten els de cultura,
formació social, recreació (...)”. Amb
aquesta finalitat, la primera planta
estava organitzada al voltant d’una
gran sala polivalent, amb el cafè i
un escenari per fer-hi ball i teatre.
Tot i que les dificultats econòmiques
de la cooperativa van obligar Masó
a fer canvis en el projecte, l’edifici
es va inaugurar el juny de 1923, i el
1931 ja li van demanar una ampliació per instal·lar-hi una sala de cinema (l’Odeon, el nom que ha perdurat)
i una biblioteca; és a dir, fer encara
més activitats culturals.

“L’edifici La Canetense
va estar sempre imbuït
de l’esperit del
cooperativisme”

Sobre l’origen de l’encàrrec de La
Canetense a Masó, quan Canet tenia relació amb altres arquitectes
destacats com Lluís Domènech i
Montaner i Josep Puig i Cadafalch,
entre d’altres, s’ha apuntat la possibilitat que fos gràcies a Josep Fors
Vidal (1889-1956), que era regidor
de la Lliga a Canet (i alcalde durant
la República) i es relacionava amb
destacats intel·lectuals noucentistes com Eugeni d’Ors, Josep Carner

A les fosques

Les obres de Rafael Masó (18801935) a Canet de Mar, tant La Canetense (1920) com la Casa Renau
del carrer Riera Buscarons (1929),
són dos exemples característics de
la seva arquitectura durant els anys
20, una època en la que Masó va
abandonar la modernitat i la innovació que caracteritzava la seva obra
de joventut en favor d’uns edificis
amb més referències a la tradició i
el gust popular. Quan Masó va rebre
l’encàrrec de construir la nova seu
de la cooperativa agrícola La Canetense, a finals de 1919, l’arquitecte
es trobava immers de ple en la campanya per les eleccions municipals a
Girona, a les quals es presentava en
la llista de la Lliga Regionalista. En
la correspondència amb el seu amic
i col·laborador, l’arquitecte Josep M.
Pericas, es queixava del temps que
li havia robat la campanya electoral
per dedicar-se als encàrrecs que tenia entre mans. Precisament, Masó
va signar el projecte de La Canetense just quan s’acabaven de celebrar
les eleccions, el febrer de 1920, en
les que va ser escollit regidor en un
govern de coalició dels regionalistes
amb els republicans federals.
Aquest fet també ens indica que durant el període de disseny i construcció de l’edifici de la cooperativa, Masó es trobava en un moment
de plena dedicació a la construcció
d’equipaments i serveis públics, ja
que en realitat a Girona va ser el regidor de Foment (urbanisme). Per això
l’edifici de La Canetense, tot i ser un
encàrrec d’una entitat privada, va
estar sempre imbuït de l’esperit del
cooperativisme i de servei a la cultura i la gent de Canet, un tret que
es va mantenir durant tota la seva
història. En la memòria del projecte
ja deixava clar que l’edifici que havia
projectat responia a “les necessitats
estrictes que tota societat Cooperativa sent en el desenvolupament de la
seva vida normal i que precisa que
satisfaci el seu edifici social”. Aquestes necessitats eren, d’una banda,
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Per què serveix
el 155?

i Josep Bofill i Mates, tots ells amics
de Masó. També devia ser gràcies a
Josep Fors que Masó va rebre el primer encàrrec relacionat amb Canet:
el disseny de les rajoles de ceràmica
amb els noms de diferents carrers de
la població, executades entre 1912 i
1914. Algunes van ser pagades per
l’Ajuntament i altres pel Foment Catalanista, de la junta del qual Fors
també formava part. El que si sabem
del cert és l’origen de la Casa Renau,
ja que gràcies al projecte de l’Odeon
Masó va conèixer a Josep Renau,
membre de la junta de la cooperativa
i militant d’Acció Catalana, un partit
fundat el 1922 per dissidents de la
Lliga, presidit per Bofill i Mates i al
que Masó també es va afiliar. És una
casa en la que Masó va demostrar
que també sabia adaptar el seu llenguatge a les possibilitats i necessitats
d’una família de classe treballadora,
fent una arquitectura que conserva
igualment el seu caràcter auster i
integra elements vernacles i artesanals, com l’arc de mig punt, la forja i
la ceràmica vidriada.
Així doncs, l’obra de Masó a Canet
de Mar és un exemple clar de la seva
obra durant aquella dècada però sobretot mostra la voluntat que tenia
l’arquitecte de posar l’arquitectura
al servei de la construcció del país,
segons els ideals noucentistes de la
seva generació. Per això, malgrat els
entrebancs de tot tipus que va tenir,
és important veure com va treballar
per aconseguir que l’arquitectura fos
un art directament relacionat amb la
política i amb la cultura com a instruments indispensables per vertebrar i
enriquir la societat civil.

Per governar
amb només 4
diputats

Si ens vols fer arribar els teus suggeriments, escrits, comentaris i opinions, escriu-nos a info@odeoncanet.org

