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PROPOSTA DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE CALELLA 
SOBRE LA CASA DE CAN SAULA

INTRODUCCIÓ 
L’Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella és una entitat cultural sense ànim 
de lucre, que té per objecte vetllar i treballar per la preservació, conservació i difusió del 
patrimoni cultural de Calella, en tots els seus aspectes: històric, urbanístic, arquitectònic, 
artístic, entre d’altres.
La Sra. Maria Dolors “Lolín” Saula Palomer, traspassada el 10 de setembre del 2019, va 
instituir hereva universal a la Fundació Privada Germanes Saula-Palomer, amb l’obligació 
que aquesta destini un dels seus habitatges, el del carrer Sant Pere o el del carrer 
Església, a Museu, que haurà de dir-se Humet-Saula, on s’exposarà la col·lecció d’obres 
propietat de la testadora.
L’Ajuntament de Calella i la Fundació Germanes Saula-Palomer han signat un conveni 
que comprèn la donació a l’Ajuntament de la Casa Saula del carrer Església 148 
(catalogada i molt ben conservada tant per fora com per dins), amb l’obligació per 
part de l’Ajuntament de destinar part de l’immoble al Museu Humet-Saula. Felicitem a 
l’Ajuntament per haver aconseguit que, el que en un principi havia de ser una cessió, 
finalment hagi estat una donació.
L’Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella, no podíem romandre en silenci 
en una qüestió de tanta transcendència patrimonial i cultural per la ciutat. Després 
d’informar-nos per múltiples fonts, hem considerat que estem en condicions de fer 
públic el nostre posicionament i exposar la nostra proposta. Seguidament passem a 
detallar-la:

ELS QUADRES
El conveni de donació de la casa de Can Saula diu que “és condició essencial de la 
donació, que es destini la casa a Museu per exposar les pintures Humet-Saula i així 
poder complir la voluntat testamentària de la M. Dolors “Lolín” Saula Palomer”. 
La col·lecció de pintura Humet-Saula, reunida pel Sr. Humet, comprèn aproximadament 
un miler d’obres, com bé és sabut pels calellencs. A la presentació de la signatura de 
l’acord amb l’Ajuntament, la Fundació digué que destinaria aproximadament unes 500 
pintures per tal de dotar les exposicions de Calella. Més tard, el 18 de gener, en una 
entrevista a RadioCalellaTv, la presidenta de la Fundació va dir que la quantitat seria de 
900 obres. 
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Tot aquest ball de xifres ens sembla desconcertant. El què cal és donar a conèixer la 
relació de la totalitat de les obres que comprèn la col·lecció d’art del farmacèutic i 
mecenes Sr. Miquel Humet, estiguin a Calella o fora de la ciutat. En termes artístics, la 
unitat de col·lecció és fonamental, vol dir que té un sentit en si mateixa i que no es pot 
ni dividir ni disgregar. El fet que la col·lecció sigui pública o privada no afecta al sentit 
d’unitat de col·lecció. Per això cal que les obres estiguin degudament inventariades i 
conservades. És aquesta la manera de poder assegurar que es respecten les voluntats 
de la Lolín.
Actualment els quadres es troben distribuïts per diferents cases, tant de Calella com de 
fora, i hem pogut constatar que a la casa del carrer Sant Pere, on va viure fins els darrers 
dies el matrimoni Humet-Saula, hi ha centenars de quadres taxats i alguns d’ells estan a 
la venda. 
Moltes d’aquestes pintures ja es van exposar a Calella en dues exposicions 
monogràfiques titulades “Col·lecció Humet-Saula d’art català dels segles XIX i XX”, 
els anys 2011 i 2012 i també en altres exposicions col·lectives. Sabem que la col·lecció 
Humet-Saula incorpora quadres de gran format, i alguns d’aquests estan entre els 
millors de la col·lecció. Caldrà, doncs, un espai d’exposició ampli per poder aplicar una 
bona línia discursiva en les diferents exposicions. És per aquest motiu que considerem 
que la primera planta de l’edifici de Can Saula és el millor espai de la casa per poder 
exposar les pintures d’una forma digna i, al mateix temps, respectuosa amb les 
voluntats de la Lolín. (Visioneu el següent vídeo de l’exposició de l’any 2011).
https://www.youtube.com/
watch?v=4o4912GPVHY&list=TLPQMjAwMzIwMjBzEF5hAjUiIg&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=4o4912GPVHY&list=TLPQMjAwMzIwMjBzEF5hAjUiIg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4o4912GPVHY&list=TLPQMjAwMzIwMjBzEF5hAjUiIg&index=2
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LA CASA  
Calella, d’ençà de la seva fundació, ha estat construïda, enderrocada i tornada a 
construir al llarg de totes les èpoques. Cada temps històric però, ens ha deixat cases i 
edificis d’estils i estètiques diferents segons corresponia a cada moment. 
Tot allò que avui encara en resta, forma part del nostre Patrimoni. Alguna d´aquestes 
construccions tenen el valor de considerar-se irrenunciables i dignes d´estar en un 
catàleg d´edificis protegits i per això de fa ja molts anys, tenim una llista de cases i 
elements arquitectònics que tot i ser molts d´ells privats, es considera que han de 
mantenir-se i perviure per gaudi de les futures generacions. Aquests elements són els 
que ens lliguen als habitants de Calella a les nostres arrels i la nostra identitat i són 
element indispensable en la nostra riquesa cultural.
A Calella no ens sobra patrimoni, ans al contrari, hem perdut edificis que han empobrit 
i molt la nostra memòria i tot allò que es perd, sigui per enderroc o per deixadesa, es 
perd per sempre.
Totes aquestes cases que al llarg de la història les famílies han anat construint a Calella 
-per demostrar riquesa o posició, o simplement per seguir els cànons estètics del 
moment-, han embellit sens dubte els nostres carrers i el nostre entorn diari, essent el 
decorat de convivència de tots.
Aquestes cases són per tant regals, i la responsabilitat de garantir-ne la seva pervivència 
en condicions no és només dels particulars que hi viuen, sinó de les administracions que 
han de vetllar i ajudar per la protecció i salvaguarda d´aquests edificis, també perquè 
molts d´ells són municipals.
Si entenem que aquestes cases són regals, amb Can Saula, Calella ha rebut no només 
una casa sinó una gran responsabilitat, que inclou la màxima cura en la intervenció que 
es decideixi fer, ja que tot allò que es perdi serà irrecuperable. 
Can Saula és un edifici de l´any 1927, fet construir per un industrial i fabricant de pastes 
d´alimentació, d´estil academicista, afrancesat, elegant, sobri i de gran bellesa. La casa 
ha estat durant molts anys tancada, i és per aquest motiu que ha conservat tots els 
seus elements interiors, mobiliari, fusteries, instal·lacions i aspecte original sense gaires 
intervencions. 
Can Saula és el seu rebedor i la seva planta baixa on hi ha les sales de representació, 
l´espai que la família volia mostrar a les visites, el decorat que parla del seu estatus 
social. Can Saula és la petita joia de l´escala principal. Can Saula és també el seu pati 
urbanitzat amb parterres de jardí francès i el seu cobert al fons entre cosidor, saleta 
de descans i safareig. Can Saula és a més un pis principal  on hi ha els dormitoris i 
habitacions, que sense dubte poden presentar molt dignament una mostra seleccionada 
de la part de la col·lecció Humet-Saula de pintura catalana del segle XIX i XX. I un segon 
pis per activitats i tallers relacionats amb les disciplines artístiques.
https://youtu.be/ahQWwss4pRM

https://youtu.be/ahQWwss4pRM
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EL MUSEU HUMET- SAULA
Tal com hem exposat abans, és la planta baixa de la casa la que dóna sentit al concepte 
de Museu, que ve donat pel testament de la Lolín. La pròpia planta  baixa ja és per si 
mateixa un petit museu: és l’espai noble de la casa que mostra el mobiliari i la decoració 
de l’època, permetent recrear l’ambient d’una família benestant calellenca de la 
postguerra.
Pensem que s’ha de ser molt curós amb les intervencions que es pretenguin fer i que tot 
allò que s’incorpori o es modifiqui com a conseqüència de les adaptacions que s’ han de 
fer a la planta baixa, ha de mantenir una harmonia i un respecte pel  conjunt de l’espai.

CENTRE CÍVIC
Els Centres Cívics són equipaments culturals i cívics de barris, pobles i ciutats. Són 
iniciatives ciutadanes gestionades per l’Ajuntament o conjuntament entre aquest i 
les entitats. Als Centres Cívics s’hi poden fer jornades culturals, tallers de tot tipus, 
exposicions d’art, de fotografia o de qualsevol disciplina artística, cursos, xerrades, 
concerts, etc. També poden ser la seu d’associacions, i sovint s’hi pot trobar informació 
del municipi i de les seves activitats.
A la ciutat de Barcelona, per exemple, hi ha 52 Centres Cívics de tot tipus. Des de la 
Casa Elizalde, situada al Districte de l’Eixample, de principis de la dècada de 1980, fins 
el Centre Cívic més nou, de l’any 2017, el Centre Cívic Can Clariana Cultural, situat al 
barri del Congrés i els Indians. Cada barri de la ciutat de Barcelona té un Centre Cívic: 
alguns d’ells són edificis històrics adaptats, i d’altres són edificis nous. La característica 
fonamental de tots ells és que cada Centre Cívic s’especialitza en una temàtica, i 
d’aquesta manera les activitats estan repartides per tota la ciutat.
Centre Cívic Can Basté, centrat en el món de la imatge i la fotografia 
https://www.canbaste.com/
Centre Cívic Barceloneta, una referència en el món de la dansa  
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barceloneta
Centre Cívic Can Verdaguer, un referent en el món del còmic   
https://canverdaguer.com/
Centre Cívic Casa Golferichs, on la música i la fotografía són els plats forts d’aquesta 
petita joia del Modernisme https://www.golferichs.org/
Centre Cívic Can Felipa, especialitzat en arts visuals i escèniques  
http://www.cccanfelipa.cat/index.php
Centre Cívic Convent de Sant Agustí, un referent en el sector multimèdia i audiovisual 
https://conventagusti.com/

https://www.canbaste.com/
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barceloneta
https://canverdaguer.com/
https://www.golferichs.org/
http://www.cccanfelipa.cat/index.php
https://conventagusti.com/
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Tal com veiem en aquests exemples, és molt habitual que una casa catalogada  
comparteixi espais amb un centre cívic. Tanmateix, seria desitjable que hi hagués una 
coherència amb el contingut dels espais museïtzats de la casa i les activitats que s’hi 
desenvolupen com a centre cívic. 
Els espais de la casa de Can Saula són absolutament insuficients com a Centre Cívic 
únic, encara que s’hi dediqués la totalitat de l’edifici. En la nostra proposta, els espais 
de la casa destinats al Centre Cívic són la sala d’exposicions de la primera planta,  la 
totalitat de la segona planta, el pati, i el cobert del fons, que s’hauria de conservar. 
Pensem que Calella ha de disposar de centres cívics distribuïts per diferents espais en 
funció de les activitats que s’hi realitzin i amb una certa tematització, tal i com funcionen 
a d’altres ciutats.
El Centre Cívic de Can Saula creiem que s’hauria de centrar en les disciplines artístiques, 
i s’hi podrien desenvolupar diferents activitats com tallers de gravat i pintura, 
restauració de mobles antics, història de l’art i del moble, ceràmica, arts decoratives, 
fotografia, còmic, multimèdia, etc.

Cal ser molt respectuosos amb un edifici protegit com la casa de Can Saula.
La nostra proposta destina la planta baixa a museu, recreant l’ambient de la casa 
amb el mobiliari i la decoració original.  
Les dues plantes superiors de l’edifici es destinen a Centre Cívic:  
la primera seria l’espai ideal com a sala d’exposicions, per mostrar, entre d’altres,  
la col·lecció de pintures Humet-Saula;  
i la segona planta estaria relacionada amb les disciplines artístiques.


