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Intro 

 
La Villa Rosa, una casa d’indians 

Poble crescut a la vora del mar i de grans atractius, El Masnou, fou triat 

com a lloc d’estiueig de forasters i dels mateixos masnovins al llarg de més 
d’una centúria. Ja des de finals del segle XIX, alguns barcelonins de la 
burgesia s’hi van fer torres senyorials com a segona residència segons les 

línies estilístiques d’aquell moment (el modernisme historicista) i van 
contribuir molt a enriquir l’arquitectura de la població. 

 
La Villa Rosa, va ser adquirida i reformada per un d’aquells masnovins 
estiuejants que havia fet fortuna a l’Argentina.  

 
Al llarg de la segona meitat del segle XVIII i primera meitat del XIX, la 

demografia i l’economia catalanes van experimentar un creixement 
espectacular, encapçalat per la construcció naval i el comerç amb Amèrica. 
“Fer les amèriques”, és a dir, convertir-se en comerciants, desenvolupar la 

seva professió o establir i expandir el seu negoci o empresa a l’altra banda 
de l’Atlàntic, va ser el desig de molts joves catalans que van emigrar cap 

l’Argentina i Cuba, principalment. “Els immigrants catalans van ser, 
fonamentalment, artesans, petits comerciants o joves que, en acabar els 
estudis, es van traslladar a col·laborar amb parents i amics, ja assentats 

econòmicament en el continent.” (Sallé, 2009). 
 

Un grup molt reduït d’aquest emigrants van fer grans fortunes i al tornar a 
la seva terra se’ls va anomenar indianos. La majoria vivien de forma luxosa, 
van fer-se construir una gran casa a la localitat natal, que servia per 

mostrar l’èxit del promotor, un panteó, i en molts casos, van invertir part 
dels seus guanys en millores als llocs d’origen (obres públiques, escoles, 

asils, esglésies, etc.) per guanyar-se l'admiració i l'agraïment dels 
convilatans. 

 
Propietaris. Una mica d’història 
 

Els primers propietaris coneguts de la “Villa Rosa” van ser els masnovins 
Jaume Sensat i Sanjuan (El Masnou, 1856-1914) i la seva muller Rosa 

Pagès i Orta (El Masnou, 1858-1937). Van comprar la casa situada al carrer 
de la “Deseada” núm. 20, a les darreries del segle XIX i la van reformar 
com a residència d’estiueig. 

 
El nom de la “Villa Rosa”, com es coneixia a inicis del segle XX, fa referència 

al nom de la propietària i al color exterior de la casa. 
 
Jaume Sensat, de nissaga marinera i orfe als 7 anys, heretà un vaixell. Als 

divuit anys aconseguí el títol de pilot i comandà la nau durant una dècada 
fent la ruta comercial atlàntica. En començar el declivi de la navegació a 

vela, decidí vendre el vaixell i establir-s’hi a Buenos Aires (Argentina). 
 
Va treballar com a corredor de borsa durant quinze anys i va acumular un 

petit capital. Al llarg d’aquest període assolí gran prestigi i nombrosa 



clientela, gaudint d’una important influència en el desenvolupament 

econòmic de l’Argentina i en les relaciones entre aquets país i Europa, 
sobretot Catalunya. A ell se li va encomanar la memòria oficial “Estudio de 

la emigración en general y de la emigración española a la República 
Argentina”. Entre els diversos càrrecs honorífics que li van atorgar 
destaquen el de membre de la Junta Consultiva de l’Associació Patriòtica de 

Buenos Aires i el de cap superior honorari d’Administració Civil, ja de 
tornada a Catalunya. 

 
A finals del segle XIX, ja essent un hombre ric, decidí establir-se de nou a 
Catalunya. Abans però, va realitzar una estada de dos anys a Egipte, a més 

d’algun viatge realitzat a Tunísia?, que li va marcar notablement el seu gust 
per l’art islàmic, com queda ben palès a les façanes d’aquesta casa. 

 
Casat amb Rosa Pagès i Orta, s’establiren a Barcelona al Palau Malagrida 
situat al passeig de Gràcia núm. 27. Propietat de l’indià olotí Manuel 

Malagrida i Fontanet, que féu fortuna a l’Argentina a partir d’un petit 
establiment de venda de tabac que va esdevenir una important indústria de 

fabricació de cigars. 
 

És a Buenos Aires on els dos personatges es coneixen i estableixen una 
estreta i llarga relació d’amistat. El matrimoni Sensat–Pagès decideix llavors 
comprar una casa al Masnou i reformar-la al seu gust, encarregant el 

projecte al mestre d’obres Pere Andreu. El resultat és una reforma 
modernista amb una clara inspiració en l’art islàmic. Corrent neoàrab, que 

tot i ser força habitual a Barcelona ciutat, al Masnou significava tota una 
innovació estilística i formal. 
 

Molt a prop d’on vivia el matrimoni a Barcelona, trobem un referent molt 
clar d’aquest estil, la casa Pere Llibre. Construïda l’any 1872 pels mestres 

d’obres Domènec Balet i Nadal i Pere Bassegoda i Mateu (oncle de 
l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó), presenta gran similituds amb 
alguns elements de l’edifici com la composició d’algunes finestres. 

 
L’edifici és conegut també com la casa del Marquès de la Manguera. El 

costum de Jaume Sensat i Sanjuan de regar cada dia davant de casa, quan 
la nacional encara era un camí de terra, va ser l’argument d’ uns versos que 
li decicaven els estudiants quan agafaven cada dida el tren per anar a 

Barcelona: 
 

Vós que sou home sensat 
i en teniu tanta fal·lera 
en regar la carretera 

des d’avui quedeu nomenat 
el marquès de la manguera. 

 
 
D’habitatge familiar a Casa de Cultura 

 
El matrimoni estiuejava a la casa des de San Pere (festivitat local) fins a 

Tots Sants. Vídua des de 1914, Rosa Pagès i Orta s’hi traslladà a viure 
permanentment quan va esclatar la Guerra Civil, davant el perill que fos 



confiscada. Va morir, però, la primavera de 1937 i l’edifici l’heretà una 

neboda d’en Jaume, María del Carmen Planas i Sensat, que vivia a 
l’Argentina i que mai va habitar la casa. 

 
En acabar la guerra, va ser ocupada per les tropes italianes aliades del 
bàndol nacional. Sembla que quan es van retirar van desaparèixer alguns 

objectes de valor. Després, va ser habitada per llogaters i familiars de la 
propietària. 

 
En morir la neboda el 1964, la va deixar en testament a l’ajuntament del 
Masnou amb la condició que es destinés a un ús cultural.  

 
El 1975 s’hi va instal·lar la Fundació Sensat–Pagès i altres entitats i es van 

fer algunes modificacions a l’edifici per adaptar-la a escola d’economia 
domèstica i altres ensenyaments que impartia la Secció Femenina.  
 

El 1988 l’Ajuntament va decidir convertir-la en seu de la Casa de Cultura i 
va requerir l’ajut de la Diputació de Barcelona. El Servei del Patrimoni 

Arquitectònic Local es va encarregar de la restauració de l’exterior de 
l’immoble per retornar a l’edifici l’aspecte exterior original, entre el 1989 i 

1993. 
 
Durant un breu període de temps va acollir el Centre d’Informació i 

Recursos per a Dones. 
 

L’any 2014 comencen les obres de rehabilitació arquitectònica de l’edifici i 
consolidació de les pintures murals, degut a les greus patologies 
estructurals que patia l’edifici. Aquesta actuació es va cofinançar pel Fons 

europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013. Un cop acabades les obres, 

l’edifici reprendrà les funcions com a Casa de Cultura, amb una oficina de 
turisme, sala d’exposicions temporals i exposició permanent de la col·lecció 
d’art municipal. 

 
 

Reformes dels propietaris 
 
A l’Arxiu Municipal es conserven dues còpies datades el 23 d’octubre de 

1900 dels certificats emesos per l’Ajuntament del Masnou per fer les obres 
d’edificació de l’exterior de l’edifici, ambdós signats pel propietari, Jaume 
Sensat i Sanjuan i pel mestre d’obres Pere Andreu. Podem apreciar, però, 

que els plànols d’aquest últim, no coincideixen exactament amb l’edifici ja 
construït. 

 
Les directrius estilístiques neoarabitzants es van adoptar, probablement, pel 
gust del propietari per l’arquitectura islàmica arrel de la seva estada de dos 

anys a Egipte i també pel referent arquitectònic de la Casa Pere Lliure, 
situada molt prop d’on vivia el matrimoni Sensat–Pagès a Barcelona. 

 
S’aprecien també molts paral·lelismes en detalls constructius i decoratius 
(ceràmiques, acabats de les columnes, etc.) amb altres immobles del 



Masnou com el Casino, la Casa Benèfica o Can Bassegoda (núm. 105 del 

carrer St. Felip). 
 

Més aportacions artístiques i arquitectòniques del matrimoni Sensat–Pagès i 
d’altres masnovins les podem trobar al cementiri del Masnou. El panteó 
familiar, de 1916, va ser encarregat a l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i 

Amigó i l’obra escultòrica és de Rafael Atché i Farré. Trobem en aquest 
mateix recinte obres de notables arquitectes i creacions d’escultors de la 

categoria de Frederic Marés i Josep Llimona. 
 

Adaptació (1975) i 1a restauració (1988-93) 
 
Sembla que la casa va patir alguna petita reforma encara en vida dels 
propietaris, però els canvis més importants van ser efectuats per 

l’Ajuntament l’any 1975 per tal d’adequar l’edifici a escola d’economia 
domèstica sota la denominació de Fundació Sensat–Pagès. 

 
Les reformes van afectar principalment l’interior de la finca i part de la 
composició de les façanes laterals. Pel que fa l’exterior, es va pintar tota la 

façana que no va respectar la tonalitat original; es van desmuntar els arcs i 
la coberta de la tribuna mirador degut al mal estat de conservació; i es va 

obrir una porta lateral al carrer del Dr. Agell. Pel que fa a l’interior, es va 
tapiar la porta d’accés del servei que donava al carrer de Cuba que es 
revestí de ceràmica vidriada i es va ocupar amb una font; es van ocultar les 

pintures murals de la primera planta; es va anular l’envà que separava la 
cuina de l’office i carbonera; es va tapar el forat de l’escala a l’alçada de la 

segona planta; i es va col·locar terratzo sobre el paviment original de la 
planta baixa. 
 

El 1988, l’Ajuntament va decidir convertir-lo en seu de la Casa de Cultura 
del Masnou i va requerir l’ajut de la Diputació de Barcelona. La restauració 

va ser dirigida per l’arquitecte Claudi Arañó amb el criteri de retornar a 
l’edifici l’aspecte exterior original eliminant alguns elements afegits el 1975. 

 
Les obres van consistir en la substitució dels elements decoratius de pedra 
artificial; la reparació de tota la fusteria, de les motllures i de la barana del 

terrat; la reconstrucció de la tribuna de la cantonada (de la qual es va 
reproduir la coberta d’escames ceràmiques del cupulí segons el model 

original), i l’estucat i pintat de les façanes. 
 
 

Intervencions recents 
 
L’any 2012 l’Ajuntament rep una ajut Fons europeu de desenvolupament 

regional (FEDER) amb l’objectiu, entre d’altres, d’adaptar l’edifici a usos 
culturals i turístics. 

 
Les obres realitzades durant el 2014 i 2015 han consistit en la rehabilitació 
arquitectònica de l’edifici i la restauració de les pintures murals. A nivell 

estructural s’ha substituït la coberta, s’han reparat les patologies 



estructurals i de la façana (col·lapse de bigues, fissures, esquerdes, ciment 

aluminós...), s’han tractat les humitats i s’ha recuperat el terra hidràulic.  
 

La intervenció ha permès recuperar les pintures murals de les parets de la 
primera planta (amagades per dues capes de paper pintat), aturar els 
processos de degradació (despreniments dels suports, estrips i forats, 

pèrdua de capa pictòrica, etc.) i recuperar el seu aspecte original. 
 

 
 
 

 
 





  




