
L a Torre Roura és un gran casal modernista 
situar damunt un turó enmig de la valí 

calongina. S'hi acccdcix des de la carretera 
principal que uneix ei poblé marítim de Sant Antoni i la vila 
interior de Calonge. Seguint aquesta direcció Tedifici es dis-
tingeix a meitat de recorregut a má dreta, darrere uns alts plá' 
tans i per damunt els verds coronamento deis pins. 

Els Roura i els taps de suro 

Parlar deis Roura de Calonge es parlar de la industria 
surotapera. La Torre Roura va ser feta construir per Tindus-
trial surotaper Enric Lluís Roura Vilaret. Nascut a Calonge 

el 4 de novembre de 1865, era el sise de ser germans. El seu 
pare, Esteve Roura Ponsjoan, crea a mirjan del segle XIX la 
primera fábrica de taps de suro a gran escala a Calonge, 
superant el model de les petites botigues existents a moltes 
Uars calongines. 

Esteve Roura educa, des de molt petits, dos deis seus filis, 
Josep i el mateix Enric, en les feines propies de la fabricació 
de taps de suro i de tot el que hi estigués relacionar; d'aquesta 
manera s'assegurava la continuítat del negoci familiar. Els dos 
germans degueren ser bons alumnes, car aviat foren enviats 
amb responsabilitats a dues sucursats que la fábrica del pare 
establí a la Gran Bretanya, en aquell temps el principal mer-
cat d'exportació deis seus productes. 
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El primer a marxar fou Josep, eí germá gran que s'enca-
rregá de la sucursal de Londres. Posteriorment s'empürtá 
l'Enric, ei seu germá petit, que, després d'un temps a la capi
tal británica estudian! ridioma, va ser enviat peí seu germá, a 
la increíble edat de quinze anys, a la ciutat escocesa d'Edim-
burg per atendré el mercat deis productors de whisky. 

Els dos germans s'aclimataren de manera ben diferent a 
la vida de la Gran Bretanya. Mentre Josep acaba residint gai-
rebé tota la vida a Londres, Enríe sembla que sempre sentí 
enyoranfa per [a seva térra. Tenint poc mes de trenta anys i 
havent passat tota la joventut a Edimburg, mort el pare i 
essent l'hereu ei seu germá Josep, Enríe decidí construir-se 
una casa a Calonge tot preparant el seu retorn. 

La residencia d'Enric Roura 

La finca on avui s'al^a la Torre Roura havia estat 
adquirida per Enric el 1896. El Uoc era conegut per Puig 
Aixades o Torre del Baró; aquest darrer nom fa referencia a 
una masía amb torre de defensa que hi havia en aquest 
indret i que fou enderrocada per bastir el nou edifici, La 
Torre Roura s'edificá al Uarg del 1899 i, per tant, estem en 
vigílies del seu centenari. 

L'encárrec de la construccio va ser fet a Pere Pascual, un 
mestre d'obres de Sant Feliu de Guíxols, aleshores el cons-
tructor mes actiu amb diferencia en aquesta població baix-
empordanesa. Pere Pascual ja era conegut a Calonge, car, tan 
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sois tres anys abíins de construir la Torre Roura, havia enlles-
tit i'ampliació i la capella del CoMegi de les Carmelites de la 
Caritat de la població. 

Tot i que Enric Roura degué donar algunes pautes a 
seguir, Pare Pascual projectá i construí la Torre Roura amh 
moka independencia. Segons testimoni de Josep Roura 
Batet, fiíl petit de l'Enric, el seu pare conegué el projecte 
de construcció ja for^a avanzar i sembla que no va ser gens 
del seu grat. L'edifici li sembla una obra faraónica, lluny de 
les raonables proporcions del modest habiratge familiar que 
ell desitjava. 

Construida la Torre Roura, Enric torna a Calonge 
i funda la seva propia familia. 

Es casa amb Maria Batct i Camps, filia d'un altre 
important industrial surotaper de Sant Feliu de Guí-
xols, amb la qual tingué tres filis. 

Al Uarg de la seva vida a Calonge, Enric demostrá 
la seva estima vers el seu poblé. Ajudá de forma calla
da la gent mes pobra de la població. 

Féu una donació de trenta-tres mil francs per a la 
construcció d'un hospital asil i fou cofundador de la 
Caixa d'Estalvis de Calonge, i es preocupa de promou-
re Pestalvi entre els infanrs. També participa en políti-
ca i arriba a ocupar el carree de diputat provincial i 
v icepres ident de la Diputació de Gi rona . Avuí un 
carrer de Calonge porta el seu nom. 
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L'entorn de la casa 

La Torre Roura és un edifici emhlcmáric a Calonge-
Situada en el centre de la valí, la seva silueta s'ha fet gairebé 
referencia visual ineludible en el dia a dia de molts calongins. 
La seva presencia evoca constantment un període puixant i 
significatiu de la població, com varen ser els anys daurats de 
la industria surotapera. 

Al peu del camíque puja fins a la Torre Roura, traspassat 
el portal d'accés a la finca, hi ha una serie d'edificacion,s que 
en el seu dia foren les depeiuiencies annexes a Fedifici princi' 
pal, com els habitatges del guarda i el xofer, les cavallerisses i 
les cotxeres. Sobresurten, pero, per la seva unicat d'estil amb 

la Torre Roura, un enorme colomar i mes enllá una caseta on 
hi havia instal-lat el mecanisme que produTa l'electricitat 
necessária per a la casa. 

El cauu' fins a la casa puja suaumenr donant una petita 
volta i travefísant el jardí paisatgí-stic que envolta Tedifici i on 
el pi és el protagonista absolut. El camí desemboca davant la 
faijana principal de la casa. Des de l'exterior, l'edifici és una 
estructura compacta i simétrica de forma quadrangular a la 
qual donen personalitat la gran porxada que abraca gairebé 
tot l'edifici i, sobretüt, la peculiar torratxa al damunt. Altres 
detalls remarcables son les balustrades que tanquen les terras-
ses, les franges decoratives de maó vist i les pintares amb 
motius floráis estilitzats. 
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Del soterrani a la torratxa 

La disrrihució incerior de la casa .segueix les dircctrius de 
l'época en qué es construí: soterrani; planta haixa amb la 
cuina, el menjador i les sales; primer pis amb els dormitoris, i 
segon pis per al servci. 

La porxada de la planta baixa és un espai díáfan que 
evoca les tranquiMcs i Uargues tardes de l'estiu iMiipor-
danés. Traspassada la porta rep al visitant un enorme can-
ccU amb els vidres profusament dccorats per dibuixos típi-
cament modernistcs amb branques d'arbres, ocells i papa-
Uones. El vestíbul esta cobert per un enteixinat- Ais murs, 
en la década deis quaranta, es coMoca un altíssim recolza-

dor de fusta en substitució d'unes pinturcs fetes malbé 
durant la Guerra Civil. 

De les dues plantes nobles destaquen les pintares que 
decoren els sostres. Son d'estil modernista amb abundor de 
motius vegetáis generalment estilitzats. Sobresurten les pin-
tures del menjador d'una linia semblant ais dibuixos del can-
cell. Representen quatre escenes de natura protagonitzades 
per ocells voletejant entre paisatges de variada vegetació. 
Entre aqüestes quatre escenes de natura hi ha intcrcalades 
quatre figures d'amorets. 

Totes les sales i dormitoris teñen la seva propia xemeneia. 
Seguint un mateix estil formen un bell conjunt: una llar de foc 
petita embolcallada per un elegant revestimcnt de formes cías-
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• 

Enríe Roura María Batet 

sicistes realitzat en marbre de difcrents colors, Deixant de 
banda aportacions posteriors, gairebé rot el mobiliari es d'estil 
anglés, portat expressament des de la Gran Bretanya. Destaca 
['espectacular bufet del menjador. Ais murs sovintegen els 
retrats fotografíes deis avantpassats de la familia Roura i gravats 
britanics amb les típiques caceres a cavall pels camps anglesos. 
De tots aquests detalls es deixa entreveure la profunda admira-
ció que sentia Enric Roura per la cultura anglosaxona. 

La segona planta és molt mes modesta. A part de les 
habitacions del servei, hi ha una sala ocupada per un immens 
biliar portar també des de la Gran Bretanya. A dalt, pujant 
Péscala i sortint al terrat, s'accedeix a ía torratxa. Es aquesta 
un mirador espléndid i privilegiat sobre la valí de Calonge. 
D'un costat, la Mar Mediterránia; de l'altre, la silueta mun-
tanyenca de les Gavarres emmarcant el peculiar campanar de 
Sant Martf de Calonge, i entre el mar i la muntanya, la bella 
planúria cakmgina. 

«El Gegant del Pía» 

El desconcert d'Enric Roura per la monumentalitat 
donada al casal per Pere Pascual fou premonitori de l'actitud 
d'alguns calongins envers l'edifici al qual batejaren amb el 
nom de Gegant del Fia, qualificatiu que semblava veure en la 
Torre Roura quelcom d'arrogant o poderos. De fet es conser
ven fotografíes de principis de segle on la silueta inconfusible 
de la Torre Roura es distingeix nítida en la distancia, solita

ria, dalt del turó en aquell temps nu de vegetació, per damunt 
del paisatge de la valí de Calonge. 

Durant la Guerra Civil, el gran casal abandonar per la 
familia Roura fou confiscat peí Comité Anrifeixista local i 
sembla que es produíren alguns desperfectes- Posreriormenr 
s'hi instaMá r«Agrupaciün Norte de Defensa de Costas» de 
Texércit república, manada per un coronel i encarregada de 
la defensa de la franja costanera que anava de Blanes fíns a 
Porrbou. A les acaballes de la guerra una columna de soldats 
italians, pertanyent a l'exércit nacional, ocupa l'edifici; hom 
recorda com llavors molta gent del poblé s'arrihava fíns a la 
Torre Roura per mirar d'aconseguir quelcíjm de menjar que 
sobres del ranxo deis soldats. 

Actualment la Torre Roura és propietat de Josefa Roura 
Alier, neta de TEnric. Amb estimable paciencia procura pre
servar aquesr magnífic llegar deis seus avanrpassars, darrer vin-
cle familiar amb Calonge, i pegia fonamenral del parrimoni 
hisroric i arquirectónic de la població. Aíllada i solitaria enmig 
del pía, la Torre Roura és avui dia una segona residencia aris-
rocrárica i campestre, refugi conrra la bullícia de la gran ciurar. 
Viu en silenci, reclosa sobre si mareixa, mentre al seu voltanr 
edificacions mes modernes reflecreixen el pas del remps. 

A . J o r d i B a u t i s t a P a r r a 

Vull agrair a Montserrat Darnacullera i Montserrat 
Pérez la seva inestimable col'laboració. 
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