
 

Casa estapé 

 
La casa estapé també anomenada casa enric laplana, va ser dissenyada pel 
arquitecte Bernardí Martorell i Rius l'any 1907. La casa, es troba en el 
passeig de Sant Joan, numero 6, a Barcelona. 

 

És un edifici d'estil modernista força original. Esta fet de maons rojos en el 
que sobretot destaca la cúpula (dissenyada per Jaume Bernades) que està 
feta com a l'estil del món musulmà, acaba amb un parallamps i una finestra 
en forma de flor. A la part inferior hi ha la tribuna que segurament 
correspon al saló de l'habitatge. La planta es diu principal perquè en aquella 
època els senyors eren els que vivien a la planta principal, amb sostres més 
alts, graons de marbre amb cants arrodonits i més amples i que s'anaven 
estrenyent i creixent en altura conforme anaves pujant per l'escala. 

El parament cec dels primers quatre pisos té un acabat d'estucat vermellós 
amb esgrafiats de flors, mentre que el pis superior i el coronament són 
acabats amb maó vist. Com a elements característics cal parlar sobre la 
tribuna de pedra i, especialment, el capcer amb cinc ulls de bou i la la cúpula 
d'escates de ceràmica que capça l'edifici. 

 

Biografia de Bernardí Martorell 

 
L'arquitecte era català, nascut el 1877. Pertanyia a una família rica i va 
rebre una bona educació. Va obtenir el seu títol d'arquitecte el 1902. Va 
treballar durant algun temps a la Sagrada Família i era amic de Gaudí. El seu 
treball es considera part de la modernitat catalana. Moltes de les seves 
obres van ser edificis religiosos com l'Església de Sant Agustí a Sabadell, 
Convent de Valldonzella a Barcelona, Església dels Escolapis a Sabadell, 
Església i Convent del Santíssim Redemptor de les oblats de Bellesguard de 
Barcelona o el Col·legi de les Teresianes a Tarragona. Bernardí va ser 
influenciat pel neo-gòtic anglès i també tenia una passió per l'art i 
l'arquitectura oriental. Va morir l'any 1937 a causa de miocarditis aguda. 
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