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INTRODUCCIÓ 

 

“Probablemente, la pregunta más común que se hace la gente de la artesanía, o el 

oficio, es en qué se diferencia del arte”1. En el nostre pensament, el contrast entre art i 

artesania és clar: l’art crida l’atenció sobre el treball únic o distintiu, mentre que 

l’artesania és una pràctica més anònima, col·lectiva i continuada. Però no és tan senzill. 

En termes numèrics, els artistes professionals constitueixen una part molt petita de la 

població, mentre que, d’altra banda, els artesans s’estenen per tot tipus de treballs 

(ceràmica, vidre, teixits, mobiliari, ferro...). Ara bé, en termes pràctics, podem dir que 

no hi ha art sense artesania. I tot i això l’artesania és la gran abandonada en la Història 

de l’Art. Sovint se l’agrupa sota el nom d’“Arts menors”. Però Art, a fi de comptes.  

També s’utilitzen conceptes com arts decoratives, arts sumptuàries, arts aplicades, arts 

de l’objecte, arts útils... Les que requereixen principalment un treball assistit per 

màquines es poden anomenar arts industrials o arts mecàniques. Ara bé, per aquest 

component artesanal o d’ofici (que fa que no sobresurtin artistes individuals, llevat 

d’uns pocs casos excepcionals) també trobem el terme arts i oficis, que comprèn el 

conjunt de treballs manuals i de regles teòriques necessàries per la producció. Els 

noucentistes van arrodonir aquesta denominació amb el concepte de bells oficis. En 

qualsevol cas, en l’actualitat, la diferenciació jeràrquica entre unes arts “pures” i unes 

arts “menors” ja no té cap sentit. De fet, estan relacionades, de manera que s’ha de 

deixar d’utilitzar aquests termes que les poden fer semblar inferiors respecte a 

l’arquitectura, l’escultura i la pintura. Tant l’ofici artesà com l’artístic exigeixen un 

mateix exercici conceptual, un treball tècnic similar i una identitat de materials. En 

aquest cas, quina és la diferència entre ambdós?  

Un i altre obeeixen a unes motivacions diferents. Tal com diu Isidre Vallès en el seu 

llibre Artesania, art i societat, “La característica definidora i distintiva de l’artesania 

és la utilitat i l’eficiència, mentre que la de l’art és la presència del substrat 

ideèticosimbòlic”2. Així, es distingeixen per la seva intenció primigènia. Però l’obra de 

l’artesà també és humanística, requereix d’una sensibilitat que només podem trobar en 

l’art. L’artesà també vol deixar una marca d’identitat en la seva feina i humanitza el 

treball que fa amb les seves pròpies mans. Cal anar amb molt de compte amb què 

considerem art i què no ho és perquè, si no, podem caure en la contradicció de 

                                                           
1 SENNET, Richard. El artesano. Editorial Anagrama. 2009, p. 86 
2 VALLÈS i ROVIRA, Isidre. Artesania, art i societat. Editorial Alta Fulla. 1987, p. 105 
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classificar un bodegó que representa una taula amb objectes de vidre, fang, metall... com 

a “art major”, mentre que aquests objectes, per separat són considerats “arts menors”. 

Així doncs, ens hem de preguntar què és l’artesania. Si sabem quina és la seva definició 

i en què es diferencia de l’art, podrem veure si hi ha o no un canvi de consideració en 

les èpoques en què em centraré. De fet, també ens hauríem de preguntar “què és l’art?”, 

però aquest és un tema inesgotable. Esperem que part de la resposta es trobi en aquest 

treball.  

Els bells oficis comencen amb l’home. Per tant, primer de tot hem de resseguir la 

història del treball artesanal, sobretot la revolució que va protagonitzar William Morris i 

com va afectar al Modernisme i al Noucentisme del nostre país. Dins la denominació 

d’artesania hi ha un ventall inesgotable d’oficis, de manera que prendré com a exemple 

la ceràmica, ja que està vinculada amb l’estudi de cas que faré finalment: l’anàlisi de 

l’arquitectura de Rafael Masó i la seva col·laboració amb l’obrador de la Bisbal conegut 

amb el nom de La Gabarra (1911), del qual era soci fundador, juntament amb l’artesà 

terrisser Alfons Coromina i el seu germà Joan Baptista Coromina, artista, pintor i 

escultor. Així doncs, les preguntes que intentaré resoldre al llarg del treball són les 

següents: 

- Els oficis artesans es van acabar considerant art per si mateixos, o bé es van 

mantenir en una posició inferior?  

- Quin era el tracte entre artistes i artesans? Era un tracte d’igualtat?  

- Quin paper va jugar la industrialització en tot això? 

 

El corpus de lectures utilitzat comença amb llibres d’art, més genèrics, com ara els 

volums d’Art de Catalunya (2000) de Xavier Barral i Altet. Ara bé, com que estic 

estudiant Història de l’Art, en paral·lel amb el grau d’Història, ja tinc una certa base de 

coneixements, de manera que a banda d’algun altre llibre també molt general (com per 

exemple Historia de los estilos artísticos, dirigit per Ursula Hatje), no amplio més en 

aquest sentit.   

També busco bibliografia que tracti sobre la relació art-artesania. Són interessants els 

articles de Manuel Blas García, “Arte-artesanía, interacción històrica” (2005) i “La 

artesanía creativa en España: una vuelta del arte a la materia” (2007), a la Revista 

bibliográfica de geografía y ciencias sociales. També consulto el catàleg de l’exposició 

Artesania i societat, que va tenir lloc el 2005 amb el comissariat de Blai Puig. José 

Antonio Pitarch i Núria de Dalmases, professors del Departament d’Història de l’Art de 
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la Universitat de Barcelona, són els autors d’Arte e Industria en Espanya, 1774-1907 

(1982), que m’ha de servir per investigar, més concretament, les relacions art-indústria 

al país. També consultaré Artesania, art i societat (1987) d’Isidre Vallès i Rovira, que ja 

hem vist anteriorment, i que defineix l’artesania com un concepte que engloba tots 

aquells objectes d’elaboració manual,3 el qual suposa un problema quan s’entra a l’era 

industrial, ja que l’artesania suposadament desapareix per deixar lloc a la maquinària. 

Però ja arribarem a aquest punt.    

En el llibre Arquitectura, art i artesania (2003), de Santiago Roqueta, Pilar Cós i Paco 

Huerta, trobem que l’activitat artesana compren dos factors: el del coneixement 

pròpiament dit i el de l’acció o treball productor. En relació amb aquest mateix llibre, 

cal recordar que un dels objectius dels oficis artesans són l’arquitectura i la construcció. 

L’arquitectura, de fet, no deixa de ser el resultat d’una cooperació d’aquestes tècniques i 

destreses. Ha estat, sempre, una activitat artesana, i és que “La arquitectura, más que 

otras disciplinas, necesita establecer una buena relación con el resto de las artes”4. 

Destaca finalment El artesano (2009) de Richard Sennett, sociòleg i historiador dels 

Estats Units. Segons Sennet, l’artesania i l’art es distingeixen, en primer lloc, per la 

intenció: l’art té una intenció dominant, mentre que en el cas de l’artesania, és 

col·lectiva5. També es distingeixen per l’autonomia. Sorprenentment, l’artista solitari i 

original, ens diu, ha tingut menys autonomia, depenent d’un poder que no l’entenia o 

que li imposava el seu caprici, per tant, més vulnerable que el cos d’artesans. 

Com que més endavant, com he dit, em concentro amb la ceràmica, llegeixo llibres com 

Arquitectura i ceràmica (Andreu Bover, Lola Casademont, Narcís negre, 1990), Breu 

història de la ceràmica catalana (Maria Antònia Casanovas, 2002), D’obra. Ceràmica 

aplicada a l’arquitectura (Mireia Freixa i Marta Saliné, 2016), per després buscar coses 

més concretes en relació a l’estudi de cas: Els forns tradicionals de ceràmica la Bisbal 

(2002), de Joan Carreras i Botey, arquitecte tècnic que va compaginar els estudis amb 

l’ofici de terrisser a la Bisbal; La ceràmica de la Bisbal aplicada a l’arquitectura de 

Rafael Masó (2003), de Susanna Dalmau Martínez, que recull les antigues tècniques 

d’elaboració de la ceràmica com a revestiment decoratiu, o Ceràmica i arquitectura. Els 

Coromina, Rafael Masó i la gènesi de la Gabarra, (2011) de Xavier Rocas Gutiérrez.    

 
                                                           
3 VALLÈS i ROVIRA, Isidre. Artesania, art i societat, p. 70 
4 ROQUETA, Santiago, CÓS, Pilar, HUERTA, Paco (ed.). Arquitectura, art i artesnia. Edicions de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 2003 p. 70 
5 SENNET, Richard. El artesano p. 95 



5 
 

Pel que fa a William Morris, he tingut la sort de que aquest mateix any s’ha fet al 

MNAC una exposició, William Morris i el moviments Arts&Crafts a Gran Bretanya 

(que abans va passar per Madrid, a la Fundación Juan March). És la primera mostra de 

Morris i les Arts&Crafts que té lloc a Espanya. També consulto l’antologia d’escrits de 

Morris: Arte y Sociedad Industrial (1977), i no pot faltar la destacada biografia de 

Thompson, historiador anglès i militant socialista: William Morris, Romantic to 

Revolutionary (1995).   

 

Pel que fa a Rafael Masó, començo amb les publicacions fetes des de la mateixa 

Fundació. En moltes hi intervé Narcís-Jordi Aragó, advocat i periodista, nebot de 

l’arquitecte. És interessant perquè va ser una figura clau per conservar el patrimoni 

familiar, i va estudiar extensament el llegat del seu oncle i la història de la ciutat de 

Girona. Després de cedir a l’Ajuntament la casa que ara és la seu de la Fundació, al 

carrer Ballesteries, va participar activament amb aquesta en tant que president honorífic. 

Però a banda d’aquests hi ha molts altres llibres que tracten sobre l’arquitecte, com 

Artistes.Masó.Artesans (Bernat Catllar, 2006), Rafael Masó, habitat (Pau Lanao, 

Miquel Torns, 2007), Radiografia de l’obra de Rafael Masó (2007)... Joan Tarrús, 

arquitecte gironí que s’ha dedicat des de fa dècades a l’estudi i defensa de l’obra de 

Masó, escriu  Rafael Masó: recopilació i selecció (1971) i Rafael Masó: arquitecte 

noucentista (aquest últim amb Narcís Comadira, 1996). Sobre la relació entre Masó i el 

ceramista Coromina, destaquen els estudis fets per Annie Unland, traductora i periodista 

francesa.  

 

He decidit fer aquest treball perquè, com he dit, el relaciono amb dues figures que 

m’interessen especialment: Rafael Masó i Joan Baptista Coromina. Vaig fer les 

pràctiques l’any passat a la Fundació Rafael Masó però, de fet, ja hi anava de voluntària 

des de feina un parell d’anys, i encara ara hi vaig. Allà he desenvolupat diverses feines, 

des de retocs a la pàgina web fins la creació d’una app, però la tasca en què he invertit 

més temps ha estat en la  creació i la catalogació d’un inventari. Aquesta base registra 

tota la col·lecció de la Fundació; serveix per ordenar aquest patrimoni i, a més a més, 

facilita l’accés a la informació gràcies a la fitxa tècnica que acompanya cada entrada. 

Dins d’això, la meva aportació més important a la base de dades va ser la introducció 

del fons, acabat d’arribar, del pintor i ceramista empordanès Joan Baptista Coromina. 

Això em va permetre conèixer aquest artista que, tot i el seu talent i humanisme 
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extraordinaris, el pas del temps ha oblidat, cosa que no fa més que augmentar el meu 

interès per ell, pel seu estudi i la seva divulgació. De fet, el setembre passat vaig 

publicar un article sobre Coromina a la Revista de Girona. A més a més, en aquests 

moments estem preparant una exposició. Així doncs, faig aquest treball perquè està 

relacionat amb un tema que m’apassiona i que porto anys estudiant. Demostra que l’art 

no es troba només en les grans obres, sinó que a vegades el tenim molt més a prop del 

que ens pensem, en tot i per a tothom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El orgullo por el trabajo propio anida en el corzón de la artesanía como recompensa 

de la habilidad y el compromiso”  

 Richard Sennet 
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DE L’ARTESÀ A L’ARTISTA 

 

 

“L’artesania s’inicià amb els primers còdols tallats per l’Homo habilis, ara fa 2,3 

milions d’anys”6. Com veiem, l’artesania es remunta als orígens de la humanitat. A 

continuació intentarem fer una síntesi de la relació, al llarg de la història, dels objectes 

amb el seu medi humà, social i cultural, a fi de valorar el seu impacte simbòlic i artístic.  

 

Breu història del treball artesanal: des de la Prehistòria a la Industrialització  

 

La cultura material és un dels elements que més ens ajuda a definir les característiques 

econòmiques i socials, així com la cronologia, de les estructures de població antigues. 

Cal recordar que un dels avenços més significatius durant la prehistòria fou el 

desenvolupament tecnològic7.  

Els éssers humans han desenvolupat tot un seguit d’estris que els permeten dur a terme 

tasques que els serien impossibles amb el seu propi cos.8 Així, el desenvolupament de 

les societats caçadores-recol·lectores durant el paleolític superior fou el resultat de la 

millora de les condicions de vida, gràcies a elements que facilitaven la obtenció de 

menjar com l’arc, l’arpó, el propulsor, l’ham o les xarxes de pesca; les primeres 

societats productores depenien dels pals per cavar i de les falçs per fer les tasques de la 

sembra i de la recol·lecció. Igualment la terrissa es va fer necessària per emmagatzemar 

i cuinar el menjar. La construcció d’habitatges més complexos no hauria estat possible 

sense les eines metàl·liques per talar els boscos o transformar la fusta. Les relacions i el 

comerç a llarga distància van ser el resultat de les noves tècniques de navegació... Així 

mateix, l’obtenció de matèries primeres per la fabricació d’estris, la seva transformació i 

la seva comercialització, va propiciar en el Neolític la jerarquització dels grups socials i 

l’establiment d’una economia, amb les seves relacions comercials9. Amb la metal·lúrgia 

es van consolidar aquestes estructures de diferenciació social. Així, la tecnologia va 

permetre que les societats es tornessin més complexes, i d’aquí va venir l’evolució 

ideològica, política, cultural... 

                                                           
6 VALLÈS i ROVIRA, Isidre. Artesania, art i societat. Editorial Alta Fulla. 1987 p. 79 
7 BARRAL I ALTET, Xavier. Art de Catalunya. Edicions L’isard. 2000 p. 12-13 
8 MARTIN GONZALEZ, J. J. Historia del Arte. Editorial Gredos. 1986 vol. 2 p. 37 
9 VALLÈS i ROVIRA, Isidre. Artesania, art i societat, p. 18-21 
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Cal dir que al principi de la creació plàstica l’art i l’artesania van “anar de la mà”. En un 

primer moment, la identificació era unívoca. Pels grecs clàssics, per exemple, no existia 

una forma diferent per referir-se a artista o “art” i artesà o “artesania”. No tenien 

paraules per fer aquesta distinció, tot i ser una època brillantíssima en totes les arts.  

 

L’Edat Mitjana tampoc diferenciava artistes d’artesans. A Catalunya, el contacte amb el 

món islàmic va tenir una influència decisiva, en primer lloc perquè contribuí a potenciar 

l’interès pels objectes preciosos i a desvetllar en terra cristiana una certa cultura del 

luxe, i a més comportà l’aprenentatge i la transmissió posteriors a Europa d’un seguit de 

tècniques (com la ceràmica esmaltada)10. 

La informació de què disposem sobre la decoració o la producció i el consum d’objectes 

sumptuaris a casa nostra fins al segle X és relativament poca, a causa de l’absència d’un 

poder polític fort i la posició fronterera d’aquesta terra. Barral i Altet ens explica com, a 

partir d’aquest segle, coincidint amb el procés d’afirmació de l’autoritat comtal i el nou 

impuls de construir a escala monumental que donà lloc a l’art romànic, tingué lloc un 

renaixement del protagonisme de les arts i de les seves funcions simbòliques al servei 

del poder i d’allò sagrat. 

Durant la baixa Edat Mitjana i, particularment, durant els segles del gòtic, es 

desenvoluparen un seguit de condicions noves que afavoriren l’extensió de les arts 

decoratives i sumptuàries des de les catedrals i monestirs als àmbits civil i privat. Això 

es deu en gran part a: la sacralització del poder monàrquic i el desenvolupament de 

formes de govern complexes que es dotaren d’uns atributs i unes simbologies; el 

creixement de la producció artesanal en el medi urbà fins a constituir en alguns casos 

autèntiques indústries de gran importància econòmica; l’organització professional i 

corporativa dels estaments productius que donà lloc a l’aparició dels gremis... 11 

Aquestes condicions definides al final de l’Edat Mitjana es mantingueren vigents durant 

tota l’Edat Moderna: és el temps de la societat gremial.  

 

Quan entrem a l’Edat Moderna, apareix la distinció definitiva entre “arts mecàniques” 

(artesanals) i “arts liberals”, que són creacions de la ment, i per tant es constitueixen en 

un estament separat del menestral12. Per exemple, en la organització gremial de la ciutat 

                                                           
10 BARRAL I ALTET, Xavier. Art de Catalunya,  p. 53 
11 MARTIN GONZALEZ, J. J. Historia del Arte, vol. 1, p. 507 
12 VALLÈS I ROVIRA, Isidre. Artesania, art i societat, p. 110-111 
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de Florència durant el segle XIV ja s’hi troba establerta la diferenciació social entre arte 

maggiore i arte minore13. William E. Wallace ens diu, en el seu article “The Artist as 

Genius”14: “It was also during the Renaissance that the idea of the modern artist began 

to emerge: the artist as a genius, as a unique personality, as an individual with status 

and prestige in society. The rise of the artist, from craftman to genius, from artisan to 

gentleman is one of the signal achievements and principal legacies of the Renaissance”. 

Ara bé, en l’estudi de l’artista el mestre també determinava com havia de ser el treball 

que altres realitzaven sota la seva direcció. Ell s’encarregava del disseny de conjunt de 

la pintura i després completava les parts més expressives com, per exemple, els caps. 

Però pocs artistes del Renaixement treballaren en solitari, i el taller de l’artesà va tenir 

continuïtat en l’estudi, ple d’assistents i aprenents. En qualsevol cas, l’artesà quedà 

relegat a un segon pla, considerant que la seva obra era menys transcendent.  

Aquesta distinció també es va donar a Catalunya, així com la separació entre els 

col·legis que representaven les arts liberals i els gremis que representaven les arts 

mecàniques i els oficis menestrals15. Entre els segles XIV-XVIII, el món dels oficis 

s’organitzava en corporacions gremials, que no només controlaven les activitats 

professionals dels qui treballaven en un ofici determinat sinó que, al mateix temps, 

constituïen la base per a la participació dels estaments menestrals en el govern de les 

ciutats. Els gremis esdevingueren autèntiques estructures de poder. Podem veure 

reflectida la seva importància en la configuració de les ciutat en el paisatge urbà i en la 

denominació dels carrers (agullers, argenteria, blanqueria, boters, ferrers, rajolers...).  

A la fi de l’època moderna, però, els gremis van entrar en conflicte amb les acadèmies, 

que es van acabar imposant. Al segle XVIII els gremis representaven la continuïtat de 

l’estètica barroca, un ensenyament secretista de l’ofici i una defensa dels privilegis de 

cada col·lectiu local amb les limitacions que comportava. En canvi, les acadèmies  

presentaven una estètica inclinada cap al classicisme (contrària a les extravagàncies 

barroques), l’ampliació de les bases teòriques i conceptuals de l’ensenyament de les arts 

i els oficis i l’empara per al lliure exercici de les professions artístiques, coincidint amb 

els plantejaments liberalitzadors dels il·lustrats16.  

                                                           
13 MARTIN GONZALEZ, J. J. Historia del Arte, vol. 2, p. 9 
14 BOHN, Babette, SASLOW, James M. (ed.) A Companion to Renaissance and Baroque Art. 2013 
Wiley-Blackwell. p. 151  
15 BARRAL I ALTET, Xavier. Art de Catalunya, p. 54-55 
16 HATJE, Ursula (dir.) Historia de los estilos artísticos II. Desde el Renacimiento hasta el tiempo 
presente. Ediciones ISTMO. 1971 p.63 
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Ara bé, cal dir que la mentalitat acadèmica va aprofundir encara més l’abisme que 

separava les anomenades Belles Arts (arquitectura, escultura, pintura) dels oficis 

artesanals, situant aquests darrers en una posició secundària i subordinada a les primeres 

(tant en el pla de la teoria com en el de la pràctica)17. Es creia que les arts considerades 

“pures” tenien per finalitat el conreu abstracte dels ideals de bellesa a partir de la 

inspiració dels artistes. En definitiva, que tenien uns fins més elevats que no pas les arts 

decoratives, amb una finalitat preferentment utilitària o d’aplicació pràctica.  

La Revolució Francesa va causar una gran transformació en l’ordre social, que 

òbviament també es va reflectir en l’artesanat. Els revolucionaris suprimiren les 

corporacions gremials, alliberant legalment cada artesà perquè dugués a terme el seu 

ofici. Això no vol dir que els mestres artesans, amb la mentalitat corporativa pròpia de 

l’Antic Règim, es transformessin de cop en capitalistes. Més aviat, van seguir actuant 

com abans de la Revolució, però el marc legal en què operaven era dràsticament 

diferent.18 A Espanya, la Revolució liberal també va acabar amb els gremis. S’entra, 

d’aquesta manera, al món contemporani i a una nova societat, la societat industrial.  

 

Ja en les últimes dècades del segle XVII, avançada a la resta de nacions europees, 

Anglaterra va conèixer el que més tard s’anomenaria Revolució Industrial, les 

conseqüències de la qual es veurien al llarg del segle XVIII i XIX.  

El pas d’una societat gremial a una societat industrial va comportar grans 

transformacions en el món dels bells oficis: la mecanització dels processos productius 

(substitució dels mètodes artesanals, d’allò fet a mà, per mètodes industrials i producció 

en sèrie); la minorització creixent de la producció manual enfront de la producció 

industrial dels objectes decoratius; el canvi d’escenari de la producció: del taller familiar 

(sovint compartit amb l’habitatge) a la fàbrica; la diferenciació cada vegada més 

marcada de les diverses fases del procés de producció (disseny-producció-

comercialització) que, en els tallers artesans, es desenvolupaven pràcticament sense 

solució de continuïtat; l’especialització creixent dels treballadors que intervenien en les 

diverses fases del procés de producció (diferència cada vegada més acusada entre la 

direcció del projecte i la seva execució material); el desenvolupament de noves formes 

de transmissió i aprenentatge de coneixements tècnics i especialitzats (l’aprenentatge 

                                                           
17 VALLÈS I ROVIRA, Isidre. Artesania, art i societat  p. 111- 112 
18 SEWELL, William H., SANCHIS MARTÍNEZ, Marina. Los artesanos, los obreros de las fábricas y la 
formación de la clase obrera francesa, 1789-1848. Historia Social. no. 12. 1992 p. 119 
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acadèmic desplaçà l’aprenentatge de taller); la complexitat creixent de l’economia de la 

producció industrial per contrast amb el caràcter domèstic de l’economia artesanal...   

Així doncs, com diu Vallès i Rovira, “L’aparició de la indústria causà el trencament 

d’un sistema productiu i, alhora, inaugurà una fase nova en què l’utillatge artesanal i 

el mateix artesà foren substituïts, gradualment, per la màquina”19.  

 

A Espanya la introducció del sistema industrial va ser força posterior que a la resta 

d’Europa.  

Va haver d’esperar a la segona meitat del segle XIX, quan es va evidenciar el retard en 

què es trobava la indústria espanyola respecte als productes estrangers, que des de 

principis de segle van començar a treure profit de la nova indústria. 20  

Pitarch i Dalmases ens fan una síntesi de l’expansió a Espanya de la revolució 

industrial, durant l’etapa compresa entre els anys 1844 i 1888. En aquests anys les 

relacions de la indústria amb l’art van patir un canvi substancial. Per una banda, es va 

produir un avenç en el terreny de la indústria però, pel que fa a l’art, es va quedar 

enrere. Les mesures proteccionistes van ajudar a la formació d’una indústria nacional 

que competia amb els productes importats de l’estranger. Els canvis en el transport (el 

vapor i altres avenços) van ser factors de primer ordre que acceleraren la 

industrialització del país, però al mateix temps, la indústria va deixar de ser art i es 

convertí en un treball vulgar.   

Cal destacar el paper que van prendre les mostres internacionals en aquesta època. 

Seguint l’exemple d’Anglaterra el 1851, es van estendre a altres països com França, 

Àustria, els Estats Units i Espanya, i així contribuïren a l’expansió i al coneixement dels 

avenços en tots els camps, sobretot l’industrial. L’Exposició Universal de Barcelona de 

1888 (20 de maig- 9 de desembre) va reunir una àmplia representació de la indústria 

nacional. Però també va evidenciar l’estat general en què es trobava aquesta respecte a 

les estrangeres: “Se pudo comprobar el retraso a los productos metalúrgicos de 

Bélgica, Francia y Austria; la dependencia de la mecánica -máquinas- para el trabajo 

de la madera, respecto a Francia y Austria; la inferioridad de nuestros vidrios ante los 

italianos, bohemios, belgas e incluso los franceses; la competitividad de las lozas 

                                                           
19 VALLÈS i ROVIRA, Isidre. Artesania, art i societat  p. 83 
20  PITARCH, José Antonio, DALMASES, Núria. Arte e industria en España, 1774-1907. Editorial 
Blume. 1982 p. 62 
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sevillanas respecto a sus ascendentes inglesas; de la cerámica catalana y valenciana 

respecto a la italiana; los avances en los productos derivados del cemente, sobret  todo 

los pavimentos hidráulicos; nuestro retraso respecto a la educación artística mostrada 

por los industriales y “artesanos” de países como Inglaterra, Austria”.21 

 

  

                                                           
21 PITARCH, José Antonio, DALMASES, Núria. Arte e industria en España, 1774-1907 p.179 
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Debat art-indústria 

La crisis de l’artesanat anà acompanyada d’un debat art-indústria, sobretot arran de la 

primera Exposició Universal celebrada a Londres el 1851, on s’evidencià el mal ús que 

s’havia fet de la màquina. Segons els primers teòrics, la màquina només havia contribuït 

a la difusió del mal gust. 22Quin havia de ser realment el paper de la indústria aplicat a 

la producció d’objectes de fabricació pràcticament manual fins aleshores?  

Es formaren dues tendències entre finals del segle XIX i principis del XX: la inclinació 

per l’objecte bell tradicional i pel bell funcional (derivat de l’aplicació dels principis 

industrials), en definitiva, entre l’objecte útil i el bell. La indústria va voler demostrar 

que era tant o més hàbil que l’artesà o que l’artista. Volia donar la impressió de que el 

producte sortit de la màquina gaudia o podia gaudir de les mateixes categories 

estètiques, socials i tècniques de l’objecte manual, afegint-hi a més a més, avantatges 

econòmics en resultar més barats els productes fabrils23.  

A Europa, sobretot a Anglaterra (que com he dit va ser el primer país en experimentar 

tant els beneficis com els desperfectes de la Revolució Industrial), des de la dècada de 

1840 es començava a gestar un moviment de reacció contra la cultura tecnològica, que 

havia comportat l’anulació de la persona i una disminució de la qualitat. En primer lloc 

trobem l’obra d’Augustus Welby Northmore Pugin, True Principles of Pointed or 

Christian Architecture (1841), en què demostra la relació entre art i societat i la igualtat 

de les arts, sense la divisió entre majors i menors per la seva connexió total amb 

l’arquitectura 24 . Robert Peel va tractar el mateix problema, concloent que les arts 

aplicades no són diferents de les altres arts. Més tard, Henry Cole en els articles 

publicats a Journal of Design and Manufacturers (1849) va teoritzar i practicar una 

racionalització del disseny i de les arts aplicades; en aquest sentit també és important 

destacar les publicacions d’Owen Jones. Ara bé, el pare de la corrent crítica radical 

contra les nafres de la societat moderna fou Thomas Carlyle (1795-1881). Va ser el 

primer en caracteritzar l’Edat Moderna com l’Edat Mecànica i en utilitzar la dicotomia 

orgànic-mecànic per referir-se a la societat tradicional i moderna (els homes s’havien 

tornat “mecànics”). John Ruskin (1819-1900), crític d’art anglès, també fou un 

important teòric en l’exaltació de la superioritat de l’artesanat per damunt de la màquina 

                                                           
22 BARRAL i ALTET, Xavier. Art de Catalunya p. 178 
23 PITARCH, José Antonio, DALMASES, Núria. Arte e Industria en España, 1774-1907 p. 81 
24 PEVSNER, Nikolaus. Pioneros del Diseño Moderno. Ediciones Infinito, 2000 p. 41 
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i la condemna de la industrialització. Ruskin insistia sobretot en la decoració, les formes 

creades a imitació de la naturalesa, i l’elecció d’un estil propi del temps, extret de temps 

passats, sense oblidar la importància de l’estructura. Això va anar acompanyat d’una 

idealització del sistema de vida i treball medieval. Ruskin creia que la manera de fer 

d’aquesta època, en què l’home podia sentir plaer en realitzar una obra amb les seves 

pròpies mans, s’havia perdut amb la imposició de la màquina. Així la teoria ruskiniana 

esdevenia una mística del treball humà, mitjançant el qual l’home es sentia fins i tot 

redimit i les seves obres obtenien el major grau de bellesa25. De Ruskin a Morris només 

hi ha un pas: socialitzar l’estat ideal de producció dels objectes manuals.  

William Morris, hereu de les seves idees, va retornar a la manera de fer artesanal, 

oposant-se al producte industrial per considerar-lo antiestètic i massificat. Morris fou el 

principal inspirador de les Arts&Crafts (Arts i Oficis), basades precisament en la 

reivindicació del treball artesanal. Pensava que les obres artístiques del s. XIX s’havien 

realitzat de forma aïllada i, per tant, que la unitat de les arts s’havia perdut. La divisió 

del treball i la manera de fer repetitiva a la fàbrica no era creativa, contràriament, era 

una activitat alienant. William Morris també rebutjava els privilegis de l’artista-

intel·lectual, i volia ser un gran artesà, que no podria fer la seva obra si no tingués 

contacte directe amb la matèria26. A continuació ampliaré aquest tema. 

 

Com a posició intermitja entre maquinisme i artesania, incorporant els avantatges d’un i 

altre sistema, naixeren moviments com l’Art Nouveau, Jugendstil, Sezeccion, Liberty… 

I el mateix Modernisme. D’aquesta manera, tal com ens diu Vallès i Rovira, “tot i 

fonamentar-se en la tècnica artesana per tal de crear un producte bell, s’acceptaven les 

millores derivades de l’ús de la màquina”27. Es tractava de projectes que treien tot el 

partit de la nova tècnica  i al seu torn oferien uns objectes de qualitat, bellesa i utilitat. 

L’equilibri entre estètica, funció pràctica de l’objecte i exigències de producció el 

trobaren la Deutscher Werkbund, el moviment neoplasticista i, sobretot, la Bauhaus. 

 

 

 

 

                                                           
25 THOMPSON, E. P. William Morris. Romantic to revolutionary. Spectre Classics, 2011 p. 22 
26 MORRIS, William Arte y sociedad industrial. Antología de escritos. Fernando Torres Editor. 1977 p.37 
27 VALLÈS i ROVIRA, Isidre. Artesania, art i societat p. 91 



15 
 

William Morris i les Arts and Crafts, nostàlgics del passat 

 

Per molts, generalment artistes, el mal d’aquesta època consistia en una “malaltia 

espiritual” que s’havia apoderat dels homes i havia cristal·litzat en l’“industrialisme” i 

el “comercialisme”, “materialista” i “mecànic”. A William Morris (1834-1896) se’l pot 

considerar emparentat, ideològicament, amb la crítica continuadora de tradició marxista 

del treball alienant i de l’home unidimensional. També amb la crítica al consumisme i 

les necessitats que crea,  així com a l’explotació i la desigualtat. Tant Carlyle com 

Ruskin, que hem vist anteriorment, li van transmetre aquestes idees. De fet, Thompson 

parla de Ruskin i Morris en termes de “mestre” i “pupil”, en el sentit que el primer va 

transmetre al segon tota una teoria de l’art i la societat que va marcar la seva obra (li va 

permetre llegir Karl Marx des d’una perspectiva d’artista). Així Morris, dissenyador, 

artesà, empresari, poeta, assagista, traductor, brodador, teixidor, tintorer, il·lustrador, 

cal·lígraf, tipògraf, novel·lista, conferenciant, editor, impressor i socialista, s’oposava al 

capitalisme industrial, a la seva lògica quantitativa per sobre de la qualitat. Creia que tot 

home és portador d’un instint artístic, i tenia l’ideal de treballador complet que concep, 

dissenya i fabrica un producte fins al final.  

Morris va ser, com hem dit, el “pare fundador” i el membre més actiu del moviment 

Arts&Crafts que es va desenvolupar a Gran Bretanya entre els anys 1861 i 1914. De fet, 

molt abans que se’l bategés amb aquest nom, el moviment era conegut com a 

“morrisià”.  

Cal tenir en compte les circumstàncies en què va sorgir aquesta corrent de pensament. 

Morris va viure un període marcat pels anhels romàntics per un passat idealitzat i les 

convulsions socials de la industrialització, el qual va desembocar en un nou compromís 

amb la bellesa i el poder de l’art, una visió que ell va enfortir. Morris considerava que la 

industrialització era la causa de la decadència i, per tant, va proposar de nou la 

producció artesana. L’artista i il·lustrador Walter Crane va descriure el moviment com 

una “iniciativa per unir (o més aviat, re-unir) l’artista i l’artesà, que la realitat 

industrial del nostre segle ha separat”28. Morris va afirmar que les arts decoratives no 

eren “arts menors”, sinó que eren tan importants com la pintura, l’escultura o 

l’arquitectura. El seu objectiu era fer reviure aquestes “arts menors” a Anglaterra, una 

                                                           
28 FONTÁN DEL JUNCO, Manuel, ZOZAYA ÁLVAREZ, María (ed.) William Morris i companyia: el 
moviment Arts&Crafts a Gran Bretanya.  Fundación Juan March, Madrid (6 d’octubre de 2017 – 21 de 
gener de 2018) Museu Nacional d’Art de Catalunya (22 de febrer – 21 de aig de 2018). p. 33 
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manera de treballar que s’havia anat degradant des del Renaixement. Morris va declarar, 

davant la Comissió Reial per la Instrucció Tècnica:  

“no es desitjable dividir el treball entre l’artista i el que tècnicament s’anomena el 

dissenyador, i crec desitjable, en conjunt, que artista i dissenyador siguin pràcticament 

un”29.    

 

Vicente Aguilera Cerni ens fa, en el pròleg de l’antologia Arte y Sociedad Industrial, un 

breu resum dels fets més importants en la vida de Morris. El 1856 va publicar el primer 

número de l’“Oxford and Cambridge Magazine”, una revista d’assajos, poemes, 

ressenyes i històries, en la qual també col·laboraren personatges com Dante Gabriel 

Rossetti o Burne-Jones. Gràcies a l’amistat amb Rossetti, va entrar a l’estudi de 

l’arquitecte G. E. Street, on va conèixer a Philip Webb.  

Després del seu matrimoni amb Jane Burden, el 1859, es va dedicar a la decoració, i 

encarregà a Webb el projecte de la seva nova casa: la “Casa vermella”, mentre que ell 

va fer el mobiliari.  

Va crear el 1861 l’empresa “Morris, Marshall, Faulkner & Co”(a partir de 1875, 

“Morris & Co”). El seu interès principal estava dirigit a proveir de belles formes els 

objectes quotidians. Morris lluitava  perquè aquesta corrent artística servís per qualificar 

el treball i desenvolupar la creativitat dels obrers. Defensava el treball ben fet, amb bons 

materials, i riquesa de detall decoratiu. Els primers productes venuts per aquesta 

empresa van ser teles brodades, rajoles pintades a mà i vidrieres, que van fer palès el seu 

entusiasme pel passat medieval. A mitjans de la dècada de 1860 la companyia va 

començar a produir articles més comercials, sobretot papers pintats i teixits estampats. 

Aquests objectes tenien un preu més assequible i van contribuir a augmentar la varietat i 

el nombre de clients. L’empresa va esdevenir pròspera i molt coneguda, amb 

representants a molts llocs d’Europa i els Estats Units.  

Encara que estava en contra de la mecanització, no s’oposava a la introducció de 

maquinària en els processos de producció, ja que les màquines podien estalviar molt 

treball pesant. Però pensava que en molts casos podien seguir essent realitzats de forma 

artesanal. La defensa de Morris de l’artesania responia a raons estètiques, però també 

intel·lectuals. Defensava “el plaer en el treball”, és a dir, que les vides d’homes i dones 

podien adquirir significat a través del treball creatiu o artesanal. Considerava que un 

                                                           
29 MORRIS, William. Arte y Sociedad Industrial. Antologia de escritos p. 93 
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obra feta a mà produïa plaer i satisfacció a qui la creava, mentre que el treball 

mecanitzat era repetitiu i bloquejava qualsevol llibertat creativa. També es va oposar a 

la deshumanització, l’explotació i els salaris baixos associats al treball a les fàbriques. 

Per aquesta banda, Morris va dedicar cada vegada més temps a la política. Thompson 

ens diu de Morris: “All his life it had been his business to make things. Whether tiles or 

tapestry or paper (...) Now that he had decided that it was necessary to make a 

revolution, he set about the business in the same manner”30.    

 

Així doncs, William Morris va ser un dels esperits utòpics del segle XIX entregats a la 

lluita implacable contra els mals de la societat industrial. Representa, per un costat, la 

crítica romàntica a la societat moderna, que realitzava al mateix temps una condemna 

estètica a un món lleig i degradat, i una crítica moral a un tipus d’associació humana 

materialista basada en el vincle monetari31. Per altre costat, la crítica marxista al sistema 

capitalista centrada, sobretot, en l’anàlisi dels mecanismes econòmics i les relacions de 

dominació que constitueixen les bases de les societats industrials. És a dir, Morris va 

saber traslladar la problemàtica de les arts des del pla merament estètic (sense treure-li 

importància) al camp ètic i social. Encara que estava interessat en la qualitat dels 

productes artístics, també li importava la manera en què aquests productes eren fets i les 

persones que els feien. Desitjava que la persona que executava el treball tingués la 

oportunitat d’exercitar les seves pròpies capacitats creatives, ja que donava per fet que 

qualsevol intel·ligència és portadora de l’instint artístic i artesanal, com he dit. Així, la 

seva ideologia era obertament progressista, i per ell, la política i l’art anaven de la mà.32 

Aguilera Cerni insisteix, en el seu pròleg, sobre la concepció morrisiana de que la lletjor 

era el resultat de la misèria de la gent, mentre que la bellesa era símbol del treball lliure 

i feliç. No és estrany, doncs, que en plena revolució industrial, critiqués l’estat de coses 

derivat de la transició d’allò artesà a la producció mecànica. Després de llegir El 

Capital, es va unir el 1883 a la Federació Democràtica i va concentrar els seus esforços 

en promoure les idees marxistes. Criticava “la explotación monótona, sin alabanza ni 

recompensa, a que están condenados la mayoría de los hombres” 33. Morris va ser autor 

d’una utopia romàntico-comunista: Noticias de Ninguna Parte. En la seva figura uneix, 

                                                           
30 THOMPSON, E. P. William Morris. Romantic to Revolutionary p. 303 
31 MORRIS, William. Arte y sociedad industrial. Antología de escritos. p. 15 
32 THOMPSON, E. P. William Morris. Romantic to Revolutionary p. 276 
33 MORRIS, William. Carta al diari Manchester Examiner, 14 de març de 1883, a Arte y sociedad 
industrial.Antologia de escritos p. 40 
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doncs, dues concepcions. La visió d’una societat medieval idealitzada i la visió d’una 

societat futura sense classes avançada per Marx. Així, si bé és cert que exaltava el 

passat (com per exemple l’Edat Mitjana, en tant que exemple de període en què l’art 

estava unit a la societat), això sempre va estar unit a una preocupació pel futur: “Toda 

obra de arte, aún la más humilde, es inimitable. Estoy completamente convencido de 

que todo el conocimiento acumulado por la ciencia moderna, toda la energía del 

comercio moderno (...) no pueden reproducir las obras de arte de los campesinos 

ignorantes y supersticiosos de Berkshire en el siglo XIV”34. Així doncs, per ell, l’art 

popular estava en la base de tot, i precisament com que considerava l’art com una 

qüestió social, la seva desaparició li resultava molt dolorosa. En una societat moguda 

pel benefici econòmic era impossible treballar d’aquesta manera. Mentre que el comerç 

s’havia convertit en una cosa de gran importància, l’art, contràriament, se n’havia vist 

ressentit: “el mundo de la civilización moderna, en su carrera para ganar una 

prosperidad material muy desigualmente repartida, ha suprimido enteramente el arte 

popular”, un art que estava fet per i per al poble. “Todo esto, digo, es resultado del 

sistema que ha estrangulado el arte y exaltado el comercio hasta convertirlo en una 

religión sagrada” 35. La alternativa de Morris incloïa la igualtat com a fonament de la 

nova societat, però a més recuperava valors perduts amb la industrialització com la 

unitat amb la naturalesa, el plaer del treball artesanal... Per tant, reivindicava una revolta 

tan estètica com social. No era un simple socialista utòpic sinó que era un ferm defensor 

de la revolució proletària. 

Crane va escriure sobre el moviment de les Arts&Crafts,: 

“[el moviment] representa una mena de revolta contra la mecànica descarnada de la 

vida convencional i la seva falta de sensibilitat a la bellesa (que és molt diferent de 

l’ornament). És una protesta contra l’anomenat progrés industrial que produeix 

articles de mala qualitat el preu mòdic dels quals només és possible a costa de la vida 

dels qui els fabriquen i de l’enviliment dels qui en fan ús. És una protesta contra la 

transformació dels homes en màquines, contra les distincions artificials en l’art, i 

contra el fet de convertir el valor de mercat immediat, o la possibilitat de guany, en la 

prova principal del valor artístic d’un objecte. També reivindica [...] el dret de tothom 

                                                           
34 MORRIS, William. Some Hints on Pattern Designing, conferència pronunciada en el Workinggmen’s 
College de Londres, 1881, a Arte y sociedad industrial.Antologia de escritos p. 37 
35 MORRIS, William. Conferència pronunciada a la Societat Secular de Leicester, el 23 de gener de 1884, 
a Arte y Sociedad Industrial. Antologia de escritos p. 114-116 
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a la bellesa en qualsevol objecte corrent i quotidià, i pretén despertar aquest gust per la 

bellesa”36  

 

Aquest moviment va començar a estendre’s fora de Gran Bretanya a partir de la dècada 

de 1890. Cada país va adoptar de manera diferent les seves pràctiques. Als Estats Units, 

Frank Lloyd Wright va obrir els espais interiors i va incloure-hi mobiliari rectilini i 

elements com les vidrieres. A Alemanya, els tallers es van centrar en la producció 

d’articles quotidians de qualitat a preus assequibles, tot combinant la producció 

mecanitzada amb el treball manual. I mentre que l’arquitecte holandès Hendrick Petrus 

Berlage es va ocupar de l’ideal socialista de l’art per al poble, els Wiener Werkstätte 

(Tallers vienesos) van produir articles cars fets a mà per una elit acabalada i 

cosmopolita de Viena i el seu imperi. A Noruega i Finlàndia es va utilitzar la imatgeria 

víking i també motius extrets de sagues i contes; a Suècia, la casa de Carl i Karin 

Larsson, Ett Hem (Una llar), va convertir la seva vida familiar en model d’una societat 

feliç i en pau. Al nostre país el moviment de les Arts&Crafts també va tenir un gran 

impacte. 37 

 

L’article escrit per Francesc Quílez Corella al llibre de l’exposició William Morris i 

companyia: el moviment Arts&Crafts a Gran Bretanya (“La incidència del moviment Arts and 

Crafts en l’art gràfic a Catalunya”), constitueix una bona síntesi de quina va ser la incidència del 

moviment Arts and Crafts a l’art català. Catalunya és la principal part del país on aquests 

moviments van tenir ressò, per la dinàmica d’obertura iniciada en èpoques anteriors i el 

desig de renovació. Una de les figures claus pel que fa a la recepció dels ideals del 

moviment Arts&Crafts va ser Alexandre de Riquer (1856-1920), artista polifacètic, que 

va tocar una gran varietat de disciplines, com ara la il·lustració, la pintura, la decoració, 

les tècniques de gravat i esmalt, el cartellisme, l’enquadernació o l’exlibrisme, entre 

d’altres. En els seus primers viatges, el 1879, ja va estar a Itàlia, París i Londres. Però 

no fou fins el 1894, quan tornà a Anglaterra durant dos mesos, que es sentí captivat per 

l’art que hi trobà. Així, es va alimentar de les fonts anglosaxones. També cal destacar la 

voluntat d’incorporació d’altres manifestacions creatives amb escàs reconeixement en el 

sistema artístic tradicional. Ens referim, òbviament, a la reivindicació dels oficis 

                                                           
36 FONTÁN DEL JUNCO, Manuel, ZOZAYA ÁLVAREZ, María (ed.) William Morris i companyia: el 
moviment Arts&Crafts a Gran Bretanya.  p. 33 
37 FONTÁN DEL JUNCO, Manuel, ZOZAYA ÁLVAREZ, María (ed.) William Morris i companyia: el 
moviment Arts&Crafts a Gran Bretanya. p. 108 
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artesanals a fi de superar els prejudicis existents sobre determinades activitats que 

(segons el criteri elitista) no mereixien la consideració de produccions artístiques. Així, 

s’adiu amb la voluntat totalitzadora de les Arts&Crafts. Va ser de gran importància la 

celebració, l’any 1907, de la V Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries 

Artístiques al Palau de Belles Arts de Barcelona. Hi va participar un notable grup 

d’artistes anglesos algunes obres dels quals van passar a engrandir les col·leccions 

públiques barcelonines. La influència de Riquer es va traduir en una diversificació de la 

mirada artística en incloure altres latituds geogràfiques, després de convèncer les elits 

culturals barcelonines de la necessitat d’enriquir el patrimoni públic amb produccions 

artístiques angleses. Fou la cristal·lització d’una tendència que ja es manifestava des de 

la dècada de 1890. La suma d’aquests elements diversos (l’art francès, art noveau, les 

novetats procedents d’Anglaterra...) es troba en l’origen de l’aparició del moviment 

modernista català. Aquest ideal de bellesa, que interrelaciona les diferents pràctiques 

artístiques, impregna la cultura catalana de l’època.38  

 

Les arts aplicades en el Modernisme i el Noucentisme 

Com acabem de veure les Arts&Crafts van tenir ressò, a casa nostra, en els moviments 

modernista i noucentista. El Modernisme, igualment, pretenia unir totes les arts, a fi 

d’aturar la difusió del mal gust que semblava haver comportat l’ús erroni de la indústria 

fins aleshores. El moviment, com Morris, defensava la importància de les arts aplicades 

i la simbiosi entre utilitat i bellesa. Per això, va ser clau en la recuperació de tècniques 

artesanes gairebé oblidades. 

 

Precedents: la reivindicació de les arts industrials 

Per fer aquest apartat he utilitzat el volum 11, Arts decoratives, industrials i aplicades, 

de la col·lecció Art de Catalunya, de Xavier Barral i Altet, que ja he mencionat alguna 

vegada al llarg del treball.  

Josep de Manjarrés (1816-1880) és un dels grans teòrics del debat art-indústria a 

Catalunya. Manjarrés va obtenir un gran ressò en el seu temps i exercí una influència 

                                                           
38 FONTÁN DEL JUNCO, Manuel, ZOZAYA ÁLVAREZ, María (ed.) William Morris i companyia: el 
moviment Arts&Crafts a Gran Bretanya  p. 199-205 
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notable, amb textos com El arte ornamental y la enseñanza de las artes del diseño 

(1848); Teoría e historia de las bellas artes. Principios fundamentales (1859); 

“Aplicación del arte a la industria”, publicat a la Revista de Catalunya el 1862, 

“Aplicaión del arte a la industria. Sistema expuesto en la Cátedra del Ateneo 

Barcelonés”, dins el volum Arte en España (Madrid, 1865); “Arte e industria” publicat a 

l’Almanaque del Museo de la Industria el 1872; Teoría estètica de las artes del dibujo 

(1874) o Las artes suntuarias. Sus teorias y su historia (1888). Quan l’Acadèmia de 

Belles Arts l’any 1867 organitzà una Exposició retrospectiva de totes les arts, 

Manjarrés, acadèmic ponent de la comissió organitzadora, fou l’autor del text de 

l’Informe (1868) sobre la mostra. L’Acadèmia, amb Manjarrés al capdavant, defensava 

l’art industrial i la creació d’un museu per aquestes arts. 

Vint anys més tard el joier i pintor Josep Masriera (1841-1912), en un discurs llegit a 

l’Acadèmia el 24 d’abril de 1887, continuava defensant la importància de les arts 

aplicades i la simbiosi utilitat i bellesa present en aquestes arts, que ja en molt altres 

països, deia Masriera, consideraven una de les seves grans riqueses.  

Salvador Sanpere i Miquel (1840-1915), historiador, és un altre nom rellevant del debat 

català art-indústria, i fou responsable de moltes de les exposicions, concursos i actes 

celebrats a Barcelona en relació amb el tema. Va viatjar per Europa per tal de millorar la 

producció i la qualitat de les arts industrials. En la seva memòria sobre el tema, que 

publicà el 1881 amb el títol Aplicació de l’art a la indústria, exposava tres vies per tal 

de millorar aquest sector a Catalunya. En primer lloc, la creació de museus “d’aplicació 

artística”; en segon lloc, la promoció d’exposicions i certàmens, i en tercer lloc, el 

foment de les escoles de dibuix. La proposta de Sanpere de crear un museu amb finalitat 

educadora no era nova a Catalunya, ja hem vist com ho proposava Manjarrés. El 1877 

ell mateix, formant part d’un grup d’intel·lectuals i industrials que es proposaren de 

crear un associació de foment de les arts decoratives, no reeixida finalment, proposà 

també la creació d’un museu amb la mateixa finalitat. El 1883, el crític Francesc Miquel 

i Badia parla d’un museu de reproduccions com els de Viena, París o Berlín. El 26 de 

febrer de 1885 el butlletí publicat per la Biblioteca-Museu Balaguer, de Vilanova i la 

Geltrú, aportava les bases d’un projecte de museu artisticoindustrial signat per Josep 

Ferrer Soler. És a dir, hi havia una consciència generalitzada en el món de les indústries 

artístiques de que era molt necessari crear un museu amb finalitat educadora.  
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Al costat de les propostes de Manjarrés, Sanpere i d’altres, cal esmentar una publicació 

de Lluís Rigalt (1814-1894), pintor, dibuixant i gravador, que fou també una de les 

personalitats més destacades de l’etapa romàntica pel que fa a la conservació del 

patrimoni arquitectònic i a la difusió de les arts industrials a Catalunya. Va editar 

l’Álbum enciclopédico-pintoresco de los industriales (1857), l’objectiu del qual era 

servir de guia als industrials en les seves realitzacions. El rerefons era, un cop més, fer 

patent la possibilitat de fer un art útil i bell alhora. Aquest tipus de publicacions 

esdevingueren molt corrents des d’aleshores. Els arquitectes i els industrials les 

utilitzaven com a eina de consulta per als seus projectes. L’àlbum de Rigalt fou una obra 

clau, però encara en els anys vuitanta i en plena etapa modernista es continuaren editant 

obres amb el mateix criteri pràctic.  

Francesc Vidal i Jevellí (1848-1914) fou un precursor de la integració de les arts que 

caracteritzarà el modernisme. Va viatjar per Europa (França, Anglaterra, Alemanya 

Àustria), on va conèixer les darreres teories i realitzacions de les arts industrials i 

especialment del mobiliari. De tornada a Barcelona, va fundar una empresa dedicada al 

món de la decoració, associat amb Frederic Masriera i Manovens, germà escultor dels 

pintors i orfebres Josep i Francesc Masriera. La façana era presidida per dues grans 

figures, obra de l’escultor Manuel Fuxà, que representaven l’art i la indústria, el millor 

símbol possible d’aquesta simbiosi tan característica d’aquells moments. L’empresa de 

Vidal comptava amb diverses seccions, al capdavant de les quals posà alguns dels qui 

havien de ser grans noms del Modernisme: Antoni Rigalt hi treballà com a vitraller; 

Gaspar Homar, com a ebenista; Alexandre de Riquer, com a dibuixant...  

Després de l’Exposició Universal del 1888, l’Ajuntament de Barcelona decidí 

organitzar periòdicament exposicions de belles arts i arts industrials: Exposició General 

de Belles Arts (1891). Un any després tenia lloc per primera vegada una Exposició 

Nacional d’Indústries Artístiques. Aquesta mostra, la primera monogràfica d’arts 

industrials a tot l’Estat, fou un pas endavant en la promoció de les indústries artístiques 

paral·lel al d’altres països europeus. L’exposició abastava la pintura i l’escultura 

decoratives, a més del gravat, la ceràmica, la metal·listeria i la joieria, la fusteria i 

l’ebenisteria, la tapisseria i el teixit, els mosaics, els brodats... Dos anys després, es va 

crear el Centre d’Arts Decoratives, entitat fundada amb la finalitat de fomentar i 

modernitzar les arts industrials. S’hi duien a terme exposicions, cursos, conferències, 

com també l’edició d’una revista: El Arte Decorativo. El 1896 va tenir lloc novament 
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una exposició oficial dedicada a les indústries artístiques, que s’esdevingué 

simultàniament amb la de belles arts. El seu títol fou Exposición General de Bellas 

Artes e Industrias de Carácter Esencialmente Artístico. El 1898 tingué lloc una altre 

mostra de belles arts i indústries artístiques. Aquestes dues exposicions, les darreres 

d’aquest gènere que es van celebrar a Barcelona durant uns anys, constituïren ja el 

preàmbul del gran esclat de les arts decoratives del Modernisme.  

Finalment, cal parlar de Lluís Domenech i Montaner i el Castell dels Tres Dragons, que 

seria una mena d’equivalent català de les Arts&Crafts angleses, és a dir, del primer 

diàleg entre l’art i la indústria. Un cop clausurada l’Exposició Universal del 1888 

l’edifici Cafè restaurant, obra de Domènech i Montaner, denominat popularment 

Castell dels Tres Dragons, esdevingué el seu taller i un centre de recuperació de les més 

diverses tècniques artesanes. Conjuntament amb l’arquitecte Antoni Gallissà, mirava de 

restaurar arts i procediments diversos: foneria de bronze, ferros forjats, terracotes 

daurades a la valenciana, majòliques, talles de fusta i escultura decorativa... Cal 

considerar-lo un gran centre clau de recuperació d’arts i tècniques artesanes de llarga 

tradició a Catalunya i que, en molts casos, el pas del temps havia arraconat i gairebé 

oblidat.  

 

Les arts aplicades durant el Modernisme i el Noucentisme 

En un marc socioeconòmic que era molt favorable, l’arquitectura esdevingué la gran 

aglutinadora de les arts decoratives, tant de les aplicades directament a l’estructura 

constructiva com de les aplicades als seus interiors. Les arts decoratives (en referència a 

les “arts menors”), per tant, són les principals protagonistes del Modernisme, i 

l’arquitecte esdevingué el coordinador d’artistes i industrials que contribuïen a fer 

realitat l’obra arquitectònica39. El manifest de la Secessió Vienesa de 1897 (cal recordar 

que el modernisme va ser un fenomen europeu, Art Nouveau) diu: 

                                                           
39 MARCHÁN FIZ, Simón (2000)  Las Vanguardias en las artes y la arquitectura: 1900-1930. Espasa 
Calpe. vol. 2. p. 37 
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“Ens dirigim a tots vosaltres, sense diferències d’estat ni de riqueses. No reconeixem 

diferències entre les “arts majors” i les “arts menors”, entre l’art pels rics i l’art pels 

pobres. L’art és un bé comú”40.  

 

El Modernisme va significar l’entrada de Catalunya en l’Europa moderna de la mà 

d’una classe social, la burgesia que havia lluitat per crear un entorn d’acord amb els 

nous temps. De fet, Catalunya era el lloc idoni, dins l’estat Espanyol, perquè sorgís un 

moviment d’aquest tipus, ja que mai havia perdut el contacte amb les corrents europees. 

Dins d’aquesta, Barcelona es considerava el bressol del moviment modern, i molt punts 

de la geografia catalana van participar del seu desenvolupament.  

 Hem de tenir en compte, com diu Xavier Barral i Altet, que “L’aplicació de les arts a 

l’arquitectura del Modernisme no és un afegit gratuït i posterior a la concepció de 

l’obra, sinó que és el fruit del projecte inicial, on l’arquitecte dirigeix, però on el 

vitraller, el mosaïcista o l’ebenista tenen un paper primordial”41. La decoració era 

l’ànima de l’obra, no un recurs o un accessori que l’embellia, sinó la seva pròpia 

essència, que creava l’harmonia i la bellesa del conjunt. Tot contribuïa a formar l’obra 

d’art. Cal dir que la simbiosi de bellesa i utilitat té lloc en un moment en què el nivell 

tècnic d’aquestes arts comença a ser ja força notable. D’una banda, es recuperen 

tècniques artesanals, i de l’altra, s’incorporen nous procediments industrials, a fi 

d’obtenir els millors resultats possibles.  

Barral i Altet també ens parla de les diferents aplicacions de les arts decoratives. Podem 

distingir, en primer lloc, les que formen part de l’estructura arquitectònica, amb un 

paper tan útil com decoratiu: el vitrall, el paviment, la forja, la pedra artificial... En 

segon lloc, aquelles que es troben a l’interior arquitectònic: el mobiliari, la tapisseria, la 

marqueteria, el vidre...  són les arts de la decoració d’interiors (en aquesta època els 

arquitectes acostumen a fer, al seu torn, de dissenyadors). En darrer lloc, hi ha les arts 

pròpies de la vida domèstica, de l’abillament i el gust personal, de representació social, 

religiosa... que constitueixen un grup on són presents la joieria, l’orfebreria civil i sacra, 

la indumentària, el brodat... 

                                                           
40 HATJE, Ursula (dir.) Historia de los estilos artísticos II. Desde el Renacimiento hasta el tiempo 
presente. Ediciones ISTMO, 1971 p. 208.  
41 BARRAL I ALTET, Xavier Art de Catalunya. p. 202 
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El paviment hidràulic és la gran novetat introduïda a la fi de segle i va tenir una 

amplíssima difusió. Aquest paviment de producció industrial tenia com a base el ciment 

i les peces o rajoles es feien mitjançant unes trepes metàl·liques que repartien els colors 

dins el motlle, que omplia i tancava l’operari encara força artesanalment (Butsems i 

Cia., casa Orsola, casa Escofet) 42 . A més del paviment hidràulic s’empren també 

correntment la pedra i el marbre artificial, sobretot en els exteriors dels edificis 

modernistes, com a base d’elements decoratius aplicats.  

La ceràmica va gaudir d’una gran estima i difusió, com veurem més endavant. També 

s’utilitzava en els interiors de les cases com a decoració, igual que els bronzes, el 

vidre... Quan el Modernisme ja era difós arreu, el 1903 es fundà una entitat, el Foment 

de les Arts Decoratives, continuador del Centre d’Arts Decoratives dels anys noranta, 

amb el mateix objectiu que predicaven els teòrics del debat art-indústria al darrer terç 

del segle XIX. Encara s’havien d’aconseguir moltes fites d’aquelles reflexions i 

propòsits. Les exposicions de l’Ajuntament s’havien acabat el 1898, les escoles 

especialitzades en arts i oficis no s’havien multiplicat i el Museu d’Arts Decoratives 

encara no existia. El nou Foment pretenia la millora de les arts industrials, l’educació 

mitjançant exposicions, concursos i certàmens, la creació d’una biblioteca i un museu. 

Un cop més, sorgia la necessitat de crear el Museu d’Arts Decoratives amb finalitat 

didàctica i educadora. En qualsevol cas, el paper del Foment de les Arts Decoratives 

com a entitat no seria realment capdavanter fins uns anys després, en plena etapa 

noucentista, amb projecció internacional sobretot en l’Exposició d’Arts Decoratives i 

Indústries Modernes que va tenir lloc a París el 1925. I el Museu d’Arts Decoratives no 

va ser realitat fins al 193243.   

 

A partir de 1911 el moviment modernista experimentà una crisi i l’arquitectura catalana, 

aglutinadora de totes les arts, va passar per una variadíssima gama d’estils (des d’una 

prolongació d’aquest mateix, fins un eclecticisme barroc, un estil classicitzant i diverses 

interpretacions de corrents europees) fins que va culminar amb l’aparició del 

                                                           
42 BOVER, Andreu, CASADEMONT, Lola, NEGRE, Narcís. Arquitectura i cerámica. Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya p. 22 
43 Barral i Altet, Xavier. Art de Catalunya p. 223 
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Noucentisme44. El 1906 l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó va publicar a la 

revista Estilo un text titulat “Arte decorativo”, on criticava el Modernisme sinuós i 

floral importat de l’estranger, que considerava simplement una moda més que no pas un 

estil45. En aquesta època la relació forma-funció va superar la dicotomia bellesa-utilitat.  

El Noucentisme es va erigir com el representant del classicisme i la tradició. Es tracta 

d’un moviment sorgit del substrat ideològic catòlic, nacionalista i conservador de la 

classe mitja catalana, i a principis del segle XX va dominar bona part de les arts, el 

pensament i la política de Catalunya. Buscava les arrels en l’art popular, mediterrani i 

clàssic català. En aquest sentit precisament es vinculava al Modernisme, que havia fet 

aflorar les arts i les lletres catalanes a finals del segle XIX. Així, tot i que el 

Noucentisme sorgí com una reacció contra els excessos modernistes, en realitat 

nombrosos artistes van evolucionar sense grans trencaments. El Noucentisme 

s’emmirallà en la cultura mediterrània, la pròpia, i girà els ulls cap a Grècia i Itàlia. Es 

pot parlar d’un art “nacional”, perquè beu en les arrels de tota una cultura popular i una 

història.46   

Les bases noucentistes eren l’equilibri, la serenitat, l’ordre, la simplicitat, la mesura i la 

raó. Però tot i ser considerat un moviment “anti-modern”, cal no oblidar que es regia per 

la idea de progrés: l’ideari noucentista impulsava la creació de biblioteques, museus, 

escoles, i altres organismes i institucions culturals i científiques. Els noucentistes van 

promoure la modernització i europeïtzació del país, alhora que expressaren una visió 

mitificada del substrat grecollatí de la cultura catalana i, en general, de la història de 

Catalunya47.  

La idea que el Noucentisme tenia de l’art era la d’una “construcció”, d’aquí que 

l’arquitectura prengués tanta importància, de la mateixa manera que les Arts&Crafts 

proposaven una fusió de les diferents disciplines artístiques. Si bé el Modernisme va 

                                                           
44RAMBLA ZARAGOZÁ, Wenceslao Principales itinerarios artísticos en la plàstica y arquitectura del 
siglo XX. Publicacions de la Universitat Jaume I. 2008 p. 51 
45 BARRAL i ALTET, Art de Catalunya p. 226 
46 ARAGÓ, Narcís-Jordi; FALGÀS, Jordi. GIL, Rosa M. Casa Masó: vida i arquitectura noucentista. 
Triangle Postals i Fundació Rafael Masó. 2011 p. 11 
TARRÚS, Joan; COMADIRA, Narcís Rafael Masó: arquitecte noucentista. Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya. Demarcació de Girona. 1996 p. 18 
47 TRULLÉN i THOMÀS, Josep (dir.) Fascinació per Grècia. L’art a Catalunya als segles XIX I XX, 
Museu d’Art de Girona (2-4/30-8/2009). p. 9 
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reivindicar els bells oficis, això ho va completar el Noucentisme aconseguint un major 

grau de professionalització en la col·laboració entre artistes, artesans i arquitectes48.  

 

Ens trobem, novament, amb una voluntat d’unió de totes les arts, que no diferencia entre 

bells oficis i arts liberals. En aquest sentit, l’arquitectura era considerada una 

manifestació artística aglutinant. L’arquitecte no es limitava a projectar un edifici, sinó 

que es preocupava pel més mínim detall de la construcció i la decoració, i mantenia una 

estreta relació amb els artesans que la portaven a terme.49 “Era un treball d’equip en el 

qual pintors, escultors, vidriers, ceramistes i ferrers s’integraven en l’obra sense que 

poguessin fer-se distincions entre les arts majors i les aplicades”50. Les rajoles, els 

mosaics, els relleus ceràmics... es combinaven amb les vidrieres, forjats, pintures, 

globalment, i sense que destaqués cap de les formes artístiques sobre les altres. La 

finalitat era que el conjunt fos el més agradable possible. Així, el Noucentisme va 

contribuir a la revifalla dels bells oficis, tal com se’ls denominava aleshores, i que ja 

havia estat, com hem vist, un dels trets més característics del Modernisme. Tanmateix, 

el Noucentisme adquireix un sentit diferent, segons els postulats d’Eugeni d’Ors, el seu 

gran ideòleg: “ (...) I quan dic artesans, no em refereixo pas als terribles decoradors 

que avui solem patir, fantasistes truculents, inventors d’incongruències, individualistes 

llastimosos; vull dir homes d’ofici, d’escola, de tradició”51 Més endavant veurem el que 

eren les Escoles d’Arts i Oficis.  

 

 

  

                                                           
48RAMBLA ZARAGOZÁ, Wenceslao Principales itinerarios artísticos en la plàstica y arquitectura del 
siglo XX p. 60 
49 RODRÍGUEZ RUIZ, Delfin. La Arquitectura del siglo XX. Grupo 16. 1989 
50 CASANOVAS, Maria Antònia. Breu història de la ceràmica catalana. Barcelona: Amelia Romero, 
editora. 2002 p. 79 
51 Text d’Eugeni d’Ors procedent del seu Glosari (1910), citat per Xavier BARRAL I ALTET a Art de 
Catalunya, p. 227. 
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LA CERÀMICA 

 

Com he dit a la introducció, ja que el terme “bells oficis” engloba una gran quantitat de 

professions, i resultaria impossible parlar de totes, em centraré en la ceràmica. Aquesta 

va esdevenir un element fonamental dels edificis modernistes i noucentistes i, a més a 

més, després em servirà per veure la relació entre Rafael Masó i el ceramista 

empordanès Joan Baptista Coromina.  

 

La ceràmica catalana i l’arquitectura 

 

Començarem fent un breu repàs de la història de la ceràmica en el nostre país. Per això 

utilitzarem el llibre Breu història de la ceràmica catalana de Maria Antònia Casanovas 

(2002). 

La ceràmica és un art de llarga tradició. Durant el segle XVII es va configurar com un 

art genuïnament català, prescindint dels motius que recordaven al món islàmic. Van 

proliferar les composicions religioses pròpies del món de la Contrareforma, juntament 

amb les decoracions amb temes profans de caràcter popular i de temàtica novel·lesca, 

que ornamentaven peces dels serveis de taula i rajoles decorades.  

Destaquen les escultures realitzades en terracota que decoraven les façanes dels edificis 

neoclàssics. Els models es reproduïen amb motlles. “Entre les obres seriades, hi havia 

relleus, frisos de grotescs, balustrades, gerros en forma de copa o replets de fruits, 

medallons, capitells, columnes, cornises, mènsules, motllures, escultures, fonts, salts 

d’aigua i grutes amb estalactites destinades a la decoració de jardins, tots ells inspirats 

en els complements arquitectònics d’època grega, romana i renaixentista” 52. A banda 

d’aquestes produccions fabricades en sèrie per alguns edificis també es projectaven 

peces úniques dissenyades per notables escultors del moment com Damià Campeny 

(1771-1855) i Ancieto Santigosa (1823-1895). Molts artistes van projectar les seves 

obres només en terracota, com Rosendo Nobas (1838-1891), Josep Armengol (1891-

1918), els germans Agapit (1833-1905) o Venanci Vallmitjana (1829-1919).  

Però va ser el creixement demogràfic del segle XIX el que produí una demanda més 

gran de ceràmica. A principis del segle XX, amb el Modernisme i després el 
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Noucentisme, la ceràmica es consolidà en el camp de les arts aplicades com a material 

amb funcions decoratives.  

Començant per l’arquitectura modernista, va tenir una repercussió molt positiva per a la 

ceràmica. De fet, es pot dir que l’ús de la ceràmica és representatiu d’aquest període. En 

aquest moment s’introdueix, seguint l’exemple valencià, la tècnica del vidriat, no sols 

en les rajoles, sinó en tot tipus de peces volumètriques, com florons, respiralls, 

motllures... Destaquen arquitectes com Gaudí (1852-1926), Domènech i Montaner 

(1850-1923), Puig i Cadafalch (1867-1956), Jujol (1879-1949), Gallissà (1861-1903)… 

Ells intervenen en el disseny de nous productes de ceràmica per a les seves obres, 

incentivant una indústria artesana en retrocés. Gaudí és considerat un pioner en aquest 

sentit. A més del tradicional mosaic, va crear la tècnica del trencadís a partir de 

fragments de rajoles que configuraven un gran trencaclosques multicolor.   

Marià Burgués (1851-1933) el 1891 va fundar a Sabadell una fàbrica de ceràmica 

anomenada Faianç Català. Altres artistes dedicats a la ceràmica van ser Xavier Nogués 

(1873-1942), Josep Aragay (1889-1973), Josep Jordi Guardiola (1869-1950), l’escultor 

Manolo Hugué (1872-1945), Francesc Elías (1892-1991) o J. Bautista Guivernau (1909-

1979). També destaca la segona generació de la família Serra: Antoni (1905-1985), 

Josep (1906-1989) i Enric (1908-1986). 53 La fàbrica Serra, fundada per Antoni, està 

encara en actiu, i portà a terme les creacions més destacades d’aquesta època. A més a 

més, Serra incorporà a la seva producció tota una sèrie de col·laboradors de primer 

ordre: els escultors Ismael Smith, Enric Casanovas, Pau Gargallo, Joan Carreras, el 

rossellonès Gustau Violet o el dibuixant Josep Pey.  

Al costat d’aquesta ceràmica artística va triomfar un tipus d’objecte decoratiu de més 

baix preu, l’autor més representatiu del qual va ser Lambert Escaler (1874-1957). Va 

popularitzar la imatge més típicament simbolista del Modernisme en jardineries, plats o 

gerros. Es tracta de figures femenines, sinuoses i ensucrades. Escultors com Eusebi 

Arnau, Ismael Smith, Joan Llimona, Pau Gargallo o Dionís Renart foren també autors 

d’algunes peces d’escultura decorativa típicament simbolista.  

Durant aquesta època la ceràmica va ser un dels recursos més utilitzats per embellir els 

interiors de les llars, com hem dit. Es podia aplicar a una gran varietat de solucions54:  
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- Arrambadors: composicions fetes amb xapats de rajoles que recobreixen les 

superfícies de les parets del vestíbul o entrada, i en alguns casos les estances 

principals de la casa.  

- Cuines i banys: resultat dels corrents higienistes que defensaven la utilització de 

la rajola per preservar aquestes dependències de la humitat i afavorir la seva 

neteja 

- Sòcols, llars de foc, columnes...  

I a l’exterior, la podem trobar en la façana, el porxo, la teulada, el pati o la terrassa on, 

obeint a l’esperit ordenador característic dels noucentistes, els revestiments de ceràmica 

servien per civilitzar els espais. També tenia altres aplicacions que, malgrat ser 

infreqüents, donen idea de la seva extraordinària difusió i les possibilitats pel que fa a la 

seva utilització amb fins decoratius. Per una banda tenim els plafons decoratius de 

temàtica religiosa i els rètols i plafons utilitzats com a reclam de presentació d’entitats o 

d’activitats professionals.  

“Tot i que en el conjunt de la producció, aquests encàrrecs no tenen gran importància 

des del punt de vista qualitatiu, hi ha aplicacions sorprenents que cal esmentar per 

poder copsar l’abast real de la ceràmica durant les primeres dècades del segle XX”55. 

Seria el cas, per exemple, de les làpides funeràries. 

 

La producció de revestiments ceràmics decorats amb relleu es va iniciar a Catalunya en 

les fàbriques de Pujol i Baussis (Esplugues) i de Romeu Escofet (l’Hospitalet). La 

introducció de millores en els processos artesans i la progressiva tecnificació van 

permetre augmentar la rendibilitat en la producció. Ara bé, a causa del procés 

d’industrialització es va iniciar la producció seriada i la venda per catàleg de les peces. 

Si bé contribuí a l’obtenció d’un major rendiment amb costos més baixos i un augment 

considerable de la producció, per contra, els productes industrials presentaven 

deficiències que afectaven sobretot la seva qualitat. L’objecte artesà és complex de fer i 

per tant resulta molt costós, com veurem a continuació. Per això, mentre que la 

disminució dels costos els feia accessibles a àmplies capes socials, la burgesia catalana 

cercava elements que reflectissin la seva puixança econòmica (en un important moment 

de creixement) i la identifiquessin per tal de crear la seva pròpia cultura, de manera que 

va contribuir a la pervivència d’una estructura estrictament artesanal que assegurava la 
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obtenció d’un producte de gran qualitat. Llavors, “l’objecte elaborat per l’artesà 

elevava el seu estatus i es convertia així en un exponent econòmic del poder assolit”56. 

 

El procés de producció 

En el llibre Arquitectura i ceràmica de Bover, Casademont i Negre, hi trobem els 

diferents processos d’elaboració de la ceràmica. Començarem parlant del procés 

artesanal que, de fet, és el que més ens interessa en aquest treball. El tipus de terra que 

s’utilitza per a l’elaboració de la ceràmica és l’argila, que quan es barreja amb una 

quantitat determinada d’aigua es converteix en una massa plàstica, adquirint una gran 

consistència i duresa en sotmetre’s a temperatures superiors als 600 graus. En els 

obradors tradicionals s’utilitzaven dos tipus de terra, l’argila vermella, excessivament 

plàstica i poc consistent, que es barrejava amb l’argila blanca per donar-li duresa. 

L’argila en estat natural s’extreia a cel obert o de pous excavats a les terreres. Es 

portava als tallers, on s’estenia i es picava a l’era amb la finalitat de que s’assequés 

totalment. A continuació aquesta pols es barrejava amb aigua dins d’un bassó i es 

remenava amb un pal per evitar la formació de grumolls. Les partícules més pesades 

quedaven dipositades al fons i la pasta restant es passava per un sedàs cap a les basses, 

on es deixava assolar l’argila ja purificada. Llavors es ratllava amb una canya tot 

formant quadrícules, que un cop estaven al punt just d’humitat es guardaven dins el 

taller. 

Tot aquest procés va ser mecanitzat amb la coladora, que consisteix en unes pales per 

barrejar l’aigua amb la terra i sedassos vibratoris per facilitar l’eliminació d’impureses. 

Tots aquests aparells eren moguts per un petit motor connectat a un sistema de corretges 

i politges. Malgrat aquesta innovació, les basses continuaren essent uns elements 

insubstituïbles fins fa relativament pocs anys.   

“La forma dels elements ceràmics aplicats a l’arquitectura s’ha obtingut 

tradicionalment a partir de l’emmotllament del fang en un marc de fusta que delimita 

les dimensions de la rajola i compactant-ho manualment amb l’ajut d’una pala també 
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de fusta”57. Amb aquest sistema només es podien realitzar rajoles amb les dues cares 

llises, de manera que va ser substituït per la premsa en la producció industrial i pel 

motlle de guix en la producció artesanal. Així, va ser possible una major rapidesa i la 

incorporació seriada de temes en relleu.  

La introducció de la premsa en el cicle d’elaboració de la ceràmica es va produir a casa 

nostra a mitjans del segle XIX. La premsa és una màquina que serveix per agafar i 

comprimir les planxes de fang i que està constituïda per dos elements plans d’acer, un 

fix i l’altre mòbil, accionats per una palanca de moviment vertical o rotatori. A la 

premsa s’hi realitzaven aquelles peces que tinguessin més demanda i que requerissin 

una decoració menys complexa, ja que l’elaboració d’un motlle d’acer era costós.  

La tècnica del motlle de guix, com el seu nom indica, consisteix en la utilització d’un 

negatiu en guix de l’objecte a reproduir. “L’aplicació d’aquesta tècnica en la realització 

de ceràmica arquitectònica permet fabricar en sèrie un tipus d’element que fins 

aleshores només s’havia fet en pedra (cornises, cartel·les), metall (remats de teulat) o 

guix (motllures i estucats interiors) per les dificultats tècniques que oferia la seva 

producció normalitzada en ceràmica”58. El primer que cal fer per la realització d’un 

motlle és el model, és a dir, una reproducció en guix de l’original. A partir del model es 

realitzarà el motlle, que reprodueix en negatiu els contorns i les formes de l’original. 

 

Centres de producció i aplicació de la ceràmica 

Finalment, en el llibre D’obra. Ceràmica aplicada a l’arquitectura (Catàleg del Museu del 

Disseny de Barcelona, 2016), Mireia Freixa i Marta Saliné ens exposen els principals centres de 

producció de ceràmica catalans. Cal tenir present que els valors de funcionalitat i estètica 

de la ceràmica han estat constants a Catalunya, i presenten un ampli repertori d’usos, 

ubicacions, tipologies i tècniques.  

Durant el modernisme, destaquen les aportacions d’una empresa excepcional, el centre 

productor capdavanter de vidriat, la fàbrica Jaime Pujol i Bausis d’Esplugues del 

Llobregat, convertida en una gran manufactura. També en sobresurten d’altres, com les 
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de Jodep Romeu i Escofet i Josep Orriols, ambdues a Barcelona, la d’Hipòlit Monseny 

de Reus, Cucurny ubicada a Montmeló, La Roqueta a Mallorca o centres de tradició 

ceràmica de València com La Campana, després Peris o La Ceramo. La combinació 

d’aquestes empreses amb arquitectes com Lluís Domènech i Montaner o Antoni Gaudí, 

coneixedors de les noves tècniques i de les possibilitats constructives i ornamentals de 

la ceràmica, faran que s’assoleixin nivells de gran qualitat.  

La segona generació d’arquitectes modernistes i noucentistes repensen noves fórmules a 

través d’Eduard Maria Balcells i Buigas, Joaquim Manuel Raspall o Josep Danés i 

Torras. Però un punt important d’inflexió el donarà Rafael Masó, treballant amb Can 

Coromina de la Bisbal d’Empordà i Can Marcó de Quart. 

El maó vist manté la seva funció constructiva a l’hora que es converteix en un element 

ornamental. L’exposició universal de Barcelona de 1888 ens mostra aquest camí amb 

obres com l’Arc de Triomf de Josep Vilaseca i Casanova o el Cafè-Restaurant de 

Domènech i Montaner. Puig i Cadafalch construeix l’elegant Casa de les Punxes i dins 

de l’arquitectura industrial hi ha, per exemple, les fàbriques de Lluís Muncunill a 

Terrassa. Gaudí s’arrisca amb noves formes d’arcs paraboloides i Cèsar Martinell ens 

mostra veritables esquelets constructius en els cellers cooperatius. Les façanes dites de 

“maó vist” van tenir després continuïtat amb les Torres Venecianes de la plaça 

d’Espanya de Ramon Reventós (1928), o bé inserides en dissenys classicistes en obres 

de Raimon Duran Reynals, de Jordi Bonet Garí i, sobretot, de Francesc Mitjans als anys 

trenta i quaranta.  

Els paviments busquen un material resistent per trepitjar-lo. Sorgeixen els anomenats 

paviments Nolla, perquè aquesta va ser la principal fàbrica de producció, però en realitat 

es tracta de gres, un tipus de pasta ceràmica. Altres empreses van embarcar-se en 

aquesta fita productiva com Pujol i Bausis d’Esplugues o la Casa Llevat de Reus. Són 

bons exemples d’aquest sistema de paviment la Casa Planells (1923) de Barcelona de 

Josep M. Jujol, l’església dels Àngels (1942-1950) també de Barcelona de Josep Danés, 

o l’Hotel de la Vall de Núria (1922-1923). La ceràmica de gres i les seves variants 

envairan cada cop més els paviments. 

Un altre capítol important el formen els revestiments verticals aplicats a les façanes. La 

ceràmica actua com a aïllant de la calor o el fred, evita les humitats i té una gran 
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durabilitat. I, òbviament, també és un element decoratiu important. Un exemple és el de 

la Casa Comalat de Salvador Valeri  Pupurull, que combina elements en relleu d’Hipòlit 

Monseny i mosaics ceràmics de Lluís Bru. Però potser el tipus de recobriment que 

demostra més genialitat és la fórmula del trencadís (que s’adapta a les formes 

arrodonides dels murs).  

Rafael Masó representa un pas endavant. Aplicarà la ceràmica per a interiors i exteriors 

i en controlarà el disseny i la producció, com veiem a la Farinera Teixidor (1911), 

l’edifici Athenea (1912) i al Bloc Colomer (1927), tots a Girona.  

També són destacables els plafons ceràmics inserits al mur. Per exemple, a Reus, 

sobresurten els murals ceràmics de l’Institut Pere Mata, que evoquen les virtuts 

teologals que han d’imperar en les institucions benèfiques: fe, esperança i caritat. Els 

noucentistes van ser grans amants d’aquest tipus d’element: veiem els conjunts de Josep 

Aragay a la font del Portal de l’Àngel (1917) de Barcelona, el fris ceràmic de Xavier 

Nogués al Sindicat Agrícola de Pinell de Brai (1921) o les composicions de Josep 

Danés amb el ceramista Antoni Serra i Abella, els de la font La Margarideta, (1933) a 

Ribes de Freser, o els de la Masia Mariona a Mosqueroles (1934).  

Finalment, la coberta, és un element bàsic en el confort de la casa. La més senzilla neix 

de la utilització de l’anomenada volta “a la catalana”, de maó massís i que trobem en 

fàbriques com el Vapor Aymerich, Amat i Jover (1907-1908) de Lluís Muncunill a 

Terrassa, o a les cobertes del Celler Cooperatiu de Gandesa (1919) de Cèsar Martinell. 

No podem oblidar les Escoles de la Sagrada Família (1909-1910) d’Antoni Gaudí, en 

què s’empra el maó massís, creant un moviment ondulant. En altres casos, s’empren 

teules vidrades, herència de la gerreria i els acabats envernissats en verd, ocre i marró, 

mostrant cobertes multicolor, com les dels pavellons de l’Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau de Domènech i Montaner o les escates i el carener de la Casa Batlló de Gaudí.  
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ESTUDIS DE CAS 

Rafael Masó 

La Girona de principis de segle era l’escenari d’una intensa vida cultural. Responent a 

les inquietuds artístiques i sociològiques de l’època aparegueren institucions tan 

significatives com l’Ateneu, Athenea, l’Associació de Música, el Grup Excursionista i 

Esportiu Gironí, el Foment de la Sardana, cobles i corals, la Confraria de Sant Jordi, així 

com un seguit de diaris, setmanaris i revistes... Inspirats tots en ideologies pàtries i amb 

la voluntat d’impulsar la instrucció del poble. Enmig de tot això hi havia l’arquitecte 

Rafael Masó i Valentí, propulsor dels Jocs Florals de Girona i un dels fundadors de la 

Societat Athenea. A banda de l’arquitectura, també conreà la poesia (essent llorejat en 

diversos certàmens literaris), l’assaig i la crítica (sobretot en matèria d’art), activitats 

que denoten la seva inquietud, rica imaginació i fantasia creadora. Masó va reunir al seu 

entorn un grup d’artistes i artesans de gran vàlua, com l’escultor Fidel Aguilar, el pintor 

Joan Solè, el decorador Jodep M. Busquets, el serraller Nonito Cadenas, el fuster 

Pràtmans, el repujador Pere Vallmajor... I el pintor i ceramista Joan Baptista Coromina, 

del qual parlarem més endavant. La seva producció va estar profundament influïda per 

l’obra i la potent figura gaudiniana i, com tot noucentista, pels moviments renovadors i 

moderns europeus, especialment l’arquitectura sezessionista germànica59. 

Tot i que ben aviat es desmarcà del Modernisme, Rafael Masó assimilà alguns dels seus 

fonaments. De fet, les seves primeres obres segueixen els plantejaments gaudinians que 

proposen la llibertat de formes pels ornaments ceràmics (mas el Soler, casa Batlle, 

Farinera Teixidor). També va dedicar una gran quantitat d’esforços a recuperar els 

objectes elaborats en els obradors artesanals i va promoure el seu ennobliment. La 

ceràmica és un element important en el seu vocabulari i forma part del paisatge urbà i 

l’interior de moltes cases de Girona. La producció d’objectes ceràmics destinats a 

aplicacions arquitectòniques a les comarques gironines a principis del segle XX no 

hauria estat possible sense la concurrència d’artistes i artesans compromesos amb els 

corrents intel·lectuals del Modernisme i el Noucentisme.60 
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Rafael Masó va fer possible aquestes noves aplicacions de la ceràmica, que s’acostaven 

més al geometrisme proposat per la Secessió Vienesa que als plantejaments romàntics i 

lírics del modernisme. A Girona tingué dos focus d’activitat que de sempre s’havien 

caracteritzat per la seva tradició terrissera: la Bisbal d’Empordà i Quart. 

 

Masó i el Noucentisme 

 

Rafael Masó va ser un home compromès amb el corrent noucentista pel que fa 

referència, no només a l’art, sinó també als nous ideals cívics i a la reivindicació del 

mediterranisme. Això va desembocar en obres caracteritzades per l’ordre, la simplicitat, 

la simetria i la mesura.  

Aquest arquitecte gironí es va distingir com a poeta, urbanista, promotor d’art i 

literatura i també polític. Es va moure entre els membres de l’elit del moment, i va 

mantenir una vida cultural intensa ja sigui a través de revistes, diaris o promovent 

activitats diverses. Va intentar, juntament amb altres membres de les classes benestants, 

engegar una revolució cap a la modernitat. 

Tot i això, Masó es va mantenir fidel al que havia significat el Modernisme i va 

conservar l’esperit de l’arquitectura catalana.  

L’obra de Masó respon a la pretensió noucentista de reconciliar el modernisme 

internacional amb la identitat i la tradició locals, destacant l’enorme influència exercida 

per l’arquitectura alemanya. La seva aportació fou decisiva per la introducció a 

Catalunya dels nous conceptes europeus en el disseny d’habitatges, la planificació i el 

creixement urbà, la renovació de l’artesania, la conservació del patrimoni, i la necessitat 

de democratitzar l’estudi i accés a les arts. En tant que artista, Masó va dotar la seva 

arquitectura d’una profunda poètica, sense oblidar la tècnica. Sabé combinar les riques 

influències germàniques amb la seva pròpia concepció61. Per això Masó intentà aplicar 

en la seva obra les arts artesanes tradicionals del país62. 
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Masó i els artesans 

 

Masó va entrar en contacte amb les idees de Morris quan estudiava a Barcelona. De fet, 

sabem que va estar subscrit a la revista The Studio des de 1904 a 1914, i aquesta era una 

de les principals difusores de les Arts&Crafts. A això es deuen potser les connexions 

que va tenir sempre l’arquitecte amb els artistes i el món artesà. “La presència de 

l’artesà en l’obra portada a terme per Rafael Masó és el resultat d’una reflexió que 

cerca la feina ben feta, i d’un intent per recuperar els objectes elaborats en els 

obradors artesanals”63. A continuació en veurem algun exemple. L’ebenista Miquel 

Pratmans va realitzar un gran nombre de mobles per Masó (Casa Aragó, Mas El Soler, 

mobles per la casa de Rafael Masó i Esperança Bru…,) i Antoni Serra, que es dedicava 

a la ceràmica industrial, hi va mantenir una intensa correspondència, en la qual tractava 

des de temes personals, a qüestions de negocis (com la creació dels pots de la Farmàcia 

Masó-Puig), peticions d’informació i consells per a la creació de la fàbrica de ceràmica 

La Gabarra de la Bisbal, la presentació del projecte de creació d’una escola de ceràmica 

a Girona…  

 

Masó controlava fins al darrer detall en la construcció d’una obra, pel qual mantenia un 

contacte directe amb els artesans que hi participaven, manyans, ceramistes, forjadors… 

La intenció era “recrear una forma social enfrontada a la nova era industrial, dins una 

“utopia retrospectiva” sobre el model de les associacions medievals d’artesans”64. En 

les obres realitzades fora de la ciutat de Girona, Masó va recórrer als artesans locals. 

Com hem dit, reivindicava la noblesa i el valor de les formes, colors i materials de la 

cultura pròpia i de l’artesanat i, per ell, en el desenvolupament d’una obra moderna, hi 

jugava un paper fonamental la preservació de la identitat i de la tradició local.  

 

Masó vincula els artesans amb els corrents internacionals del moment. Així, com hem 

dit, fa d’unió entre una tradició local d’artesania i una tendència més oberta cap als 

moviments exteriors europeus (que descobreix, sobretot, durant el seu viatge de nuvis a 

Alemanya).  

 
                                                           
63 DALMAU i MARTÍNEZ,  Susanna La ceràmica de la Bisbal aplicada a l’arquitectura de Rafael Masó 
p. 13 
64 CATLLAR, Bernat. Artistes. Masó. Artesans. Museu d’Art de Girona i Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura. 2006, p. 10 
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L’arquitectura noucentista projectada per Rafael Masó va ignorar la producció de 

centres tan industrialitzats com Onda, Manises, Castelló, Sevilla, Esplugues de 

Llobregat i l’Hospitalet, i contribuí a la fundació d’un centre artesanal a la Bisbal, La 

Gabarra, amb Joan Baptista Coromina, i la transformació d’un obrador que fins a aquell 

moment s’havia dedicat a la terrissa tradicional a Quart, Can Marcó. Així, recolzava 

una estructura que continuava essent estrictament artesanal i que assegurava la obtenció 

d’un producte de gran qualitat. De l’amistat entre Rafael Masó i Coromina, que 

analitzarem tot seguit, diu, en una carta a Antoni Serra, datada del 10 de gener del 

191065: 

 

“Aqt xicot es un bonissim amic meu i aquet xicot te ganes de apendre de debo de 

ceramica! (...) Aqt xicot desitja aprendre de ceramica i soc jo qui l’he empenyat a n’axo 

per les combinacions qe porto de cap… A Vos qui sou un bon i excel·lentissim amic vos 

les puc ben dir!! Ja de desde molt temps qe vinc barrinant pera trovar un medi de 

guanyarme be la vida -ademes del que ja tinc, posseint la carrera qe ecsersexo-. Aqt 

medi jo l’he vist en la fabricacio i precisament en la fabricacio de ceramica. Com ja 

podeu suposar, la qe os vull dir es la ceramica aplicada a la construccio (...) La idea 

a’ne mi me va venir a veure la gran cantitat de cosa qe jo sol ferles fabricar. Vos 

arrivare a dir que podria ben be fer viure a una modesta fabriqueta… Aquest ha segut 

precisament el meu pensament. Es a dir: ferme jo, lo qe faig fer a n’els altres”.  

 

Crida l’atenció com, en ocasions, Masó es dirigeix als artesans que col·laboren amb ell 

com a artistes. En una carta a Antoni Serra datada del 4 de març de 1908 li diu, en 

relació a una feina que ha fet “Lo únic que sento, es que voste no podrá tenir aquella 

satisfaccio de cobrar el trevall una vegada fet. Tant bonica satisfaccio pels qui no 

sabem comerciar am l’art! ¿Ens-e sembla un premi!¿no ho fa?”. O en l’article “Els 

ferros d’art en Ramon Cadenas”, forjador, de l’11 de desembre de 1919: 

“Afortunadament per a el nostre artista, el temps ja son una mica cambiats i ja no 

trobat ni a casa seva ni al seu entorn, aquell art degenerat (...) més ell no s’ha deixat 

contaminar, heretant de les noves correnties i dels seus mestres aquell art sincer i 

                                                           
65 Citada per Bernat CATLLAR a Artistes. Masó. Artesans. p. 58 
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constructiu que és com una reacció contra tanta equivoca fantasia i tanta farsa 

estructural”66.  

Treballà també amb l’ebanista Adolf Fargnoli, l’obra del qual, segons el poeta Joan 

Salvat-Papasseït, palesava plenament “la comunió de l’artesà i l’artista”67.  

 

Joan Baptista Coromina, l’artista que feia ceràmica 

  

Un dels aspectes més característics de l’obra de Masó és l’ús de la ceràmica. Joan 

Baptista Coromina i Figueras va ser un pintor i ceramista empordanès, bon amic i 

col·laborador de l’arquitecte. Ambdues figures es varen influenciar mútuament a nivell 

professional i personal, tant per les vivències compartides com pel seu treball conjunt en 

nombrosos projectes.  

 

Ens han arribat una gran quantitat de dibuixos de la joventut de Joan Baptista Coromina. 

La seva personalitat i predisposició artística no s’entenen sense la influència que va 

exercir en aquests primers anys la seva família, molt versada en les arts. El seu pare, 

Joan Coromina i Pujol, va fundar l’Escola Menor de Belles Arts a la Bisbal el 1878, on 

estudiaria el seu fill més endavant. Allà el jove Coromina va aprendre a dibuixar, 

sombrejar, aplicar els colors… Ben aviat va donar mostres del seu talent artístic. Un 

dels dibuixos més antics que es conserven d’ell és un regal per la seva germana Judith, 

que va fer el 1898, quan només tenia vuit anys (fig. 1). Representa un bust clàssic 

realitzat amb llapis segons un model de guix. Està fet sobre un paper de l'Escola de 

Dibuix de la Bisbal, i firma “Juanito Coromina”68. 

Lluny de compartir els interessos dels altres joves de la seva edat, Coromina es va 

dedicar a recórrer a peu la comarca amb el seu amic Bonaventura Casadevall i Costa, 

cinc anys més gran, aprofitant per fer diversos dibuixos, croquis i quadres d’alguns dels 

paratges més emblemàtics de la Bisbal i els pobles de la rodalia (com el Castell 

d’Empordà, Peratallada, Vulpellac, Torroella de Montgrí...) (fig. 2). Aquesta afició a les 

excursions es va perllongar al llarg de tota la seva vida i ens ha deixat nombroses obres 

d’altres indrets com Girona, Besalú, Beuda o Mallorca.  

 
                                                           
66 CATLLAR, Bernat. Artistes. Masó. Artesans. p. 60 
67 BARRAL I ALTET, Xavier. Art de Catalunya  p.230.   
68 UNLAND, Annie Una amistat generosa i noble. Cartes de Joan Baptista Coromina a Rafael Masó: 
(1908-1919). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006. p. 14 
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Com hem dit va mantenir una estreta amistat amb Rafael Masó, que va conèixer el 1908 

quan l’arquitecte va anar a l’Escola Menor de Belles Arts per demanar als Coromina 

peces de ceràmica. Junts van col·laborar en nombrosos projectes: la Casa Batlle, el Mas 

el Soler, les escoles de Sarrià de Ter, la Farinera Teixidor, la Casa Salieti, la restauració 

de l’església de Sant Salvador de Bianya, en què Coromina es va encarregar del retaule i 

les escultures, o la de la capella de Sant Narcís de l’església de Sant Feliu de Girona. 

Com he dit, també van fundar junts una fàbrica de ceràmica, anomenada La Gabarra.69  

La correspondència entre els dos amics ens ha permès interpretar bona part de la seva 

obra. Aquesta correspondència es conserva a l‘Arxiu del Col·legi d’Arquitectes, i la 

hispanista Annie Unland, estudiosa del pintor, l’ha publicada en format digital. Per 

exemple, gràcies a les cartes sabem d’una sortida que van fer el 19 de març de 1909 al 

Mas El Soler, a Sant Hilari Sacalm, la remodelació del qual va fer Masó i en què també 

hi va participar Coromina. En motiu d’aquest esdeveniment Coromina va fer un dibuix 

on representa la masia, amb un porc al davant, sobre les firmes dels assistents (fig.23). 

En aquest sentit també són molt interessants les anotacions amb què l’artista acompanya 

alguns dels seus dibuixos. En ocasions trobem fins i tot cartes senceres darrera dels 

esborranys, com per exemple una en motiu d’un dels viatges que va fer a l’illa de 

Mallorca per completar la seva educació, entre 1906 i 1907.   

Entre les obres fruit de la col·laboració entre Coromina i Masó, destaquen el fris de 

pintures amb què Coromina va decorar l’interior de la Casa Salieti, reformada per Masó 

entre 1910 i 1911, i que il·lustren el poema Canigó de Verdaguer (fig. 11). Hi ha set 

cartes entre l'arquitecte i el pintor, datades entre el juny i el desembre de 1911, referents 

a l'encàrrec i la realització dels frisos. Es tracta d’una decoració en tres parts de pintures 

sobre tela que representen respectivament els guerrers, l’amor i el clergat. Una altra 

obra que destaca és el rellotge de sol que es va projectar durant l'ampliació de la Casa 

Oller. Masó va pensar un plafó decoratiu que coronés la façana, i que va dissenyar 

Coromina amb terrissa de València (fig. 8). Però al final el rellotge no es va construir i, 

al seu lloc, ara hi ha un plafó amb el motiu de Sant Josep70.  

 

 A banda de Rafael Masó, Coromina es va relacionar amb altres grans personatges i 

intel·lectuals del seu temps, submergit com estava en la vida cultural noucentista. 
                                                           
69 UNLAND, Annie. Joan Baptista Coromina Figueras, mosaic de talents. totbisbal.com, 2006 
70 UNLAND, Annie Una amistat generosa i noble. Cartes de Joan Baptista Coromina a Rafael Masó: 
(1908-1919). p. 33 
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L’amistat, de fet, va tenir un paper fonamental en la configuració del jove artista. A 

Girona trobem el grup format per Carles Rahola, Xavier Montsalvatge, Prudenci 

Bertrana, Miquel de Palol, i el mateix Masó, que van encapçalar el Renaixement literari 

i artístic a la ciutat. Masó va introduir en aquest cercle el pintor, que va retratar 

cadascun dels seus membres, i també va dibuixar la portada de Gerundianes de 

Montsalvatge el 1910. Igualment, es relacionà amb Josep Pla, Josep Ferrer i Mascort, 

Prudenci Bertrana, Josep Tharrats, Dídac Ruiz, Santiago Rusiñol o Fidel Aguilar. Pla, 

llavors encara molt jove, el faria aparèixer en nombroses obres posteriors, tal va ser la 

impressió que causà en l’escriptor: Retrats de passaport, Homenots, Prosperitat i rauxa 

de Catalunya o El quadern gris.71 

 

Coromina també va ser director de l’Escola d’Arts i Indústries de Palafrugell des del 

1913, com el seu pare ho havia estat de la Bisbal, i es va implicar molt en la vida 

cultural de la vila. Trobem il·lustracions i dissenys per cartells i banderoles (per 

exemple per l’Orfeó Fructidor, un grup local), i va fer un dibuix per la capçalera del 

setmanari Baix-Empordà, on publicava poesia i crítica d’art. També dissenyà la portada 

del llibret Adoració, que inclou les poesies del prevere Vicens Piera i la música 

d’Amadeu Roig (fig. 4). Aquest oratori es va estrenar el Divendres sant de 1913 a 

l’Església parroquial de Palafrugell.   

Joan Baptista Coromina va morir el 27 de setembre de 1919, als vint-i-nou anys, 

víctima del tifus després d’una excursió al mar. En les seves darreres obres expressa 

l’horror i l’impacte que li va provocar la Primera Guerra Mundial. Una de les més 

significatives és Ecce Homo (fig. 16).   

Tot de textos de condol van omplir les pàgines dels diaris de Barcelona, Girona i 

Palafrugell (La Veu de Catalunya, El Diari de Girona, Baix-Empordà…), i el seu 

record es va mantenir present en tots els qui el van conèixer72. 

 

En definitiva, Joan Baptista Coromina va ser un personatge polifacètic, melòman, 

apassionat per la natura i la cultura, intel·lectual i contemplatiu. Un talent latent dins del 

noucentisme, i tot i que desgraciadament la seva producció es va truncar molt aviat, hem 
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vist la importància que va tenir en el context cultural de la Girona de l’època, i fins i tot 

català. Cal dir que també dominava un ampli ventall de disciplines, a fi de que tots els 

elements estiguessin perfectament integrats en la “construcció” que era el seu art. 

Perquè era un artista, a fi de comptes. Francesc Montsalvatje escrigué, sobre la simbiosi 

de la parella Masó-Coromina: “¡Masó y Coromina! He aqui a dos artistas que se 

compenetran en sus inspiraciones, se funden, por decirlo así, en sus mútuas 

concepciones, y juntos marchan con paso firme y seguro por las esferas del arte, dando 

una unicidad (que es la forma de lo bello) á sus obras, que atraen y encantan”73. El 

mateix Coromina projectava edificis, i va fer d’ajudant d’arquitecte de la Farinera 

Teixidor (fig. 39), quan Masó es va veure sobrepassat pel volum de feina. També 

dissenyava mobles. Per exemple, després del casament amb Esperança Bru, Masó 

reformà la casa dels seus pares per instal·lar-s’hi, i va deixar a càrrec del seu amic molts 

aspectes decoratius i ornamentals, com el relleu del Somni de Jacob que hi ha al capçal 

del llit, reproducció de l’escena d’un capitell de la catedral de Girona74 (fig. 43). 

 

Però el que hem de tractar aquí és, sobretot, la seva vessant de ceramista, que va quedar 

impregnada del seu art. La fabricació de la ceràmica tal com la conceben Rafael Masó i 

els seus col·legues exigeix un treball de creació i d’innovació que apassiona Coromina. 

Les cartes entre ambdós permeten fer un seguiment dels treballs de la fàbrica, alhora 

que ens proporcionen la descripció de les peces de ceràmica, l’ús que en feia 

l’arquitecte i les dificultats a què s’enfrontava el ceramista. Les obres s’hi descriuen 

d’una en una, i se n’indica la situació geogràfica, la identitat del mestre d’obres i l’ús a 

què es destinarà. D’altra banda, Coromina informa el soci de la instal·lació del taller i 

de l’adquisició progressiva de diverses màquines necessàries per millorar la producció: 

la cilindradora, la màquina de tallar, la premsa, la galetera. És un àmbit en què Joan 

Baptista mostra iniciativa i tenacitat. Se succeeixen les proves, les modificacions i els 

ajustos, cosa que demostra que l’art del foc i del perfeccionament de la ceràmica és 

qüestió d’experiència i de paciència75.  

                                                           
73 Text de Francesc Montsalvatje, Una obra d'art, publicat a l’Avenç de l'Empordà (21/8/1911) i citat per 
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(1908-1919) p. 36 
74 UNLAND, Annie. Joan Baptista Coromina Figueras, mosaic de talents. 
75 UNLAND, Annie Una amistat generosa i noble. Cartes de Joan Baptista Coromina a Rafael Masó: 
(1908-1919) p. 22 
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La ceràmica té una importància cabdal en el projecte arquitectònic, ja es tracti 

d’habitatges, edificis públics, locals comercials o construccions religioses. Masó 

imaginava diferents models de rajoles amb motius ornamentals variats, que després 

realitzava Coromina per compondre plafons decoratius o simbòlics. Amb cada encàrrec, 

es diversificaven els motius i el repertori cromàtic, el qual obligava a l’artesà/artista a 

investigar constantment noves fórmules i tècniques. Cada vegada que s’ideava una nova 

aplicació de la ceràmica, Coromina estudiava la viabilitat del projecte, resolia els 

problemes de forma plantejats per les noves creacions, multiplicava les proves i els 

experiments per obtenir el color exacte i utilitzava la tècnica decorativa més adient per 

aconseguir un determinat motiu. Es convertí en un vertader investigador, tot analitzant 

terres de diferents qualitats, comparant les fórmules recomanades per altres ceramistes, 

adaptant-les i estudiant els manuals d’autors de prestigi. 

Veiem la diversificació del ventall de colors tan característic de l’arquitectura de l’època 

i l’enriquiment progressiu del repertori cromàtic de Can Coromina. Amb una gamma 

tan variada, Masó va poder decorar tant les façanes dels edificis com les habitacions 

interiors76. Ara bé, per treballar la ceràmica, cal una gran dedicació. La feina a la fàbrica 

va absorbir tant a Coromina que el va allunyar de la seva vertadera passió, que era 

pintar.  

 

La Gabarra i “Can Marcó” 

Els Coromina van representar una alternativa a la manufactura tradicional, enrocada 

llavors en un proteccionisme aferrissat a sistemes de producció i tècniques artesanals ja 

superades. Van fer fàbriques, però sense abandonar el concepte artesanal i “la feina ben 

feta”77.  

El projecte de La Gabarra, va començar amb Masó. Aquest considerava que un dels 

millors elements decoratius aplicat a la construcció era la ceràmica, de manera que en 

necessitava en abundància. En veure els bons resultats de la ceràmica dels Coromina, i 

enfront les limitacions que comportava el fet de no poder coure ells mateixos les peces, 

ell i Joan Baptista decidiren tirar endavant un projecte comú: la creació d’una fàbrica de 
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ceràmica a la Bisbal, La Gabarra, que obrí el 20 de març de 1911. Coromina va fer el 

logotip de la capçalera: un pollet, reproducció d’un dibuix que hi havia al fons d’un plat 

decorat i que va agradar molt als dos amics (fig. 10). La ceràmica de La Gabarra es va 

utilitzar en diverses obres de Masó: la pròpia casa familiar al carrer Ballesteries de 

Girona, la Casa Cendra a Anglès, la Casa Oller a Sant Martí Sapresa, la Casa Masramon 

a Olot, la Casa Ensensa a Girona… La Casa Casas de Sant Feliu de Guíxols seria 

l’últim gran projecte de l’arquitecte en què participaria78.  

 

Can Coromina es caracteritza per la lluita que mantenen dins la mateixa fàbrica dos 

corrents: l’artesà i l’industrial. L’etapa pròpiament artesana es correspon als inicis de la 

fàbrica, que també coincideix amb l’època de col·laboració més estreta entre Masó i 

Joan B. Coromina (1908-1919). Són anys d’intensa activitat per l’arquitecte (la Farinera 

Teixidó, la casa Batlle, la societat “Athenea”, la casa Casas, la casa Salieti, la casa 

Omedes, la casa Masramon d’Olot, la Punxa, la casa Cendra d’Anglès, la restauració de 

l’església romànica de Sant Salvador de Bianya...). A tots aquests immobles hi abunda 

la ceràmica, aplicada tant a revestiments interiors com exteriors.  

Masó va deixar 500 ptes. als germans Coromina per engegar la fàbrica79, que es va 

acabar convertint en la indústria més important de la Bisbal. Els seus primers anys de 

vida són d’allò més humils, i els materials i les feines que s’hi fan són típicament 

artesanals. Joan B. Coromina s’encarregava de la direcció artística de la fàbrica, i el seu 

germà de les feines més tècniques. La plantilla de treballadors s’anà eixamplant, tot i 

que sense arribar a sobrepassar la desena. Coromina es caracteritzà molt per la seva 

capacitat d’innovació. S’interessava pels últims avenços, i com que a la fàbrica 

s’ocupava del manteniment i la reparació de les màquines, va incorporar la millor 

maquinària per fabricar la seva ceràmica. Fins i tot, va treballar en la concepció d’un 

forn de flama invertida, el qual és una altra mostra de la seva predisposició per la 

recerca tecnològica80. 
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En tot cas, el sistema productiu de tipus artesà es perllongà fins el 1918 (moment en què 

la fàbrica abandonà el carrer Indústria núm. 10 i s’instal·là a la sortida de la Bisbal prop 

de Corçà al costat de la carretera de Girona a Palamós, concretament, al carrer l’Aigüeta 

núm. 216). 81 Llavors, passaren a fabricar-se productes de costos més baixos i en un 

major volum. Tot i això, i encara que es continuà desenvolupant aquesta orientació 

industrial, la presència de l’arquitecte gironí tornà a ressuscitar la producció artesanal 

que havia caracteritzat els primers anys. L’any 1928 es construí una nau independent de 

la fàbrica dedicada únicament a l’elaboració d’encàrrecs que necessitaven un tracte més 

acurat i artesà. Ara bé, l’originalitat de les peces de ceràmica pròpia de l’època en què 

Rafael Masó col·laborà amb Joan B. Coromina es perdé una mica en aquesta segona 

època. De totes maneres, els germans Coromina van saber integrar els processos 

artesanals dins els sistemes de producció pre-industrials, reconciliant tradició i 

modernitat. Una de les principals contribucions que la fàbrica Coromina va fer a la 

ceràmica bisbalenca fou la introducció d’innovacions tècniques, tals com el forn de 

flama invertida, a què m’he referit anteriorment. Entre els seus avantatges és que 

permetia que les cuites de les peces fossin molt més uniformes i s’estalviava 

combustible.  

Pel que fa a la vinculació de la ceràmica de Quart amb l’arquitectura comença a 

desenvolupar-se l’any 1919 per mitjà de la terrisseria Marcó, que fins aleshores era un 

vell obrador de vàries generacions de terrissers. Sempre havia mantingut una estructura 

artesanal i per tant s’ajustava perfectament a l’ideal dels noucentistes. La col·laboració 

de Frederic Marcó amb Rafael Masó és simultània amb un període de crisi de relacions 

entre l’arquitecte i els germans Coromina, que el 1919 es van associar amb l’empresa 

Butsems i decidiren prioritzar la producció industrial en perjudici de l’artesanal. 

Coincideix amb un període influït pels dissenys arcaïtzants i per les contínues 

descobertes arqueològiques, per tant, no és estrany que l’arquitecte es dirigeixi a un 

obrador que es caracteritzava per la utilització d’una de les tècniques més primàries i 

antigues de la producció de terrissa: la tècnica del negre. Masó buscava l’autenticitat, i 

el retorn a una tècnica antiga i ancestral. Així, establí un estret lligam amb Marcó i el 

seu taller esdevingué un altre dels nuclis principals de la Girona noucentista.  

                                                           
81 BOVER  Andreu, CASADEMONT, Lola, NEGRE Narcís. Arquitectura i ceràmica. p. 18 
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La ceràmica negra s’obté a partir d’una antiga tècnica de cocció que es serveix del fum 

que es desprèn de la llenya per atorgar-li questa coloració. La seva utilització en 

l’arquitectura respon més a criteris estètics que funcionals. S’ha utilitzat sobretot pel 

revestiment en els exteriors dels edificis, les façanes, terrasses, patis, i els jardins. A 

banda dels objectes elaborats a través del sistema de cocció de la terrissa negra, 

l’obrador de can Marcó es caracteritzà per la fabricació d’un tipus de peces que 

assoliren una gran popularitat: les argerates (el nom fa referència al color argentat o 

bronzejat d’aquest tipus de ceràmica). 

Altres arquitectes utilitzaren sovint aquests obradors de Quart i la Bisbal, com J. M. 

Pericas, Martorell, Roca Pinet, Pelai Martínez... 82 

 

Escola d’Arts i Oficis 

 

Cal no oblidar que en l’ideal noucentista l’educació jugava un paper fonamental. La 

Mancomunitat Catalana va crear centres pedagògics per evitar que els oficis caiguessin 

en l’oblit.  

Joaquim Folch i Torres va tenir un paper clau en la creació de l’Escola Superior de Bells 

Oficis, sota el patrocini de la Diputació de Barcelona. Cercà el model acadèmic de la 

nova escola a Anglaterra, on trobà allò que ell ja intuïa que havia de ser: una estreta 

col·laboració entre l’arquitecte i els industrials i viceversa. La finalitat era alhora 

revalorar la tradició i recuperar unes maneres de fer, uns materials i unes formes. 

Aquests postulats eren encara els mateixos que es defensaven al segle XIX (pensem, per 

exemple, en William Morris). D’altra banda, l’objectiu de l’Escola no era sols artístic, 

sinó també socioeconòmic, ja que millorant el coneixement i el desenvolupament de les 

tècniques, la vida industrial del país creixia i, per tant, també el comerç83.  

El projecte de l’Escola Superior dels Bells Oficis va ser aprovat per la Diputació el 18 

de maig de 1914. S’ubicà en uns locals de la Universitat Industrial i inaugurà les seves 

classes a primers d’octubre d’aquell any amb les especialitats següents: arts de la terra 

(ceràmica, gerreria), arts de la fusta /fusteria, ebenisteria, talla), art del teixit (tapisseria, 

teixit, puntes, brodat, estampació) i de cuir (repussat) i arts del jardí. Francesc d’A. Galí, 

                                                           
82 BOVER  Andreu, CASADEMONT, Lola, NEGRE Narcís. Arquitectura i ceràmica. p. 27  
83 BARRAL i ALTET, Xavier. Art de Catalunya p. 201 
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el gran pedagog del món artístic noucentista, en fou el director. En l’àmbit pedagògic 

l’Escola, que va desaparèixer el 1924, significà una important renovació.   

 

Joan Baptista Coromina també va demostrar un gran interès per l’ensenyament i la 

transmissió del saber. Denunciava les limitacions del sistema educatiu clàssic i 

reivindicava una nova escola, amb bons professors capaços de difondre la cultura a 

tothom, així com altres millores per assolir aquests objectius. Però sobretot insistia en el 

paper fonamental del mestre d’escola. Deia que els alumnes acabaven essent les 

víctimes de la mediocritat d’un mètode ineficient i poc reflexionat. Per això Masó el va 

convèncer per presentar-se al concurs per la plaça de professor-director de l’Escola 

d’Arts i Oficis de Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Palafrugell. Tot i que ell tenia 

reticències, ja que no es sentia preparat per ensenyar deguda la seva joventut, estudià 

intensament durant les hores que la feina li permetia cada dia i superà les proves amb 

èxit. El 1913 fou nomenat director de l’Escola Menor d’Arts i Indústries de Palafrugell, 

tal com el seu pare ho havia estat a la Bisbal. Des de la seva nova posició, estava decidit 

a contribuir a la reconstrucció de l’escola catalana. Va haver d’organitzar i habilitar el 

local que l’ajuntament havia posat a la seva disposició. Anava i venia constantment de 

Palafrugell a la Bisbal per compaginar les dues feines84. 

Treballador i compromès amb la cultura, s’esforçava per inculcar en els seus alumnes la 

sensibilitat artística, així com descobrir i formar els joves talents. Ensenyava a joves de 

dotze a vint anys, i havia ideat un programa en què treballaven totes les tècniques, 

també els estudis a l’aire lliure. Els resultats eren satisfactoris, tot i els pocs recursos de 

què disposava. Coromina es lamentava d’haver d’incloure al programa assignatures que 

no li pertocaven, deguda la manca de formació anterior dels estudiants. La seva amistat 

amb Josep Barceló i Matas, director fins al 1917 de l’escola pública on posava en 

pràctica una pedagogia moderna i renovadora, devia contribuir a aquesta implicació en 

el perfeccionament de l’educació. Gràcies a l’experiència adquirida a la fàbrica i amb 

Masó, introduí en el pla d’estudis la matèria de “dibuix industrial”, ja que era conscient 

de la importància d’adequar el món de l’ensenyament al de l’empresa. Per això 

s’emmirallava en els països estrangers com Alemanya, Bèlgica, França, Anglaterra o els 

Estats Units.  

                                                           
84 UNLAND, Annie Una amistat generosa i noble. Cartes de Joan Baptista Coromina a Rafael Masó: 
(1908-1919) p. 27 
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Amb Masó, que estava igualment compromès amb la difusió de l’art i la cultura, van 

idear un projecte pedagògic comú. No podem acabar aquest treball sense fer una menció 

a l’Escola d’Arts i Oficis que havien projectat (cal recordar que la pretensió de crear una 

obra d’art total anava inevitablement vinculada a l’ensenyament dels oficis). Els dos 

artistes van idear un projecte pedagògic comú, dedicat a la formació d’artistes i artesans: 

Masó tenia la intenció de crear a Girona una escola d’arts i oficis, que s’associaria a una 

escola de ceràmica de la qual s’encarregaria Coromina. Però va ser un fracàs. El 

projecte de l’escola de ceràmica va ser rebutjat, tot i que el de l’escola d’arts i oficis va 

tirar endavant. Masó va proposar remodelar l’edifici annex a l’Athenea. Però, per 

desgràcia, les tensions en la vida política de la ciutat van frustrar-ne la posada en 

funcionament quan l’edifici estava quasi acabat. A causa d’unes eleccions municipals 

convulses i les tensions originades entorn d’aquestes, la convocatòria de noves 

eleccions i els atacs a persones de la Lliga, el nou Ajuntament va avortar el projecte 

quan les obres ja estaven acabades, i va destinar l’edifici a l’Escola Normal femenina85. 

 

  

                                                           
85 Tarrús, Joan; COMADIRA, Narcís. Rafael Masó: arquitecte noucentista. p 36 
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CONCLUSIONS 

Hem vist com en època antiga, artistes i artesans eren una mateixa cosa. Acceptaven en 

la seva feina disposicions generals i cànons concrets, i només després exploraven les 

seves possibilitats lliurement utilitzant la seva habilitat, imaginació i inventiva. La 

pintura en la ceràmica, per exemple, era merament decorativa, les àmfores es feien amb 

fins utilitaris i, després, es decoraven, per fer-les agradables però no per convertir el seu 

material en un suport sobre el qual pintar una “obra d’art”. L’art també era una cosa 

pública i popular, que es produïa en la vida diària, no quelcom a part al qual es 

dediquessin estones d’oci o que estigués destinat al gaudi de rics col·leccionistes.  

Fins al Cinquecento italià no es va fer la distinció entre art i artesania. Cal dir que la 

separació entre artista i artesà que ja en el segle XVI era clara a Itàlia, va tardar molt 

més temps en reconèixer-se a Espanya, i els tallers dels més grans artistes funcionaven 

de manera gremial.  

En qualsevol cas, fins la irrupció de la indústria, ambdós treballaven de forma 

harmònica i complementària. De fet, l’encasellament de l’art a sistemes i mètodes 

rigorosos (com les acadèmies), assenyalen el moment en què l’art comença a separar-se 

de la tècnica de producció artesanal.   

Finalment, la introducció de la màquina va suposar un gran trasbals en la història de 

l’artesania, però no va aconseguir fer-la desaparèixer. Contràriament, va fer que en 

alguns àmbits el treball manual es revaloritzés. Trobem moviments com les 

Arts&Crafts. Com hem vist, Morris creia que la màquina pervertia un treball amb segles 

de tradició. Així, defensava l’important paper de l’artesania en la societat, i l’equiparava 

a la resta de les arts. Ell no feia distinció entre “arts majors” i “arts menors”. Creia que 

totes les disciplines s’havien d’harmonitzar per crear, el que podríem dir-ne, una “obra 

d’art total”. A partir d’aquí, la distinció entre un i altre és confusa.  

Abans que res, dir que es pot considerar artesania processos que incorporin millores 

tècniques de la industrialització. Els Coromina en són un exemple, de com les arts i els 

oficis s’adeqüen a la indústria sense perdre la seva autenticitat. Encara que cal dir que és 

un punt intermig difícil de trobar.   

 

Però la pregunta que ens fèiem no és què es pot considerar o no artesania, sinó en què es 

diferencia de l’art. Com he dit, a partir d’aquesta època els límits entre un i altre es 

tornen confusos. La col·laboració entre artistes, artesans i tècnics esdevé indispensable 
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durant el Modernisme  i el Noucentisme. Els noucentistes com Rafael Masó defensaven 

la feina “ben feta” dels artesans. Era una manera de posar en valor el seu treball. Així, 

ningú no dubta de la importància que adquireixen els bells oficis dins d’aquests 

moviments. Ara bé, es consideraven artistes, o només col·laboradors per dur a terme la 

seva obra? Tot i la recerca que he fet, no he pogut trobar una resposta clara a aquesta 

pregunta. Com hem pogut veure, l’obra de Rafael Masó integra les formes, els colors i 

els materials de la cultura i l’artesanat propi. Un dels seus principals objectius va ser 

superar la típica divisió entre belles arts i artesania, per tal d’unificar les diverses 

disciplines artístiques. De fet, hem vist com l’edifici era concebut pel Noucentisme com 

un lloc aglutinador en què confluïen totes les arts, i això va ser desenvolupat amb gran 

mestratge pel gironí. D’aquí la importància que s’ajuntés amb altres artistes o artesans. 

Hi ha casos en què els artistes (en el sentit tradicional de la paraula) s’impliquen en la 

feina artesana (com J. B Coromina), i artesans, als quals es fa referència amb el nom 

d’artistes. Cal recordar que en aquesta obra d’art total, tots els elements es confonen. I, 

de fet, ja és prou representatiu el nom que se’ls atorga: “bells oficis”, “arts aplicades”, 

“arts menors”... Potser no se les posa a l’alçada de les anomenades “arts majors”, però sí 

que es reconeix la seva importància i bellesa, que contribueix a enaltir la resta de els 

arts.   

 

 

La meva conclusió és que qualsevol ofici artesanal pot esdevenir artístic. “És 

indispensable, doncs, admetre que l’activitat productora artística és artesana i que 

l’artesana pot ésser artística (...) Tot depèn de la intenció que guia l’artista”86.  El fi 

funcional delimita l’activitat creadora? No, només cal veure l’arquitectura. No podem 

mesurar la dificultat de l’art basant-nos en hores de treball, ni tampoc comparant 

tècniques. No són comparables les diferents formes de fer art. El mèrit de la creació està 

en la ment creativa. Així, l’artesania creativa no deixa de ser una forma d’art.  

A més a més, sembla que actualment es segueix aquesta tendència d’homogeneïtzar les 

diferents disciplines: “La creación contemporánea se caracteriza por la supresión de 

las fronteras entre disciplinas. La arquitectura, la escultura… dejan de ser 

                                                           
86 VALLÈS i ROVIRA, Isidre. Artesania, art i societat. Editorial Alta Fulla. 1987, p. 114 
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compartimentos estancos, aislados, para interrelacionarse y fusionarse transcendiendo 

las clasificaciones tradicionales”87  

 

Finalment, aquest treball també ha volgut reivindicar i divulgar la figura i el llegat de 

Joan Baptista Coromina. 

 

                                                           
87 ROQUETA, Santiago, CÓS, Pilar, HUERTA, Paco (ed.) Arquitectura, art i artesnia. Edicions de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 2003,  p. 69.  
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ANNEXOS 

 



IMATGES 

Totes les fotografies d’obres de Coromina són fetes per mi mateixa, a la Fundació Rafael Masó.   

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Peratallada, 1905. Fundació Rafael Masó.  

 

 
 

Fig. 1. Dibuix d’un bust clàssic fet per Coromina a l’Escola d’Arts i Oficis de la 

Bisbal (quan tenia vuit anys), i que va regalar a la seva germana, el maig de 1898. 

Fundació Rafael Masó. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 Convent de Sant Sebastià de la Bisbal d'Empordà. 

Fundació Rafael Masó. 

 
 

 
 

Fig. 4. Adoració, 1913, portada pel llibret de l’oratori compost per Vicens Piera i Amadeu 

Roig. Fundació Rafael Masó.  

 



 

 

 

 

 

Frescos de temàtica bucòlica i mitològica, per un edifici inventat o que no es va arribar a 

construir, 1909. Reg. 1038- 1040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5. Frescos de temàtica bucòlica i mitològica, per un edifici inventat o que no es va arribar a construir, 

1909. Fundació Rafael Masó.  

 
 

Fig. 6. Disseny d’un moble, 1909. Fundació Rafael Masó.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7. Logotip per la fàbrica “La Gabarra”, 1911. Fundació Rafael Masó.  

 

 
 

Fig. 8. Rellotge de Sol per la Casa Oller, reformada per Masó el 1914. Fundació Rafael 

Masó.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9. Sant Francesc d’Assís, dibuix preparatori per un quadre. 

Fundació Rafael Masó. 

 

 
 

Fig. 10. Dibuix d'una dona que, mentre esprem uns raïms amb una mà, 

amb l'altra subjecta la copa en què recull el líquid. És possible que 

representi una nimfa o mènade, o algun personatge clàssic. Fundació 

Rafael Masó.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 11. Dibuixos pels frisos de la Casa Salieti, que il·lustren el poema “Canigó” de Verdaguer. Tracta sobre les 

aventures de Gentil, fill del Comte Tallaferro, durant les guerres contra els sarraïns. En l’escena es el jove 

Gentil, que li declara el seu amor a la reina de les fades, Flordeneu, 1911. Fundació Rafael Masó.  

 
 

Fig. 12. Dibuix per la revista “Baix-Empordà”, on publicava Coromina, 1 de gener de 

1916. Fundació Rafael Masó.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fig. 13. Retrat caricaturesc de Vázquez, amic de 

Coromina. Fundació Rafael Masó.  

 

 
 

Fig. 14. El Somni de Sant Josep. L’àngel segueix el mateix model del que 

Coromina va fer el 1915 per al rentamans de la Casa Ensesa, i que al seu torn es va 

utilitzar pel relleu de ceràmica que hi havia al capçal del bressol de Rosa, la filla de 

Masó. Fundació Rafael Masó.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 15. Il·lustració publicitària per la Xocolata 

Amatller. Fundació Rafael Masó. 

 

 
 

Fig. 16. Ecce Homo MCMXX, dibuix que denuncia els horrors de la Primera Guerra Mundial, 1918. 

Fundació Rafael Masó. A sobre, veiem uns esquemes preparatoris.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 18. Monestir de Sant Daniel de Girona, 1909. Fundació Rafael Masó.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 17. La Bisbal, 1902 (als dotze anys). Fundació 

Rafael Masó.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Fig. 19. Esbossos de diverses parts del claustre de la Catedral de 

Girona, 1 de juliol de 1905. Fundació Rafael Masó.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 20. Creu de terme a l’entrada del poble de Vulpellac. Fundació Rafael Masó.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

Fig. 21. Castell de Torroella, 1905. Fundació Rafael Masó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 22. Disseny d’una banderola per l’“Orfeó 

Fructidor”, 1918.  

Fundació Rafael Masó.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 23. Dibuix commemoratiu de la trobada que té 

lloc el 19 de març de 1909 al Mas El Soler.  

Fundació Rafael Masó.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 24. Noi assegut, 1905.  Fundació Rafael Masó.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 25. Dona en un paisatge. Dibuix preparatori pel quadre que 

apareix al costat, i que es troba en una col·lecció privada.  Fundació 

Rafael Masó.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 27. El jove Gentil li declara el seu amor a la reina de les fades, Flordeneu.  Fundació Rafael 

Masó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 26. Escena en què es veu el comte Tallaferro, seguit per clergues i soldats, 1911.  Fundació 

Rafael Masó.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 28. Dansa de la mort.  Fundació Rafael 

Masó.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 29. Sant Pere.  Fundació Rafael Masó.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 30. Retrat de Miquel de Palol, 1909. Col·lecció 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 31. Estudi, 1905. Fundació 

Rafael Masó.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fig. 32. La Bisbal d’Empordà. Col·lecció particular.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 33. Escena marinera. Col·lecció particular.  

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 34. Clar de Lluna. Col·lecció 

particular.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 35. Arbres. Col·lecció particular.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 36. Retrats. Col·lecció particular.  

 

 

 

 

  

 
 

Fig. 37. Rafael Masó. Casa Batlle, avinguda de Sant 

Francesc, Girona 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fig. 38. Rafel Masó. Coronament de la façana de la casa Batlle, fet amb ceràmica de La Gabarra.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 39. Rafael Masó. Farinera Teixidor, carretera de Santa Eugènia, Girona 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 40. Rafael Masó. Detall ceràmic de la Farinera Teixidor.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 41. El bisbe, Joan Baptista 

Coromina. Escultura per l’església 

de Sant Salvador de Bianya, 1911  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Fig. 42. Casa Masó, carrer Ballesteries, Girona.  Ceràmica de l’entrada 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 43. Joan Baptista Coromina. Prova en terracuita 

del Somni de Jacob.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 44. Rafael Masó. Mas Oller, Sant Martí Sapresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 45. Detall de ceràmica d’Athenea, Anselm Clavé, Girona.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Fig. 46. Restauració, reforma i altar de l’església de Sant 

Salvador de Bianya, 1911. Aquets projecte no es conserva en 

l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 47. Rafael Masó. Casa Salieti, carrer Ciutadans, Girona. 
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