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El Mosaic Hidràulic i la casa Orsola-Solà 

 

Resum 
 

El mosaic hidràulic va ser el terra “de moda” fins els anys 20 ó 30 del segle XIX entre 

l’alta societat espanyola. Més endavant, s’estengué com un revestiment creatiu i durader 

a tota Europa, i Amèrica, tant d’influència francesa com espanyola. Amb el temps, va 

passar a set un article de  casa popular. Però el seu èxit va ser bastant breu, ja que 

durant la dècada dels anys 50, la rajola va ser desbancada en front bàsicament del 

terratzo. Va ser ja entrada la segona meitat del segle XX, que comença la seva 

decadència, 

 

La gran difusió d’aquest material, va ser, en part, conseqüència de diferents factors: 

1. La senzillesa en la fabricacióa, envers les rajoles ceràmiques que requerien  una 

tecnologia més complexa. 

2. Menys cost respecte la ceràmica i la pedra natural. 

3. La facilitat en la col·locació respecte les tessel·les (com el mosaic de la casa 

Nolla) 

4. La gran resposta formal als gustos de la demanda. 

 

A més, coincidint amb la Revolució Industrial, la rajola hidràulica, va ser un exemple del 

que es podia fer en aquell moment amb un nou material, el ciment, aplicat a productes 

per a la construcció. 

 

Anterior a aquest material, i, per al mateix ús, s’utilitzaven la pedra i la ceràmica, com a 

materials més importants; i, en ocasions també la fusta com és el cas dels països del 

nord d’Europa on aquest material és un dels més extensos. Es a dir, l’ús dels materials 

per pavimentar estava subjecte a la disponibilitat del material i el clima de cada territori. 

Es poden destacar com a pioners en paviments de pedra, l’opus tesselatum i l’opus 

sectile 

 

                                            
aLa gran avantatge de la producció del mosaic hidràulic era, que aquesta es podia fer en una sola fase, 
mentre que el procediment tradicional per la fabricació de rajoles de ceràmica, consistia en aplicar els colors 
per separat i coure les peces després de cada pas; un sistema que requeria una gran inversió de temps i de 
mà d’obra. En canvi, les rajoles hidràuliques, només necessitaven d’una fase de secat desprès de la fase de 
premsat. 
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Fou també la ceràmica un altre dels materials utilitzats en paviments interiors durant el 

segle que tractem, gràcies al seu preu econòmic, consistia en rajoles de terra cuita de 

diferents colors creant combinacions entre elles sempre en formes poligonals. En el 

nostre territori, la marca comercial més important en la seva fabricació fou la fàbrica 

valenciana Nolla, és per aquest motiu que és anomenat mosaic de la casa Nolla. 

 

L’aparició del ciment i la seva producció a gran escala, propicià la seva difusió en 

aplicacions molt més amplies que les estructures, la fàbrica de totxana, els morters per a 

la paletera i revestiments continus. Aviat  es pensa en productes prefabricats que poden 

competir amb preu i facilitat d’instal·lació amb materials tradicionals com la pedra i la 

ceràmica.  

 
 

 

Materials per a la seva fabricació 

 

La fabricació de rajoles hidràuliques comença amb els materials fonamentals en la seva 

fabricació: ciment blanc o gris, pigments, pols de marbres i àrids. 

 

La rajola d’ús més habitual és de dimensiona 20x20 centímetres i d’uns 2 cms de gruis. 

Aquest gruix es divideix en tres capes:  

- La capa superior o capa fina que és la part que va decorada, també anomenada 

cara vista, té un gruix  mitja de 4 mm i està formada per morter de ciment blanc, amb 

sorra de marbre i pigments adients segons els colors dels dissenys. 

És fonamental en aquesta capa que la barreja de quantitats i granulometria sigui la 

correcta, per aconseguir una cara vista amb una textura suau de gran resistència i 

capacitat d’absorció limitada. 

 

- La segona capa és la intermitja, que es denomina brassatge, d’un gruix similar al de 

la capa fina i la seva funció era la d’absorbir l’excés d’aigua de la capa fina per això es 

tractava d’un morter ric amb ciment gris.  

 

- La seva última capa és la inferior o el revés, que és la més gruixuda, 

d’aproximadament 1,2 centímetres, i composada de ciment pòrtland gris, ciment comú i  
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sorra. El seu acabat porós facilita l’adherència de la rajola al terra en el moment de la 

seva col·locació. 

 
Procés de fabricació i col·locació. 

 

Tots els elements es barregen primer en sec per després passar-los als recipients on se 

li afegirà l’aigua de l’amasat aconseguint una pasta fina. Un cop preparada la pasta, es 

prepara la capa fina. Per això s’utilitzen motllos. Per fer els dibuixos, es col·loquen en els 

fons dels motlles, les trepes, fetes amb llautó, ajustades al motllo delimiten les àrees que 

formaran el dibuix de la rajola. Una vegada col·locats els colors corresponents, s’aplica la 

segona capa, que absorbirà la humitat sobrant. Es cobreix el motllo amb la tapa i es 

premsa amb la premsa hidràulicab.  

 

Una vegada premsat, es retira la trepa del motllo amb habilitat per no danyar el dibuix. Es 

deixa assecar durant llarg temps i ja estarà a punt per la seva col·locació. 

 
Hi ha dos procediments principals per a la col·locació de la rajola: a l’estesa, més utilitzat 

pels operaris especialitzats i més productiu i a truc de maceta, que es el sistema més 

“artesanal” i que consisteix en que l’estesa del morter es fa a mida que es col·loquen les 

peces seguint una filera mestre. 
 
 
 
 
 
Degut a l’èxit del material, apareixeran empreses per tot el sud d’Europa. Les primeres 

referències que trobem d’empreses dedicades a la producció de mosaic hidràulic a gran 

escala és cap a la dècada dels setanta del segle XIX, de la mà d’empreses com Orsola 

Solà, Butsems i Cia, Escofet i Fortuny..., que van destacar pels seus dissenys d’artistes i 

arquitectes amb prestigi. 

 

Moltes de les fàbriques productores de mosaic hidràulic, varen arribar a contractar i 

mantenir en plantilla a dibuixants especialitzats i coneguts per a la realització de diferents 

dissenys. En els dissenys de les rajoles, van intervenir els millors arquitectes i pintors de 

                                            
b Primer, la fase del premsat es feia amb altres tipus de premses. L’aparició de la premsa hidràulica otorgà 
l’adjectiu hidràulic a les rajoles, més que la propietat hidràulica del ciment. 
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l’època, com l’arquitecte Domènech i Montaner o el pintor e il·lustrador Alexandre de 

Riquer. 

 

La producció de rajoles va creuar fronteres i Cuba es va convertir a finals del segle XIX 

en un dels països d’Amèrica llatina, en portar  a terme aquesta producció. Molts dels 

empleats de les cases catalanes, com Butsems, Escofet i Orsola, varen formar part de la 

industria cubana. Aquesta era una indústria més modernitzada que asseguraven una 

millor qualitat en els colors. 

 

En un primer moment, la importació de les rajoles europees era suficient, però més 

endavant, van anar apareixent productors autòctons. En un principi els seus dissenys no 

s’allunyaven massa dels exportats, però aviat van començar a tenir la seva pròpia 

identitat, fent dissenys més coloristes.  

 

Una de les primeres empreses en produir aquest material a gran escala al nostre país fou 

Orsola, solà i cia. 

 

 
Orsola solà i cia (1876-1929) 

 
Empresa de mosaics hidràulics fundada l’any 1876 al nostre país per Giovanni Orsola. 

Fou una de les primeres empreses del sector a l’estat i també de les més importants. 

Tenia la fàbrica al carrer Calàbria de Barcelona, on arribaren a treballar uns 450 

treballadors. Exportava a l’Amèrica llatina, especialment a Cuba, on obrí una agència. 

Rebé nombroses distincions: medalla d’or de l’Exposició Universal de Barcelona (1888) i 

el diploma d’honor de l’Exposició de Brussel·les (1892), entre d’altres. Amb la mort del 

seu fundador, l’empresa finalitzà la seva activitat. 

 

Amb les Exposicions Industrials, arriben també ela mostraris, àlbums i catàlegs 

comercials, amb els que tenim ja referències concretes dels seus repertoris. Catàlegs 

bellament editats, amb litografies policromes i ens els que aprofitaven per a promocionar 

el seu producte. 

 

En quant als models, els catàlegs comercials de les diferents industries, solen oferir, cap 

a la dècada dels anys 20, un tipus de producció molt semblant: els dissenys de tipus 
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modernista d’anys anteriors, s’alternen amb models de mosaic que presenten una 

reducció d’elements decoratius evident. En la reproducció gràfica adjunta al Volum 2 

d’aquesta monografia, ens podem adonar, també de l’aclariment dels models des dels 

inicis fins els darrers any de la seva producció. 
La Decadència 
 
 
L’èxit de la rajola hidràulica va començar la seva decadència al nostre país a la segona 

meitat del segle XIX, amb l’arriba d’Itàlia d’un nou material com a paviment habitual: el 

terratzo. 

 

El terratzo é un paviment es un terra format de rajoles de ciment endurit amb trossos de 

marbre o pedres triturades en la seva superfície. Supera a la rajola hidràulica en dos 

aspectes; per una banda és més brillant i menys porosa, fet que facilita la neteja del 

paviments. Per aconseguir això, posteriorment a la seva col·locació, es poleix. La seva 

durabilitat i poc manteniment, va ser que s’imposés ràpidament en el mercat i 

desbanques totalment l’ús de la rajola hidràulica. 

 
 
 
 
Actualment, i de fa pocs anys enrere, existeix una certa sensibilitat cap a aquests tipus 

de productes que ha provocat l’aparició d’un públic respectuós i ,fins i tot, el naixement 

d’empreses productores d’aquest material, amb mètodes artesans. 

 



 
El MOSAIC HIDRÀULIC I LA CASA ORSOLA SOLÀ (1876-1929) 
 
VOLUM 1 :  ESTUDI HISTÒRIC 

 
RESUM 
ÍNDEX 
 

1. Consideracions prèvies       1 
 

A. CONTEXT HISTÒRIC/URBANÍSTIC/ARQUITECTÒNIC/CONSTRUCTIU 

       
2. Introducció històrica        5 

 La Industrialització        6 

 El creixament de les ciutats al segle XIX     8 

 El naixement de l’Eixample barceloní      9 

 L’arquitectura de l’habitatge       12 

 

B. EL MOSAIC HIDRÀULIC 
 

3. El ciment: un nou material       16 
4. Els antecedents al Mosaic Hidràulic     19 

 Mosaic de la Casa Nolla       21 

5. L’Aparició del mosaic hidràulic      23 
6. Les matèries primeres       27 

 El ciment         27 

 Els pigments         27 

7. Procés de fabricació        30 
 Les fàbriques        33 

 Les màquines        35 

 Les eines         36 

8. Sistema de col·locació       39 
9. La generalització i popularització en l’ús     47 

 
C. LA CASA ORSOLA SOLÀ I CIA 

 
10. L’empresa Orsola, Solà i Cia.      54 
11. Els dissenys dels mosaics       62 

 Diferents dissenys        66 



 

 Altres materials derivats       68 

-    Elements arquitectònics de pedra artificial     69 

- Panot  de ciment premsat      71 

 

12. Les publicacions i els dissenys       73 
 Els  catàlegs d’Orsola Solà i Cia      75 

13. Els dissenys en mans d’Artistes i Arquitectes    82 
 Josep Font i Gumà        82 

 Antoni Surí i Sirés        83 

 Miquel Martorell i Rius       83 

 Adolf Florensa        83 

 Buenaventura Bassegoda i Amigó      83 

 Enric Sagnier i Vilavecchia       84 

 Joan Rubió i Bellver        84 

 Josep Puig i Cadafalch       85 

 Josep Domènech Mansana       86 

14. Algunes Marques Contemporànees     87 
 Butsems i Cia        88 

 Rafael Mumbrú        88 

 Escofet i Cia         89 

 

D. LA DECADÈNCIA  
 

15. La decadència del Mosaic Hidràulic     93 
 

 

 
16. Bibliografía          95 
17. Agraïments         98 

 
Textos en anglès 

 
 
 
 
 
 
 
 



VOLUM 2 : REPRODUCCIÓ GRÀFICA 

 
Reproducció de catàlegs originals localitzats de la Casa Orsola Solà i Cia., i ordenats 
cronològicament 
 

 s/data 

 1898 

 1909 

 1917 

 1920 

 1920/21 

 1922 

 s/data 

 1931 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Mosaic Hidràulic i la casa Orsola-Solà 

 

1

 

1. Consideracions prèvies 

 

Aquest treball, tracta del mosaic hidràulic, i en concret de la fàbrica Orsola Solà, pionera en 

la fabricació del  mosaic en el nostre país. 

 

La fàbrica motiu del nostre estudi, fou clau en l’inici de la producció del mosaic hidràulic, 

però es troba poc estudiada, doncs no existeix cap arxiu ni s’ha tingut l’interès per localitzar 

i reunir tota la informació de la que encara es pugui disposar. 

 

S’anota doncs, aquest projecte dins de la història de la construcció, però també dins 

l’apartat d’expressió gràfica per la qualitat dels dissenys característics d’aquest material. 

 

El motiu pel qual decidim dedicar aquest projecte Fi de Grau del mosaic hidràulic és per el 

gran interès que ens desperta aquest material i per l’entusiasme que em transmeten els 

meus tutors en començar una laboriosa tasca d’investigació que explicarem a continuació. 

 

El meu interès, va en augment, a mesura que començo la recerca d’informació  als volts de 

la Casa Orsola Solà, doncs tothom a qui m’adreçava, despertava una gran simpatia envers 

el tema. Se’n coneix ben poc d’aquesta casa, i la poca documentació que en queda, es 

troba molt dispersa. 

 

Val a dir, abans de començar, que ens hem centrat en el mosaic hidràulic i més en concret 

en la fàbrica Orsola Solà, on es produïa, deixant de banda, i en algun cas, només 

anomenant-los, altres materials contemporanis. 

 

L’origen del tema que desenvolupem, va sorgir, en un principi de la curiositat de conèixer 

millor la casa Orsola-Solà. Fins aquest moment, s’havia prestat atenció a d’altres marques 

comercials, moltes d’elles perquè continuen en actiu. Sabíem que, la casa Orsola Solà, 

tingué molta importància durant la segona meitat del segle XIX i, és per això. Que resultà 

sent l’objecte del nostre estudi. 

 

El llarg temps dedicat a la investigació, va començar en la consulta de diferents arxius i 

biblioteques, per intentar localitzar tot el material gràfic del que encara es disposava de la 
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casa Orsola. Finalment, es van poder localitzar 9 catàlegs repartits per arreu. També ens 

varem poder posar en contacte amb un besnét del fundador, amb qui vam tenir el plaer de 

mantenir converses que ens servirien per a l’explicació històrica del negoci. 

 

L’objectiu final d’aquest treball, és doncs la de localitzar i finalment endressar  un material 

que es trobava molt dispers. 

 

El que pretenem aconseguir és la catalogació d’aquest material que permeti la consulta 

d’una documentació que , fins ara, no estava a l’abast. El resultat serà un sol document 

que englobarà tota la informació que s’ha pogut localitzar, i que estarà a disposició de qui 

n’estigui interessat. 

 

Aquest material aporta una documentació que permetrà la datació dels propis paviments i 

també, entre d’altres, de les intervencions que s’hagin pogut fer en el patrimoni, a través 

dels seus catàlegs. 

 

Amb tot això, el resultat obtingut consta de dos parts ben diferenciades, una part històrica i 

una segona part de reproducció gràfica on es fa una reproducció dels catàlegs localitzats, 

així doncs, hem aconseguit fer la recerca i la classificació d’un material que existia 

dispersat i l’hem agrupat en un sol document de consulta que reuneixi tota la informació. 

 

Val a dir, que per explicar la història de la casa  comercial, de la que en volíem fer ressò, 

ens veiem amb l’obligació de conèixer el material, les seves matèries primeres, la seva 

fabricació, la col·laboració, les eines, etc. També hem prestat atenció, tot i que només amb 

una pinzellada, al context històric en el que es desenvolupa aquesta activitat, doncs fa més 

comprensiva la resta del text. 

 

Tenint en compte aquests enunciats, l’estructura del treball contempla aquests diversos 

aspectes, dividint-se en una part dedicada a l’entorn històric on s’aborden les 

característiques del mosaic hidràulic, una segona part dedicada pròpiament al material i la 

tercera part que tracta exclusivament, la casa Orsola-Solà. Dins aquest darrer apartat, no 

podem deixar de parlar dels seus catàlegs i dels seus dissenys.  Alhora, també parlarem 

d’alguns  dels autors d’aquest dissenys i de les cases competidores d’Orsola-Solà. 
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Per a la realització de les dues primeres parts de les que es composa el treball, ens hem 

ajudat de diferents textos d’història, tant de la història en general com de la història de la 

construcció, dels quals fem menció a la bibliografia. 

 

També s’han consultat revistes antigues especialitzades i premsa escrita del moment, on 

hem pogut consultar publicitat molt interessant. 

 

Per a desenvolupar  la darrera part d’aquest estudi, la que constitueix el tret diferencial 

d’aquest treball, hem consultat diverses fonts d’informació i sobretot hem tingut l’oportunitat 

de conèixer diferents particulars i institucions, que ens han facilitat la nostra tasca, i que 

han contribuït a endreçar i mostrar una informació que es trobava dispersa. 
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2. Introducció històrica 
 

Durant el segle XVIII s’esdevé a tot el món occidental, un canvi cap a una societat 

capitalista deixant enrere els sistemes feudals dels segles anteriors que conformaven el 

que es coneixia com antic règim. 

 

A Espanya, aquets canvis (socials, polítics, econòmics i tecnològics) es produeixen amb 

major lentitud excepte en les regions de les riberes com Cadis, País Vasc i Catalunya. 

 

A Catalunya, durant els segles XVIII i XIX, es produeix el que la doctrina marxista 

anomena com a doble revolució o revolució industrial; és a dir, el pas de la força de 

treball del camp a la fàbrica , i els canvis del processos de la manufactura degut a les 

innovacions tecnològiques: per exemple, l’aparició de l’energia hidràulica, la de vapor, 

etc. 

 

Aquesta doble revolució, com hem dit, produeix grans canvis socials, un dels més 

importants és l’èxode de la població del camp a la ciutat. A Catalunya, aquests grans 

canvis es van percebre sobretot a la ciutat de Barcelona, que durant la segona meitat del 

segle XIX va haver de ser més grans els límits municipals. 

 

Durant el segle XIX, Catalunya va patir diverses transformacions en els seus sistemes de 

producció, innovacions importades del nord d’Europa. La producció a Catalunya, es 

destinava en gran part al mercat exterior (agricultura, tèxtil, metal·lúrgia,..), sobretot el 

mercat de les colònies espanyoles a les amèriques i és així com el port de Barcelona es 

converteix en el gran canalitzador de tots aquests moviments comercials, sobretot degut 

a la gran deficiència de les xarxes de comunicació terrestre de l’interior del principat. 

 

Tots aquests canvis, produïts per la doble revolució, produeixen un augment exponencial 

de les poblacions: per exemple, només a Catalunya, els canvis demogràfics, passen de 

ser mig milió habitants a principis del segle XIX a 1,5 milió d’habitants a finals del mateix 

segle. Només a Barcelona, l’increment de la població va ser d’un 340% durant aquest 

període. 
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L’espectacular augment demogràfic de Barcelona, serà un dels factors més importants a 

tenir en compte en la transformació física de la ciutat. 

 

 
La industrialització 

 

El que va marcar clarament el període en el que estem centrats, meitat del segle XIX i 

principis del XX, és la industrialització que es dona, sobretot a Catalunya. Junt amb el 

procés d’industrialització, arriba a Catalunya l’art industrial. Dins l’art industrial 

aparegueren tots aquells productes que, sortits de processos industrials i per tant no 

artesans, eren valorats des de el punt de vista ornamental. D’aquests, en els que 

nosaltres hi prestarem una major importància serà en els derivats del ciment amb unes 

qualitats estètiques prou importants com és el cas del mosaic hidràulic. 

 

El  procés de revolució industrial, s’inicià a diversos territoris, el primer dels quals fou 

Gran Bretanya,  a partir de la  segona meitat del segle XVIII. Aquest procés va plantejar 

una nova forma de producció: la producció mecanitzada.  

 

Les antigues formes de producció foren substituïdes per unes de noves a causa de la 

revolució industrial. Aquest procés de revolució es dona a partir de diversos factors entre 

els que hi ha  l’aplicació de la ciència i del coneixement empíric de la producció.  Aquests 

dos factors van fer que es substituïssin les formes d’energia fins ara utilitzades (energia 

muscular, hidràulica i eòlica), degut a les seves deficiències com discontinuïtat en el 

subministrament, implantació geogràfica condicionada i poca potència. S’adoptaren 

noves energies com la força de vapor que va permetre mecanitzar els sistemes de 

producció canviant junt amb la nova organització de les manufactures, tot el sistema de 

producció artesà que havia estat funcionant fins el moment. 

 

Amb aquesta nova implantació del sistema productiu, cada operari s’ocupava d’una 

funció concreta dins de tot el procés, permetent això, poc a poc, una especialització de la 

mà d’obra, col·locant a cada operari a fer una tasca per la que restés més preparat, 

donant pas així a l’especialització en la mà d’obra. Així doncs, els que s’encarregaven de 

la part més ornamental, del dissenys, eren els artistes. També, aquest nou sistema va 
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portar a la mecanització, es a dir, que s’acabava l’exclusivitat d’un producte, i apareix la 

producció en sèrie. 

 

El creixement demogràfic del segle XIX i la concentració de la població en grans ciutats, 

fet que havia afavorit el pas de la producció artesanal a la producció mecanitzada, portà 

també altres conseqüències com el creixement urbà i la construcció a gran escala, fet 

que comportà un fort creixement en la industria de la construcció, amb l’aparició de nous 

materials i la millora dels existents. Amb aquest augment poblacional, caldrà doncs, oferir 

al mercat una oferta molt més amplia per satisfer les necessitats de cadascun dels 

consumidors. 

 

En el sector de la construcció, a causa del creixement de les ciutats i de les noves 

exigències constructives, materials com la ceràmica, el guix o formigons, experimentaren 

una evolució destacable.1 

 

A Catalunya, la industria a partir de la mecanització, es concentrà sobretot a la ciutat de 

Barcelona, provocant l’engrandiment de les ciutats, qüestió que tractarem més endavant. 

Cal tenir present, que l’expansió urbana i  l’eixamplament de diverses ciutats, provocà 

una gran demanda de materials de construcció, a la que haurà de fer front una indústria 

capaç de produir a gran escala i amb mètodes moderns. 

 

Els nous materials sortits de la indústria no sempre presentaven una qualitat formal 

adequada, circumstància que preocupà a un grup de contemporanis al considerar-los 

insatisfactoris. Demanaven la producció d’objectes industrials que responguessin als 

efectes de funcionalitat, però també de bellesa. Per millorar-ho, prengueren com a 

referent Gran Bretanya, qui van ser els pioners en el camp del foment de les arts 

industrials. En aquest punt, hi prengueren partit diverses institucions. 

 

En un primer moment, la Diputació de Barcelona, finançà a Sanpere i Miquel2, els estudis 

a Anglaterra, França i Alemanya, que foren resultat d’una memòria entregada a la 

                                            
1 Negri, Antonello. Historia del arte y la cultura. Lineas de investigación posibles. Debats,13. 1985 
2 Salvador Sanpere i Miquel Barcelona, 1840 - Barcelona, 1915 ) .Polític i historiador. Arquitecte sense 
exercici. la seva obra d'historiador és extensa i centrada en la història de Catalunya. Fou membre de la 
Junta de Museus de Barcelona. Publicà un àlbum de l'obra de Marià Fortuny (1888), un estudi per a 
l'aplicació de l'art a la indústria. 
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mateixa Diputació l’any 1875. Fou, al 1892 que aquest proposta es fa pública amb la 

organització per part de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Exposició Nacional d’Indústries 

Artístiques.3 

 

Entorn les arts industrials, l’Ateneu Barcelonès, convocà l’any 1872 un seguit d’assajos 

sobre l’art i la industria. La mateixa entitat, el 1875, celebrà un concurs de  dibuixos 

aplicats a la industria. A partir d’aquí, sortiren diverses iniciatives amb la voluntat de 

promoure les Arts Aplicades a la Indústria, seguint l’exemple de Henry Cole4 a 

Anglaterra. 

 

En arribar la industrialització, creà un fort desequilibri en la ciutat, la qual fins aleshores, 

és a dir, durant el món preindustrial, havia experimentat un procés de canvi gens 

traumàtic, un canvi que podríem qualificar de biològic. En pocs any, l’augment brutal de 

població crearia una situació caòtica que exigiria una resposta urbanística. Amb la 

industrialització, l’habitatge també presentava noves exigències que obligaren, des de 

l’arquitectura, a un profund esforç de reflexió.5 

 

 

 
El creixement de les ciutats al segle XIX 

 

Com hem comentat, a mitjans del segle XIX, el creixement demogràfic i el 

desenvolupament industrial, portaren al engrandiment i procés de transformació, de moltes 

ciutats catalanes, encapçalades per la ciutat de Barcelona que patí un important procés de 

transformació, tal i com veurem en el següent apartat. 

 

                                                                                                                                      
 

 
3 Freixa, Mireia. El Modernisme a Catalunya. Barcelona, Ed.Barcanova.1991.p.23 
4 Henry Cole (Bath 1808, Londres 1882) Dissenyador anglès del segle XIX. Home polifacètic que va treballar 
en diversos oficis. Va ser un funcionari civil anglès, que junt a un grup de seguidors, inicià al seu pais, l’any 
1845 un moviment que pretén eliminar la separació  entrel’ industrial i l’artista o dissenyador, i estimular el 
gust dels usuaris. En paraules del propi Cole, l’objectiu central era “demostrar la unión del mejor arte con la 
manufactura”, s’havia de reformar la producció, i pensant que “una alianza entre arte y fabricante promovería 
el gusto del público”, convenció a destacades empreses de l’època per a que acceptaran la col·laboració del 
projectista en la elaboració dels seus productes. 
5 Rosell, Jaume: Arquitectura, construcció i ciutat a l’occident industrial, Barcelona. EUPB. UPC. 1997. p.21. 
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L’activitat industrial fou el principal motor pel creixement urbà durant la segona meitat del 

segle XIX. Les indústries instal·lades prop de les fonts d’energia utilitzades, força hidràulica 

i vapor, atreien mà d’obra dels nuclis rurals. Les grans indústries, fonamentalment del 

sector tèxtil i metal·lúrgic, incentivaven la creació d’indústries auxiliars que augmentaven la 

demanda de la mà d’obra. L’augment de la població feia expandir el sector de la 

construcció, provocant el sorgiment d’activitats dependents d’aquesta, que havien de fornir 

les obres de materials de construcció. El comerç i els serveis també creixien, beneficiats 

per la concentració d’activitats, milloraren les comunicacions i  oferien una millor instal·lació 

per a les recents industries.  

 

Donat que el creixement de la ciutats de Barcelona és un motor important per el notable 

creixement de la construcció, val la pena conèixer el naixement de la nova Barcelona. 

 

 
El naixement de l’Eixample barceloní. 

 

La Barcelona de la primera meitat del segle XIX era una ciutat insalubre i oprimida.  

A la primera part del XIX la situació sanitària i social de la població de Barcelona s'havia 

anat fent asfixiant. La muralla medieval que havia permès a la ciutat resistir set setges 

entre 1641 i 1714 representava ara un fre a l'expansió urbana. El creixement demogràfic 

va elevar la població de 115.000 habitants el 1802 a 140.000 el 1821 i va arribar a 

187.000 el 1850.  

 

L’any 1854, un cop autoritzat l’enderrocament de les muralles que limitaven la Barcelona 

del moment, es podia donar un pas endavant en portar a terme l’expansió de la ciutat6. 

Pocs anys més tard, amb l’aprovació del Reial Ordre del 9 de Desembre de 1858, el 

Ministeri de Guerra concedia un eixample il·limitat i la ciutat abandonaria la seva condició 

de plaça forta7.  

Una vegada eliminats tots els obstacles que impedien l’expansió de la ciutat, l’Ajuntament 

barceloní impulsà, l’abril de 1859, un concurs de projectes, en el qual participaren tots els 

                                            
6 Cerdà. Urbs i Territori. Barcelona. Ed.Electa. 1994. p.269 
7Des del 1714, al acabar la Guerra de Successió, la ciutat de Barcelona, es transformà amb una plaça forta o 
plaça de guerra amb la construcció d’elements que feien de la ciutat una ciutat fortificada. Per poder percatar-
nos de les dimensions d’aquesta ciutat, ens fem ressò de les estadístiques publicades per Laureano Figuerola 
a Estadística de Barcelona, 1849, on diu que el recinte civil tenia intramurs una superfície de 202 ha i la 
superfície ocupada per serveis militars era de 160 ha, per tant, un 47% de la superfície total de la ciutat). 
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tècnics que en algun moment havien participat en el debat  al voltant de la possibilitat d’un 

eixample i del model  sobre el qual podia concretar-se. Finalment, el projecte que es va 

portar a terme fou l’auspiciat pel Ministeri de Foment el que havia redactat Ildefons Cerdà8, 

que va ser aprovat dues vegades: per la Reial Ordre del 7 de juny de 1859 i, definitivament, 

pel Reial Decret de 31 de maig de 1860. 

 

 
El  pro jecte  

 

El Pla de Reforma i Eixample de Barcelona es considera un projecte pioner en l’evolució de 

l’urbanisme modern. Cerdà aspirava a una ciutat que, tot i haver arrabassat el terreny al 

camp, s’articulés a través de carrers amples i espais verds. Sobre el plànol l’enginyer va 

dissenyar una quadrícula on imperava una geometria estricta de carrers paral·lels i 

perpendiculars que només trencaven les grans avingudes que travessaven la trama en 

diagonal. Entre les principals novetats hi havia les illes octogonals que incorporaven els 

xamfrans per facilitar la circulació. 

El Pla Cerdà, aprovat el 1860, proposava una quadrícula contínua de mansanes de 113,3 

metres9, amb una amplada de carrers de 20,30 i 60 metres i considerava que només es 

construïssin dos costats de cada illa, deixant-hi a l’interior una zona verda d’ús públic. 

L’alçada màxima dels edificis era de 16 metres, equivalent a una casa amb quatre plantes.  

El plànol proposat per Cerdà per a la ciutat destaca l’optimisme i la il·limitada previsió de 

creixement, l’absència programada d’un centre privilegiat, el seu caràcter matemàtic, 

geomètric i amb visió científica. Obsessionat pels aspectes higienistes que havia estudiat 

en profunditat i disposant d’una àmplia llibertat per configurar la ciutat ja que el “pla de 

Barcelona” no tenia quasi cap construcció, la seva estructura aprofita al màxim la direcció 

dels vents per facilitar l’oxigenació i neteja de l’atmosfera. En la mateixa línia, va assignar 

                                                                                                                                      
 
8 Ildefons Cerdà i Sunyer (Centelles, 1815 –Cantàbria, 1876) fou un enginyer, urbanista, jurista, economista i 
polític, un home polifacètic que va escriure la Teoria general de la urbanización, obra pionera de l'especialitat, 
que el fa ser considerat un dels fundadors de l'urbanisme modern. El seu projecte més important va ser la 
reforma urbanística de la Barcelona del segle XIX, coneguda com el Pla Cerdà, i que va crear l'actual barri de 
l'Eixample. Amb tot, Cerdà no va ser un triomfador; concentrat meticulosament en el seu treball, va tenir 
problemes familiars, el seu projecte d'eixample mai va ser ben vist pels estaments locals i va acabar arruïnat 
pels honoraris que l'Estat espanyol i l'Ajuntament de Barcelona li devien. Va haver de passar un segle fins que 
no es va començar a reconèixer el seu llegat.  
 
9 Cerdà. Urbs i Territori. op. cit, p.87. 
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un paper clau als parcs i jardins interiors de les mansanes, tot i que la posterior 

especulació va alterar molt el seu pla. Va fixar la ubicació dels arbres als carrers (1 cada 8 

metres) i va triar el plàtan per a poblar la ciutat després d’analitzar quina espècie seria la 

més idònia per viure a la ciutat. 

No obstant això, el creixement de la ciutat fora muralles encara trigaria uns anys a fer-se 

realitat. La manca d’infraestructures i la distància amb el nucli urbà no seduïen els 

inversors. El 1863 el mateix Cerdà va introduir modificacions al projecte que permetien 

augmentar la superfície edificable de cada mansana. Les illes amb només dos costats 

construïts que considerava la primera versió van cedir protagonisme en favor d’altres illes 

amb més espai per a l’edificació. 

A poc a poc, als primers habitants de l’Eixample s’hi van anar afegint d’altres en un 

degoteig constant. Fins que a la dècada del 1870 es va produir l’anomenada Febre de 

l’Or10. Els inversors van veure que la urbanització de la zona suposava una excel·lent 

oportunitat de negoci. Els indians que havien retornat de les colònies disposaven de capital 

fresc per invertir. Les famílies benestants van trobar a la part dreta de l’Eixample la 

ubicació més adequada per instal·lar-hi les seves residències. El projecte de Cerdà es 

consolidava definitivament, tot i que la febre constructora va contribuir a la progressiva 

reducció dels espais verds i dels equipaments. Finalment es van construir els quatre 

costats de les illes i va augmentar l’alçada i la superfície dels edificis. 

El desplegament del pla va durar quasi un segle. Al llarg de tot aquest temps, el pla s’ha 

anat transformant i moltes de les seves directrius no es van aplicar. Els interessos dels 

propietaris del sòl i l’especulació, van desvirtuar finalment el pla cerdà. 

 
Els habi ta tges 

 

Amb el projecte del nou Eixample en curs, creix de manera notable, el número d’habitatges 

destinat a més d’un sector social. El dret a un habitatge s’amplia; ja no només són les 

classes més altes les que en tenen l’exclusivitat; també altres entorns volen començar a  

gaudir del que és tenir una vivenda pròpia. 

                                            
10 La Febre d'Or és un període de la història de Catalunya en que els condicionants econòmics afavoriren la 
proliferació de la burgesia catalana per moviments especulatius el darrer quart del segle XIX.. La bombolla 
econòmica impulsà de retruc la indústria catalana, però tant bon punt arribà la fil·loxera a Catalunya (1879) 
aquest model especulatiu entrà en crisi. Narcís Oller escrigué la novel·la La Febre d'Or que descrigué i 
denominà aquest període. 
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El principal propòsit del pla era donar prioritat a les persones per damunt de les pedres o 

els jardins11. La màgia de Cerdà consisteix a engendrar la ciutat a partir de l’habitatge. La 

intimitat del domicili es considera una prioritat absoluta, i, en un temps de famílies 

nombroses, (tres generacions), fer possible aquesta intimitat resultava inimaginable. 

No obstant això, la composició de la ciutat, obliga a dissenyar un habitatge que permeti el 

seu encaix en un edifici plurifamiliar en altura, i gaudeixi, gràcies a la seva meditada 

distribució, d’una doble ventilació pel carrer i pel pati interior d’illa. L’entrada del sol també 

està garantida per ambdues bandes. 

Cap a finals del segle XIX, l’habitatge de l’alta burgesia de la ciutat, no s’amaga del seu 

enriquiment i també es converteix en aparador de bon gust i de la personalitat dels que hi 

viuen. A mida que avança el segle, els colors hi són més presents. Hi apareixen jocs 

cromàtics en els paviments, en els teixits, el mobiliari i en objectes decoratius. 

Les classes altes ja no viuen en els palaus, sinó que s’instal·len en els pisos principals. 

 

Amb aquesta crescuda de la ciutat, també canvien de retruc altres sectors relacionats 

directament amb la construcció. S’amplia el ventall de solucions, abarcant un mercat més 

ampli i per tot tipus de classes socials. Es necessiten preus més assequibles i, per tant, és 

urgent l’aplicació de l’estandardització. Amb aquesta excusa, apareixen nous materials i 

noves tècniques a l’abast de l’arquitectura. 

 

 
L’arquitectura de l’habitatge. 
 

Com a conseqüència dels nombrosos canvis que patien les ciutats durant la segona 

meitat del segle XIX, també l’estructura professional en el sector de la construcció, patia 

canvis. Millora la formació del tècnics i l’estructura productiva evoluciona. Fins el 

moment, les obres eren dirigides pel mestre d’obres o l’arquitecte que contava amb 

diverses organitzacions d’artesans per a la seva execució. El promotor s’encarregava 

dels materials i de la contractació. Més endavant, l’organització evolucionà cap a la 

contractació d’un únic constructor que subcontractava d’altres. 

 

A aquets canvis, s’hi afegeix junt amb la l’Escola de Mestre d’Obres, la recent apareguda 

Escola d’Arquitectura de Barcelona.  

                                            
11 Cerdà. Urbs i Territori. op. cit, p.167. 
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Els mestres d’obra, tenien una participació important en la construcció de les cases de 

veïns del nou Eixample, a diferència del Arquitectes que tenien el seu camp en 

l’arquitectura pública i la diversificació de la tipologia d’edificis d’habitatges. 

 

La construcció d’habitatges respongué a diferents categories. Els de més qualitat, eren 

els palaus heretats dels palaus urbans tradicionals, edificacions entre mitgeres amb 

façanes importants i amb certa monumentalitat. També existien palauets aïllats a les illes 

centrals de l’Eixample.  

 

L’immoble més habitual era l’habitatge mixta, un habitatge entre mitgeres amb un pis 

inferior anomenat “el principal” on s’hi instal·laven els propietaris i uns pisos superiors 

dedicats a l’obtenció de renda. Els pisos principals, ressaltaven sobre els altres amb 

elements significatius (major alçada en els sostres i major ornamentació en la seva 

façana). S’accedia a aquest pis mitjançant una escala monumental i es reservava una 

escala més modesta per a l’accés dels pisos superiors. A vegades, tot l’edifici 

plurifamiliar era dedicat a la renda, motiu pel qual els acabats eren els mateixos per a 

tots els habitatges. 

Les diferents tipologies, s’anaven alternant en el temps i, en alguns casos, es 

localitzaven en zones concretes de la ciutat. El que va arribar a ser més habitual, va ser 

la construcció d’habitatges mixtes i d’habitatges plurifamiliars destinats a la renda. 

 

Els models d’aquests tipus d’edificis, segueixen en general un mateix esquema de planta, 

de façana, relació entre habitatges i distribucions. 

 

Existeix un paral·lelisme entre el creixement de les ciutats i l’evolució tècnica i estètica de 

l’arquitectura catalana de la segona meitat del segle XIX. Durant els anys centrals del 

segle, en els projectes d’arquitectes i mestres d’obres, continuà tenint vigència una 

arquitectura hereva directa del classicisme. Es tracta d’una arquitectura que busca la 

simplicitat i homogeneïtat basada en els patrons grecoromans establerts per les 

acadèmies i que, a les comarques catalanes, es prolongarà més temps que a Barcelona 

on ja hi apareixia el romanticisme.  

 

La irrupció del romanticisme aportà un gust per l’ornament i el color que sobreposaven a 

una estructura compositiva acadèmica elements de terra cuita i estuc. El romanticisme, 
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redescobreix monuments medievals, que havien tingut, fins el moment, poca 

consideració i es dona un interès per la seva recuperació. 

 

La conjugació d’aquestes arquitectures, afavoreixen a l’interès per les arts aplicades que 

conferiran modernitat als edificis. 

 

Cap a finals de segle, els historicismes aniran desapareixent portant cap a un 

eclecticisme més ambigu.  Josep Vilaseca12 i Lluís Domènech i Montaner13, professors de 

l’escola d’arquitectura de Barcelona, influïts per l’eclecticisme centreeuropeu, porten a 

terme una revisió de l’eclecticisme desde postures també eclèctiques. La seva 

arquitectura vol ser una síntesi entre forma i tècnica, però en busca d’una arquitectura 

nacional. Es persegueix la modernitat sense rebutjar la tradició, com l’ús del maó en l’Arc 

del Triomf de Josep Vilaseca. 

 

És a partir de l’Exposició del 1888 i d’alguns dels postulats esmentats, que apareix el 

modernisme, que prendrà diferents vies: mantenint referents historicistes, desenvolupant 

nous llenguatges, desenvolupant una ornamentació floral i inspirada en la natura lligada a 

les possibilitats constructives. Tot i les diferents vessants, el que tindran en comú tots els 

artistes modernistes, serà el gran interès per l’acabat, que haurà introduït la sensibilitat 

romàntica i que portarà al ressorgiment de les arts aplicades. 

 

 

 

 

 

                                            
12 Josep Vilaseca i Casanovas. Va estudiar arquitectura a Madrid i es titulà el 1873. Va viatjar amb Lluís 
Domènech i Montaner per Alemanya. El 1874 ja era professor de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, de la 
qual fou catedràtic fins a la seva mort. Vilaseca fou un arquitecte culte, molt viatjat i elegant que a través dels 
seus dibuixos precisos i plenament detallats produïa un corpus intel·ligent i ben dissenyat de l'obra 
arquitectònica. L'elecció, per part de Vilaseca, del maó per a la construcció de l'Arc de Triomf de Barcelona per 
l’exposició Universal de 1888 és d'una importància fonamental. El seus detalls eren refinats, amb tota la 
definició dels seus dibuixos precisos, com es pot veure a les tres cases construïdes per a la família Batlló (entre 
1892 i 1896) i finalment a la seva casa per a Joaquim Cabot (1901-1905) on comença a incorporar-se al 
generalitzat corrent del Modernisme. Precisament perquè no era en l'avantguarda, l'obra de Vilaseca és 
interessant per la consistència d'un veritablement representant de la creativitat arquitectònica 
13 Lluís Domènech i Montaner(Barcelona, 21 de desembre de 1850 – 27 de desembre de 1923). Arquitecte, 
historiador, humanista i polític català, dissenyador de tipografies i enquadernacions de llibres i il·lustrador. Fou 
un dels principals protagonistes del Modernisme català. Com a arquitecte, es va avançar a les propostes 
arquitectòniques europees, amb un llenguatge innovador i una arquitectura fonamentada en un nou concepte 
integrador de totes les arts.[1] Algunes de les seves obres són Patrimoni de la Humanitat. 
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3. El Ciment, un nou material 

 

Ens veiem en l’obligació de dedicar un apartat a aquest material, al ser el material 

principal en la composició del mosaic hidràulic. 

 

La capacitat del ciment de ser moldejat, va permetre que s’apliqués a una quantitat 

d’elements que abans es realitzaven generalment amb fang o amb pedra de cantera. Els 

bons resultats que oferia, sumat a la reducció del cost econòmic que suposava va 

afavorir la seva producció massiva i, per tant, la proliferació d’indústries dedicades a la 

seva manipulació 

 

Fins aquest moment, els materials conglomerants14 utilitzats en construcció eres el guix i 

la calç. Cap d’aquests dos, tenien la capacitat d’adquirir solidesa dins l’aigua; és a dir, la 

hidraulicitat. Durant el segle XVIII, existia la voluntat de trobar un material amb aquesta 

propietat, i, per tantes realitzaren tot un seguit de probes i tempteigs, que portaren fins el 

ciment a meitat del segle XIX. 

 

Fins al segle XVIII pot dir-se que els únics conglomerants emprats en la construcció van 

ser els guixos i les calçs hidràuliques, tanmateix, és durant aquest segle quan es desperta 

un interès notable pel coneixement dels ciments.15 

 

John Smeaton, enginyer de Yorkshire (Anglaterra), en reconstruir el 1758 el far 

d'Eddystone a la costa de Cornish, es troba que els morters formats per l'addició d'una 

putzolana a una calcària amb alta proporció d'argila eren els que millors resultats 

donaven davant l'acció de les aigües marines i que la presència d'argila en les calçs, no 

solament les perjudicava sinó que al contrari, les millorava, fent que aquestes calçs 

forgessin sota l'aigua i que una vegada endurides fossin insolubles en ella.  

Pot dir-se amb encert que el primer pare del ciment va ser Vicat a ell es deu el sistema 

de fabricació que es continua emprant en l'actualitat i que va proposar el 1817. Vicat va ser 

un gran investigador i divulgador dels seus treballs; el 1818 va publicar el seu "Recherches 

experimentals" i en 1928 "Mortiers et ciments calcaires". En aquestes feines, marca la 

                                            
14 Es denomina conglomerant al material capaç d'unir fragments d'un o més materials i donar cohesió al conjunt 
mitjançant transformacions químiques a la seva massa que originen nous compostos. Els conglomerants es fan 
servir com a mitjà d'unió, formant pastes anomenades morters o argamasses. 
15 Davey, Norman. Historia de la construcción. Barcelona. Ed.Javo. 1967. p.140. 
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pauta a seguir en la fabricació del ciment per mitjà de barreges calcàries i argiles 

dosificades en les proporcions convenients i mòltes conjuntament. El sistema de fabricació 

que va emprar Vicat va ser el de via humida i amb ell va marcar l'inici de l'actual procés de 

fabricació. Aquest gran científic el 1853 comença a estudiar l'acció destructiva de l'aigua de 

mar sobre el morter i formigó. 

 

El 1824, Joseph Aspdin, un constructor de Leeds a Anglaterra, donava el nom de ciment 

portland i patentava un material pulverulent que pastat amb aigua i amb sorra s'enduria 

formant un conglomerat d'aspecte semblant a les calcàries de l'illa de Portland. 

Probablement, el material patentat per Aspdin era una calcària hidràulica degut, 

entre altres coses, a les baixes temperatures emprades en la cocció. En 1838 Brunel 

empra per primera vegada un ciment procedent de la fàbrica d'Aspdin en el qual se n'havia 

aconseguit una de parcial sinterització per elecció d'una temperatura adequada de cocció. 

Aquest ciment es va aplicar en la construcció d'un túnel sota el riu Tàmesi a Londres. 

Pot dir-se que el prototip del ciment modern va ser produït a escala industrial per Isaac 

Johnson que el 1845 aconsegueix aconseguir temperatures prou altes per a clinkerizar a la 

barreja  d'argila i calcària emprada com a matèria  primera. 

L'intens desenvolupament de la construcció de ferrocarrils, ponts, ports, dics, etc., en 

la segona meitat del segle XIX, dóna una importància enorme al ciment i les fàbriques 

d’aquest, especialment les de ciment natural, comencen a estendre's a tot arreu. 

És a partir de 1900 quan els ciments portland s'imposen a les obres d'enginyeria i 

quan comença un descens veloç del consum de ciments naturals. 

 

La possibilitat de la producció de ciment artificial industrialment, a finals el segle XIX, no 

suposà la seva utilització de manera immediata. A Catalunya, es comença a fabricar 

aquest material entorn el 1905 en petites quantitats, i per tant, calía importar-ne d’altres 

països, però, és clar, a preus més elevats. 

 

La substitució dels antics morters de calç pels nous ciments no es produirà fins a finals 

del segle XIX i principis del XX. El fraguat i les resistències que oferia el ciment varen ser 

en un principi molt útils per a la industria que produïa el que s’anomenava pedra artificial, 

aplicada en nombroses façanes i per a la fabricació de mobiliari, així com per a la 

fabricació de paviment hidràulic.  
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Les propietats d’aquest material, milloraren al llarg del temps, fet que afavorí l’augment 

de l’ús de formigons i ciments en la construcció. 
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4. Els antecedents al mosaic hidràulic 

 

Va ser en la segona meitat del segle XIX quan es començà a utilitzar el mosaic hidràulic 

com a paviment per als interiors d’habitatges. 

Anterior a aquest material, i, per al mateix ús, s’utilitzaven la pedra i la ceràmica, com a 

materials més importants; i, en ocasions també la fusta com és el cas dels països del 

nord d’Europa on aquest material és un dels més extensos. Es a dir, l’ús dels materials 

per pavimentar estava subjecte a la disponibilitat del material i el clima de cada territori. 

 

Es poden destacar com a pioners en paviments de pedra, l’opus tesselatum i l’opus 

sectile.16 

L’Opus Tesselatum, una de les primeres solucions en pavimentació interior, era fet a 

base de petites peces de pedra o de marbre lligades entre elles amb morter i premsades 

amb un rodet pesat, donant com a resultat una superfície dura i decorada. 

L’Opus Sectile, seguint la mateixa tècnica que l’anterior, però amb peces de marbre de 

forma poligonal. Aquest tipus de pavimentació també s’utilitza durant tot el segle XIX. 

D’aquest paviment se’n poden ressaltar les seves qualitats en l’ús, la duresa i d’higiene. 

En quant a les qualitats decoratives són més limitades que en l’Opus Tesselatum ja que 

s’acostumaven a utilitzar peces d’un sol color quasi sempre quadrades i formant figures 

geomètriques senzilles, habitualment en blanc i negre, a manera de tauler d’escacs. 

Encara avui en edificis del segle XIX a l’eixample barceloní si poden trobar algunes 

mostres. 

          
Fotografies d’Opus Tesselatum i Opus Sectile de diferents esglésies de Venècia. 
Fonts: Pròpia autora. 

                                            
16 Jaume Rosell i Joan Ramón Rosell. El mosaic hidràulic. Barcelona. COAATB. 1985. p.6 
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És coneguda la utilització d’aquestes dues formes de pavimentar durant el segle XIX. 

L’opus tesselatum, conegut habitualment com a mosaic, tot i haver estat utilitzat al llarg 

de tot aquest segle, sembla que prengué relleu a Catalunya durant els darrers anys, 

seguint la revitalització de les arts aplicades que caracteritzà el modernisme. Es coneix, 

per exemple, el treball de la casa Lluís Brú17, dedicada a aquesta tècnica que a causa de 

la complicada elaboració, per una gran inversió de temps i l’execució per part d’operaris 

especialitzats, no tingué gran extensió, limitant-se a la decoració, també dels murs 

d’espais singulars. 

 
Mosaic romà de Lluís Bru. Casa de la Lactància. Barcelona 

 

Fou també la ceràmica un altre dels materials utilitzats en paviments interiors durant el 

segle que tractem, gràcies al seu preu econòmic, consistia en rajoles de terra cuita de 

diferents colors creant combinacions entre elles sempre en formes poligonals. 

Al llarg dels vuit-cents, un tipus especial de paviment ceràmic tingué gran difusió a 

Catalunya: el gres ceràmic. Es tractava de paviments de gres policroms compostos 

d’argila molt fina, Kaolin i feldespats i combinant terres colorejades de forma natural o per 

l’addició a la pasta dels òxids adequats. Aquets paviments es construïen a base de peces 

                                            
17 Lluís Brú i Salelles (Ondara, 1868 - Barcelona, 1952) fou un mosaïcista i escenògraf modernista. Està considerat com el 
realitzador de tessel·les més important de la Barcelona del modernisme.  

Fill i net de pintors, va desenvolupar des de nen les seves habilitats artístiques com a dibuixant. Traslladat a Barcelona molt 
jove, serà a aquesta ciutat a on posa taller i a on hi ha la major part de la seva obra. 
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poligonals no superiors als 10 centímetres de costat, la combinació dels quals donava 

com a resultat dibuixos geomètrics. Aquest material va ser el més utilitzat durant el segle 

XIX pels paviments interiors degut a la seva gran duresa i durabilitat. Les seves 

desavantatges eren, a llarg termini, el no adherir-se bé les peces al morter i patint 

alteracions en el seu color. També al seu reduït tamany feia que la forma de col·locació 

fos molt lenta. 
 

En el nostre territori, la marca comercial més important en la seva fabricació fou la fàbrica 

valenciana Nolla, és per aquest motiu que és anomenat mosaic de la casa Nolla. 

                                           
La fotografia de l’esquerra mostra una estança en un habitatge a l’Eixample de Barcelona, amb gres policrom, material 
que va ser substituït per el paviment de mosaic hidràulic (fotografia de la dreta) 
 
Fonts: Pròpia autora. 
 

 

 

Mosaic de la casa Nolla 

 

El paviment conegut amb aquest nom, és un material introduït i comercialitzat al nostre 

país per la casa Nolla 18 

Les peces que composen aquest paviment són quadrades, de mida 5 cm. x 5 cm., tot i 

que se’n poden trobar ocasionalment de mides superiors, mai passant dels 10x10 cm.19 

 

                                            
18 La casa Nolla, fou fundada per Miquel Nolla i Bruixet. (Reus 1815-Meliana 1879) qui la va fer gran durant les 
dècades dels 70 i els 80, per deixar més endavant la fàbrica en mans dels seus fills Miquel i Lluís, els quals 
amplian el catàleg que teníen fins el momento, amb el nom de Hijos de Miguel Nolla. 
19 Rosselló, Maribel. Tesi doctoral El tractament de la superfície en els interiors del tombant del segle XIX al XX. 
2005. p.367 
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Cadascuna d’aquestes peces són d’un sol color, que combinats en altres peces d’altres 

colors, s’aconseguien superfícies decorades i policromades. 

La fàbrica Nolla esdevingué la més important del seu sector fins el punt que generalitzar 

pel paviment de gres policroms el nom de Nolla. Darrera de Nolla van sortir una gran 

quantitat de fàbriques que produïen aquest gres ceràmic. 
 

Aquestes indústries primer van competir amb les mosaics hidràulic, però a principis del 

segle XX, aquestes mateixes foren desbancades pel major ús del mosaic hidràulic. 

 

Elies Rogent,20 és un dels primers que coneixem que utilitzà aquest material com a 

paviment en les seves obres. 

 

 
Imatge d’un paviment de la casa Nolla. 

Fonts: Desconeguda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20 Elies Rogent (Barcelona 1821– Barcelona 1897). Arquitecte. Va cursar estudis a l'Escola d'Arquitectura de 
Madrid on obté el títol el 20 de febrer de 1851. Va ser director de l'Escola Provincial d'Arquitectura de Barcelona 
a partir de 1871. 
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5. L’aparició del mosaic hidràulic 

 

El primer tipus de paviment que podria constituir un precedent fabricat amb ciment 

premsat, el trobem cap el segle XVIII, un tipus de rajola fabricada a Itàlia, seguint un 

procediment que consistia en comprimir ciment natural humit, dins un motlle de fusta. Es 

comprimia tot donant cops amb una maça la porció de ciment de dins el motlle. Després 

del treball de compressió, s’aconseguia una peça, on a una de les seves cares, s’hi 

escampava una pasta colorejada, que després es polia. Aquest procediment 

s’anomenava “ al banchetto”. 

 

Aquestes peces, eren en principi per pavimentar espais interiors, però les seves 

irregularitats van acabar utilitzant-se per a obres de poca importància. 

 

No va ser doncs fins al segle XIX, amb el desenvolupament del ciment, de les 

infraestructures i de la maquinària necessària quan la producció del material provinent 

del ciment va arribar a ser un dels materials més emprats per a la pavimentació d’edificis. 

 

Trepitjant i  desbancant al mosaic de gres monocrom que tant estava triomfant de la mà 

de la casa Nolla, apareix el mosaic hidràulic, amb unes qualitats decoratives molt 

superiors al seu antecessor i aportant una brillantor molt similar al marbre polit, a 

diferència dels mosaic de gres ceràmic que més avia tenia un acabat matisat. 

 

Però, l’avantatge més important era la producció d’aquest nou material, que podia 

realitzar-se a diferència dels anteriors en una sola fase, com veurem més endavant. 

En un primer moment, el terme hidràulic prové dels materials emprats en la seva 

fabricació: la calç i el ciment; però donaren més fama a aquest terme les premses 

hidràuliques utilitzades en el seu procés de fabricació21 

 

Així doncs el mosaic hidràulic és un producte nascut el segle XIX que serveix per la 

pavimentació d’espais interiors en la majoria d’ocasions. 

 

                                            
21 El pas més important en la  millora del sistema de fabricació fou l’aparició de la premsa hidràulica, que 
permetia de multiplicar la força manual i de controlar la intensitat de la pressió en totes les rajoles. La gran 
acceptació d’aquest tipus de màquina a fet més per la popularització de l’adjectiu hidràulics aplicat al mosaic, 
que la mateixa hidraulicitat del ciment que el conforma. 



El Mosaic Hidràulic i la casa Orsola-Solà 

 

24

Una de les zones on es va començar a produir aquest tipus de material, va ser a França, 

prop de Marsella, al ser una zona important en quan a extracció de calç i ciments. El fet 

que fos un país tant proper a Catalunya, això també afavorí al desenvolupament 

d’aquesta industria al nostre país. 

 

Va ser a l’Exposició Nacional  de 185122, quan es tingueren notícies de la primera 

empresa dins l’estat espanyol, que es dedicava a fabricar un tipus de paviment amb 

ciment premsat. S’anomenaven “baldosas privilegiadas” i les produïa una empresa 

bilbaïna anomenada “La Progresiva”. Es tractava d’unes rajoles sense color i que només 

es col·locaven a galeries i terrats. 

 

Ja apareixen de la mà de l’empresa “Garreta Rivet i Cía”, durant l’Exposició Universal de 

186723, unes lloses hidràuliques imitació de marbre i mosaic. Es tracta doncs de la 

utilització del ciment premsat però ja afegint-hi unes pastes colorejades. 

 

Existeix una discussió entorn qui va ser el pioner en la fabricació de mosaics hidràulics al 

nostre país. Si bé és cert que la casa “Butsems i Fradera” fundada l’any 1873, tenia dins 

la seva producció la fabricació d’uns paviments hidràulics, sembla ser que l’empresa qui 

s’especialitzà en la seva elaboració i comercialització va ser la casa “Orsola, Solà i Cía”, 

objecte principal d’aquest estudi. 

 

El mosaic hidràulic com a producte industrial és a punt a Catalunya durant la dècada dels 

setanta, però no serà fins a la dècada dels noranta que s’assumeix com un material 

d’arquitectura, un material que, a més d’avantatges tècnics i de col·locació, és capaç 

d’oferir bons dissenys i qualitats plàstiques. 

 

Aquest nou paviment24 està format per rajoles de morter de ciment hidràulic d’un gruix de 

22 mm aproximadament. La rajola hidràulica, com a normalment de mides de 20x20 cm. 

està formada per tres capes de diferents característiques cadascuna: la primera capa és 

la coneguda com a capa fina i és la capa decorada que anirà vista després de la seva 

col·locació. Està formada per un morter de ciment blanc, amb sorra de marbre i pigments 

                                            
22 1851. Exposició Universal de Londres (Anglaterra) 
23 1867 Exposició Universal de París (França) 
24 Navas, Teresa. La Casa Escofet de Mosaic Hidràulic. Tesi de licenciatura dirigida per Mireia Freixa. 1986. 
Barcelona. 
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adients segons els colors dels dissenys. El ciment blanc alhora que permetia ser pintat 

dotava cada peça de la resistència necessària . En alguns casos i si els colors dels 

dissenys ho permetien aquest ciment podia ser de color gris. Els àrids de la mescla 

evitaven excessives retraccions. La capa fina tenia un gruix de 4 a 5 mm. i la seva 

dosificació era un dels punts més delicats del procés de fabricació.25 

 

L’addició de pigment s’havia de fer seguint uns termes entre una part de colorant per 

cada 8 a 20 parts de ciment, segons la capacitat colorant de la substància. Era 

aconsellable que sempre que fos possible s’emprés colorant de gran qualitat amb gran 

capacitat colorant per aconseguir el to desitjat amb el mínim de pigment possible. 

 

Amb l’addició de l’aigua a la barreja seca s’aconseguia una pasta fluida que permetés la 

seva extensió per la superfície del motlle. 
 

La següent capa, i per tant intermitja de la rajola, de gruix similar a la primera,és la capa 

anomenada brassatge. La seva funció era la d’absorbir l’excés d’aigua de la capa fina per 

això es tractava d’un morter ric amb ciment gris. La dosificació adient és de 2 a 4 parts de 

ciment per 1 de sorra. 

 

La tercera i darrera capa, era la capa anomenada  el gros amb un gruix de 12 mm 

aproximadament. Igual que a la capa anterior, és una capa en morter de ciment gris però 

més pobre que l’anterior (una part de ciment per de 3 a 5 parts de sorra). Aquest fet no 

era només una decisió econòmica sinó que formant així una superfície porosa era més 

fàcil l’adhesió amb el morter de col·locació. 

 

Les tres capes donen com a resultat una rajola hidràulica d’un gruix de 22mm: 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 Segons Patricio Palomar Collado la dosificació va de 5 a 7 parts d’àrid de marbre per 10 de ciment blanc 
(proporcions en pes)                                      
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Esquema en secció d’una rajola de mosaic hidràulic 

 

 

Després d’explicar l’aparició del mosaic hidràulic i havent fet una breu ressenya de la 

seva composició, passarem a explicar detengudament i en diversos apartats el seu 

procés de producció, les matèries primeres, la seva col·locació i els dissenys amb la seva 

evolució. 

 

Com en qualsevol procés productiu, hi poden haver diferents variants, en funció de la font 

consultada. Essent així farem la descripció més generalitzada dels textos consultats i de 

les converses mantingudes amb experts i fabricants. 
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6. Les matèries primeres 

 

Com ja havíem assenyalat en apartats anteriors els materials del que es composa la 

rajola hidràulic són el ciment, els pigments i els àrids que formen el morter. 
 

 
El ciment 

 

És el material principal en la fabricació del mosaic hidràulic. Gràcies a les seves 

propietats, actua com a lligam, dotant de solidesa cada peça. La barreja d’aquest ciment 

amb sorres i àrids, doten les peces d’estabilitat. 

 

Per la capa superior, la capa fina, al ser la capa més important i a l’haver d’anar 

colorejada, es precisa d’una material base més blanc que permeti qualsevol disseny 

sense interferir en el disseny d’acabat. Per tant, només quan els dissenys ho permetien 

es feia aquesta primera capa amb ciment gris; si el disseny demanava més blancor, 

s’utilitzaven calçs hidràuliques  o ciments blancs. 

 

Les calç hidràuliques, en primer lloc prenien un gran enduriment però amb un temps 

superior amb el del ciment, fet pel qual ben aviat es començà a fer servir de manera 

habitual al ciment blanc al qual dotava de major duresa aquesta primera capa.2627י 

 
 

Els Pigments 

 

Els pigments són els encarregats de dotar la rajola de color i donar-li el caràcter de 

mosaic. 

En funció de la seva aplicació, podia donar lloc a diferents models de rajoles. Si utilitzava 

pigments d’un sol color per a tota la rajola, el resultat són peces monocromes. Si es volia 

un acabat marmolejat, era suficient amb un color bàsic i més d’un formant aigües damunt 

                                            
26 La societat “J.A. Pavin deLafarge” de Vivier, no gaire lluny de Marsella, és la tingué més anomenada pels seu 
ciment blanc. L’empresa també produia una calç anomenada calç marítima per l’ús que se’n feia en la 
confección de blocs per treballs portuaris. Tant la caç com el ciment que produia aquesta empresa poseien una 
blancor que la producción catalana no tenia. El mateix fabricant, recomenava el seu ciment que l’anomenaba 
extra blanc per a la confección de rajoles i elements colorejats. 
27 A nivell nacional, la casa de ciment Griffi de Vilanova i la Geltrú, creada el 1927, fou la primera en 
especialitzar-se en la producció d’un ciment blanc. La mateixa empresa recomanava el seu ciment Griffi blanc 
natural especialmente per la realització de la cara vista de rajoles de mosaic hidràulic 
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del primer o, l’acabat més habitual formant dibuixos de línies rectes o corbes amb 

diversitat de colors. 

 

 

 
Imatges de 3 models de mosaic: monocrom, marmolejat i  ornamentat. Catàleg Orsola Solà. 1921. 

 
Fonts: Pròpia autora. 
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Per donar color a la primera capa fina es feien servir òxids tot i que aquests òxids 

naturals sovint eren poc homogenis dins una mateixa partida, i per tant donaven resultats 

força desiguals i no del tot satisfactoris. Per a quest motiu aviat es van utilitzar òxids 

naturals depurats que permetien un resultat més homogeni. 

 

D’entre els pigments que es feien servir com a dins del grup dels minerals podem trobar 

l’òxid dels manganès (gris i negre), l’òxid fèrric (vermells), els òxids de crom (verds), els 

òxids de cobalt (blaus),... Els pigments no sempre s’utilitzaven en estat pur sinó que a 

vegades es manipulaven abans de la seva utilització. En ocasions es feien barreges per 

obtenir diferents colors. 

 

En la fabricació de pigments sintètics fou important les indústries franceses i alemanyes 

com l’empresa “Parquin Ganchery”, “Kessel Pesch” i “Beache”. Les empreses que 

produïen mosaic hidràulic feien adquisicions a diferents empreses, doncs cada una 

d’elles estaven especialitzades en uns colors determinats. Demanaven a les empreses 

subministradores de pigments unes proves prèvies i els fabricants dels mosaics decidien 

per a cada color quina casa li oferia el més adequat. 

 

Dins les fàbriques productores  de mosaic hidràulic la persona que s’ocupava dels colors 

era anomenat “el colorista”. La tasca d’aquest responsable, era una feina que requeria 

especial atenció. En primer lloc havia de buscar els colors apropiats  a partir d’un dibuix 

acolorit que li proporcionava el dissenyador i procurant que el resultat s’ajustés al màxim 

a la proposta en paper. Quan arribaven els pigments a fàbrica s’havia de fer una revisió 

exhaustiva per corregir les faltes de homogeneïtat. 

 

Els pigments, igual que els ciments, al llarg del temps van millorar la seva qualitat. 
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7. Procés de fabricació 
 

El procés de fabricació del mosaic hidràulic, sent la seva composició de diferents 

materials i tenint un sistema de fabricació complex, pot presentar nombroses variacions 

en funció de cadascuna de les variables que intervenen en la relació d’aquestes. Les 

principals fases del procés, però són comunes en tots els documents consultats. 

Aquestes petites variacions que  hi poden haver en els diferents processos, fan que les 

peces de mosaic hidràulic resultants seguin un material de construcció, que se situa 

entre el món artesanal i el món industrial. 

 

En la producció del mosaic hidràulic28 l’operari anomenat “el premsaire” treballava cara a 

cara a la premsa. A mà hi tenia el motlle i la trepa adequats, els recipients amb la 

brassatge i el gros, l’escombreta, l’enrasador i l’estenador. Sobre la premsa la monyeca i 

darrera seu les pasteres. 

 

La primera fase del procés productiu comença fent les pastes per la capa fina afegint 

l’aigua als morters secs que havia preparat el colorista. El número de pastes varia en 

funció del model de rajola. Aquestes pastes es dipositaven a les pasteres remenant-les 

amb la paleta per evitar-ne el solatge que impediria la introducció del motlle i podia fer 

variar el disseny entre rajoles. 

 

La placa del motlle es greixa amb la monyeca, aquest pas és el que facilita la retirada de 

la rajola del motlle una vegada ja premsada, evitant el forceig per treure-la. A continuació 

s’ha de fer l’operació del guarnit: aquesta tasca consisteix en abocar les pastes de 

diferents colors en cada un dels compartiments de la trepa. Aquesta missió corria a 

càrrec de l’operari que amplia la cullera de cadascuna de les pastes i les abocava 

començant pels colors més clars. Aquesta operació era una de les més delicades perquè 

qualsevol defecte quedaria reflectit en la superfície de la rajola. A continuació es sacseja 

el motlle per tal que s’estengui la pasta cobrint cadascun dels compartiments de la trepa. 

Juntament amb aquesta tasca es comparaven les pastes per verificar que tinguessin un 

gruix semblant 29. 

                                            
28 Jaume Rosell i Joan Ramon Rosell. Op.cit. p.8 
29 Quan el mosaic no ha de tenir dibuixos geomètricis definits, com en els dissenys marmolejats, jaspiats i de 
clors llisos, les operacions realitzades amb la trepa no són necessàries i el procés essimplifica 
considerablemente. En les peces monocromes l’abocat de la pasta es feia directamente dins el compartiment 
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Fetes aquestes tasques s’extreu la trepa i s’afegeix la que serà la segona capa: el 

brassatge: l’operari agafava el purgador i repartia el morter ric amb ciment per tota la 

superfície formant una capa uniforme. Aquesta segona capa de morter sec absorbia 

l’accés d’aigua de la capa fina ajudant a fixar-la. 

 

Mentre el brassatge xupa la humitat de la capar fina es neteja la trepa deixant-la 

preparada per a poder tornar-la a fer servir. 

 

Un excés de brassatge hauria estat massa absorbent i provocaria un excés de porositat. 

En cas contrari, a falta de brassatge podria provocar un excés de fluïdesa de la capa fina 

que, en ser premsada veuria deformat el seu dibuix. 

 

El següent pas és la formació de la tercera capa: el gros. S’aboca el gros amb les mans 

dins del motlle repartint-lo homogèniament per la superfície del brassatge però sense 

arribar a compactar-lo . Es galga amb l’enrasador, afegint o treien el morter necessari. Es 

col·loca el tap del motlle i es neteja el motlle amb l’escombreta, retirant el material 

sobrant. A continuació ja pot passar a la fase de premsat. 

 

S’arrossega el motlle cap a sota la premsa i s’acciona la mateixa. El premsat durava 

entre 30 i 40 segons durant els quals el material de la rajola es compactava i prenia cos 

gràcies a la humitat de la capa fina i el gros. Un cop finalitzada l’etapa del premsat es 

procedeix al desemmotllat. S’afluixa el cargol del motlle i s’extreu el marc, netejant altre 

cop amb l’escombreta el material sobrant i afegint en cas necessari una mica de 

desencofrant. La peça que quedava sobre la placa no era del tot consistent, per això 

l’operari amb els dits estovava la peça amb cura per no deformar-la i li donava la volta. 

 

En aquest moment ja quedava a la vista el dibuix de la trepa que havia de seguir amb 

fidelitat l l’original. 

 

Si les mides de la rajola eren superiors a las habituals de 20x20, la placa del motlle tenia 

una nansa a cada costat, de manera que l’extracció de la rajola (una de les operacions 

                                                                                                                                      
que formaven placa i marc. En el cas de les peces marmolejades l’operari omplia amb a cullera normal els 
compartiments de la cullera de marmolejar i era amn aquesta que s’abocava la pasta dins del motlle. Per 
aconseguir la imitación de granit la Cullera plena de pasta es deixava gotejar formant un goteix. Després 
s’acabava de cobrir la superfície amb un altre color. 
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més delicades del procés) es fa acompanyant-la amb la placa fins a la posició vertical i 

agafant-la amb la mà, tot ajustant-li una fusta o una rajola ceràmica plana per al 

d’assegurar el manteniment de la planor del producte. 

 

La peça ja acabada es deixava en un dels estenedors. Un cop plens de peces tendres 

s’anaven apilonant . El greixatge de la placa és fonamental pel desemmotllat però també 

per a protegir el motlle del ambient atmosfèric. 

 

Les peces ja fetes quedaven als estenedors fins a completar la presa i haver agafat la 

consistència necessària. Per a poder ser aptes a la seva col·locació quedava el procés 

de curat que requeria un llarg període (temporades de 6 mesos que anirien disminuint 

amb la millora de les primeres matèries. 

 

En l’etapa de curat era necessari un ambient favorable, és a dir humit i sense corrents 

d’aire, ja que l’enduriment de la peça el causava tot un seguit de reaccions químiques 

que necessitaven la presència d’aigua. Si les condicions no eren favorables i es donava 

una excessiva dessecació,  la resistència podia ser baixa donant com a resultat una peça 

de mala qualitat. 
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Les fàbriques 

 

La producció del mosaic hidràulic, a més del procés d’emmotllar i premsat de les rajoles, 

comportava tot un seguit d’operacions al seu voltant que necessitaven d’un conjunt 

d’instal·lacions per portar-se a terme. El coneixement d’aquestes instal·lacions, ens 

permetrà conèixer tot el que és la producció d’aquest material. 

 

Les fàbriques productores de mosaic hidràulic podien ser de molt diversa envergadura 

des de les fàbriques importants com Orsola i Solà o Escofet fins a les empreses més 

familiars. 

 

En les fàbriques menys importants, els espais eren més reduïts i un mateix espai servia 

per a poder-hi fer varies de les fases del procés. En alguns casos alguna de les fases 

podien carregar-se fora de les pròpies instal·lacions. 
 

Una fàbrica tipus de mosaic hidràulic estava formada per diversos espais que 

corresponien a les diferents activitats que si desenvolupaven, deixant de banda les 

oficines que acostumaven a estar adossades a la mateixa fàbrica. Aquest espais solien 

ser: 

- Dipòsit de matèries primes (ciment, sorra i colorants) 

- Espai per la mescla de la capa fina 

- Sala de premses 

- Magatzem 

- Embalatge 

- Taller mecànic 

- Taller de fusteria 

- Laboratori 

 

Aquests espais podien estar separats en diferents recintes o en una única nau. 

 

El primer espai, el dipòsit de matèries primeres era un espai d’emmagatzematge, on es 

guardaven els materials necessaris previs a la seva utilització. A continuació es podia 

trobar l’espai reservat per a la mescla de la capa fina, on governava el colorista. Cada 

una de les mescles, ciment, colorant i sorra de marbre,  donava una entonació concreta. 
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Per això es delimitaven espais separats i ordenats. Aquesta secció estava a càrrec de 

l’operari colorista. 

 

La sala de premses era la secció principal de la fàbrica ja que és on es produïa el mosaic 

hidràulic. Arrenglerades, hi havia les premses. Cada premsa era utilitzada per dos 

operaris i al seu voltant tenien les pasteres, els recipients per la mescla del brassatge i 

del gros, el motlle, la trepa.... tal i com s’explica en el procés productiu. 

Al costat de les rengleres de premses hi havia unes vies que travessaven el local. Per 

sobre d’aquestes hi circulaven les vagonetes que s’utilitzaven per transportar les rajoles 

ja fabricades cap al magatzem. 

 

Al magatzem on es guardaven les rajoles ja acabades era la secció que ocupava més 

superfície. Això era degut al llarg temps que el material requeria per al seu enduriment 

abans de ser apte per a la seva col·locació. El recorregut dins la nau estava previst 

deixant vies pel transport del material des del punt d’emmagatzematge fins a la sala 

d’embalatge. En aquesta secció els operaris eren els apiladors que eren els encarregats 

de la col·locació de les peces en piles ben altes. 

 

Després del magatzem i per tant de l’enduriment de les peces, les rajoles arribaven a la 

sala d’embalatge mitjançant les vagonetes ja mencionades. Un gran taulell permetia les 

tasques d’embalatge . L’embalatge de les rajoles es feia amb capses de fusta enfrontant 

cada parell de rajoles perla seva capa fina i es separava cada parella amb palla o fusta. 

Quan la capsa es trobava plena s’omplien la resta amb material de replè fins a col·locar 

la tapa i que quedessin ben fixades. 

 

L’espai on es confeccionaven aquestes capses de fusta per l’embalatge de les rajoles, 

era el taller de fusteria. 

 

Un dels espais menys importants és el taller mecànic que si bé no si realitzaven tasques 

directament relacionades en la procés de fabricació era de gran importància pel correcte 

funcionament de la fàbrica. En aquest taller mecànic és on es realitzaven les tasques de 

reparació i manteniment de la maquinària que participava pròpiament en el procés. 
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El darrer espai amb el que es dividia l’espai de la fàbrica era el laboratori. En aquest 

local, s’assajaven les primeres matèries, ciments, colorants i àrids i les peces ja 

acabades per mesurar-ne la resistència. 

 

 
Les màquines 

 

La màquina més important en el procés de producció del mosaic hidràulics és la premsa 

que tenia la funció de cohesionar totes les parts de la rajola ajudant desprès a un fàcil 

desemmotllat . 

Aquest màquina va anar evolucionant al llarg del temps afavorint una millor producció i 

per tant  un millor producte final. Les primeres màquines d’aquest tipus que van aparèixer 

per la fabricació del mosaic van ser les premses de balancí o de barra, que funcionaven 

mecànicament. Aquesta premsa, va quedar desbancada enfront la premsa hidràulica. 

 

La premsa hidràulica 30està basada en el principi de Pascal31, Gràcies a aquest principi es 

poden obtenir forces molt grans utilitzant unes altres relativament petites. Es basava en un 

acumulador hidràulic compost per dos cossos de bomba de diferents diàmetres comunicats 

entre sí. La força aplicada al cos més petit transmetia una pressió a l’aigua que era 

comunicada al cos de major diàmetre. Aquestes premses, també experimentaren una 

evolució  en funció de les millores que s’anaren introduint. 

 

Les maxaladores  era una altres de les màquines que s’encarregava de la barreja dels 

components de cada capa. En la mateixa fàbrica també es tenien polidores no  sempre 

necessàries per la realització del mosaic hidràulic però si per proporcionar brillantor a 

altres de les peces que fabricaven com les de granit artificial. En el cas del mosaic 

hidràulic, en ocasions s’utilitzaven per abrillantar un cop col·locat a l’obra. 
 

 

 

 

 

                                            
30 Casabo, Juan. Fabricación de mosaicos y baldosas de cemento. Ed.Nigar. Buenos Aires. 1958. p.500 
31 Al segle XVII, a França, el matemàtic i filòsof Blaise Pascal va començar una investigació referent al principi 
mitjançant el qual la pressió aplicada a un líquid contingut en un recipient es transmet amb la mateixa intensitat 
en totes direccions.. 
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Les eines 

 

Les eines que necessitaven els operaris per a les tasques que desenvolupaven en el 

sistema productiu eren eines de senzilla utilització. Les més característiques eren el 

motlle i la trepa. 

 

El motlle més utilitzat en les empreses que fabricaven en el nostre país era el recipient on 

si abocaven els materials que una vegada comprimits donaven lloc a la rajola. Aquest 

motlle, tot ell de ferro, es composava de tres parts: la placa de sert, el marc i el tap. La 

base del motlle s’anomenava la placa de sert. La seva cara superior havia de ser 

perfectament plana, ben escairada, fina i brunyida, doncs era la que havia d’estar en 

contacte amb la cara vista de la rajola. Si la rajola era superficialment gravada, la placa 

portava el contramotlle de gravat. 

 

El marc del motlle servia per ajustar perfectament a la placa en dos cargols un d’ells fix i 

l’altre ajustable. 

 

El tap evitava la flexió i permetia que tota la superfície de la rajola rebés la mateixa 

pressió. Al envers d’aquest tap que quedava en contacte amb la rajola sovint si 

estampava la marca de la fàbrica. 

 

Les mides dels motlles per la seva cara exterior eren les mides de les rajoles. Les més 

habituals eren motlles quadrats de 20x20 cm. tot hi que n’existien de 15x15 i fins i tot 

d’altres formes, rectangulars, octogonals.... 

 

L’altre de les eines més utilitzades era la trepa. La seva funció era la de separar les 

pastes dels diferents colors que després formarien el dibuix en la cara superior del 

mosaic hidràulic en el moment d’abocar-la . Aquesta trepa estava formada per unes 

cintes de llautó col·locades en vertical i anomenades “lames”. 

En la fabricació d’una trepa el dibuix que es volia en l’acabat final anomenat perfil es 

partia i servia de plantilla per a la fabricació d’aquesta trepa. A banda i banda dels vèrtex 

i corbes del traçat, es clavaven uns petits claus que sostenien les tires de llautó. 

Aquestes lames es soldaven i rigiditzaven l’estructura. A continuació es construïa un mar 
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per la trepa que donava cos i limitava els espais on s’abocarien les pastes. Aquesta eina 

tenia unes mides una mica més reduïdes que l’interior del marc del motlle i dues nanses 

per facilitar la introducció i extracció de l’interior del motlle. Aquest procés de fabricació 

de les trepes era una feina que requeria d’una certa especialització i, per tant l’0perari 

especialitzat era el trepista. La seva feina dins la fàbrica era la de elaborar dibuixos 

expressament dissenyats per dibuixants, artistes o d’altres col·laboradors. Se sap que 

sovint aquests trepistes havien arribat a editar catàlegs de diversitat de trepes diferents.  
 

 
Imatge de diferents trepes utilitzades per a la fabricació de mosaic hidràulic. (*) 

 
Imatge Trepa de llautó (**) 

(*)Fotografia extreta d’Internet. 

(**)1988 Butlletí informatiu de ceràmica - Teresa Navas 

 

Un altre dels estris utilitzats dins les fàbriques, però menys importants que els anteriors, 

era la monyeca. Aquesta monyeca estava mullada amb una barreja d’oli de llinosa i 

dissolvent, que podia ser petroli refinat en una dosificació d’una part d’oli per dues de 
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dissolvent. Funcionava com un bon desencofrant si s’ estenia aquesta mescla per sobre 

de la placa del motlle. 

 

Per abocar les pastes de la capa fina dins del motlle o dins de cada un dels 

compartiments de la trepa, s’utilitzava la cullera. L apart propera al mànec era més ample 

per poder donar cabuda a una quantitat de pasta més gran, mentre que al altre extrem 

s’estrenyia per fermés fàcil l’abocat en les zones més estretes de la trepa. 

 

Per escampar la segona capa, s’utilitzava el purgador. Aquest era un recipient més petit 

que el motlle, foradat per la seva part inferior permetent mitjançant el sacseig la sortida 

del morter. 

 

Els morters de la capa fina, un cop feta la pasta, es disposaven a les pasteres. 

Cadascuna a una d’aquestes pasteres contenint els diferents colors. Per barrejar les 

pastes dins les pasteres es feia servir una paleta. 

 

Per a posar paral·lel el morter del gros amb el marc del motlle es feia servir un enrasador; 

i per treure el morter sobrant i poder netejar el marc del motlle, s’utilitzava l’escombreta. 

 

Un altre dels estris del que disposaven era l’estenador: una estructura de fusta o ferro 

que servia per col·locar-hi les rajoles en posició horitzontal acabades d’emmotllar i que 

permetessin el seu emmagatzematge i transport. 
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8. Sistema de col·locació 
 

Dels catàlegs localitzats de la ja desapareguda casa dedicada a al producció de mosaic 

hidràulic, Orsola i Solà, en molts d’ells, ja s’hi inclouen unes pàgines, o bé les primeres o 

les darreres pàgines dels catàlegs amb les explicacions necessàries per  a realitzar les 

comandes, dedicades al sistema de col·locació i per a una bona conservació dels 

paviments de mosaic un cop ja col·locats. 

Pel que fa a les recomanacions adjuntes als catàlegs de les pròpies marques comercials 

de la “Forma en que deben hacerse los pedidos de Mosaico”, adverteixen dels que són 

els millors tipus de mosaic i millors dissenys per a cadascun dels casos. 

 

Pel que fa al sistema de col·locació, les mateixes empreses especialitzades, també fan 

unes explicacions bàsiques dins dels seus catàlegs; igual que fan amb el manteniment, 

per a poder garantir una major durabilitat del mosaic en un estat òptim. 

 

En la majoria de les instal·lacions que es realitzaven amb aquest tipus de pavimentació, 

no es reclamava la intervenció de personal especialitzat sinó que, els propis manobres 

que treballaven a l’obra podien portar-ho a terme, tenint en conte que no tenia massa 

complexitat. De totes maneres, sovint, les pròpies empreses que subministraven el 

material, tenien personal que es dedicaven exclusivament a aquestes tasques i, cap a 

finals del segle XIX, existeixen ja empreses externes amb equips d’operaris que 

s’encarregaven només de les feines pròpies d’enrajolar. 

 

El primer pas per a la correcta instal·lació de les rajoles de mosaic hidràulic, era el seu 

correcte emmagatzematge a l’obra de les rajoles de mosaic, així com el tractament que 

se’ls hi donava abans de col·locar-les. 

 

En l’arribada de les peces a l’obra, s’havia de tenir cura de posar-les a l’espera de ser 

utilitzades en una zona d’acopi on hi hagués ombra, doncs al estar exposades al sol de 

manera intensa podien resultar malmeses. També era recomanable, en el cas que el 

mullessin els embalatges, aquests es retiressin, doncs els propis embalatges mullats, 

palles i virutes d’embalatge, podien arribar a tacar les rajoles. 
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Després d’un correcte emmagatzematge, la primera operació a portar a terme, era el 

mullat de les peces, per a garantir una posterior millor adherència. Cadascuna de les 

rajoles havien d’estar submergides en un recipient amb aigua durant unes 2 ó 3 hores, 

segons recomanacions del fabricant i deixar-les després assecar més o menys el mateix 

temps, separades de qualsevol cosa que les pogués tacar. 
 

Un cop ja preparades les rajoles, pocs eren els materials necessaris per a la seva 

col·locació: el morter de ciment, el més idoni i per tant el més utilitzat i recomanat,  el 

morter de calç i la barreja d’argila i guix, la qual s’utilitzava per a pavimentar les estances 

humides i, en aquest cas ja no era necessari submergir a priori les rajoles en aigua. 

 

Era important tenir present que la rajola de mosaic hidràulic, com  qualsevol dels 

materials amb similars característiques, és molt fràgil a la ruptura per a possibles 

moviments del forjat i, per tant cal independitzar-la del suport. Això es fa possible amb la 

utilització d’un morter plàstic que absorbeixi els moviments de l’estructura, però que 

alhora sigui solidari amb les rajoles. I, per aconseguir aquesta doble funció, o bé 

s’utilitzen morters plàstics com el de calç o morter de ciment portland amb una capa de 

sorra de 1 ó 2 centímetres de gruix, per a evitar la solidaritat amb el suport i alhora, si 

damunt del morter de cal s’espargeix pols de ciment portland abans de col·locar la rajola 

humida o fregant-lo amb la paleta impregnada de pasta fluida de ciment que lligarà les 

rajoles amb la base. 
 

Era molt important de no trepitjar l’obra col·locada i anar treballant des de l’interior del 

recinte fins a la porta. 

 

Hi ha dos procediments32 principals per a la col·locació de la rajola: a l’estesa, més 

utilitzat pels operaris especialitzats i més productiu i a truc de maceta, que es el sistema 

més “artesanal” i que consisteix en que l’estesa del morter es fa a mida que es col·loquen 

les peces seguint una filera mestre. Les peces, col·locades una a una, s’anivellen 

individualment mitjançant cops aplicats amb el mànec de la maceta. Per assegurar 

l’horitzontalitat de les peces que es col·locaven, l’enrajolador estenía un cordill 

perpendicular a la línea de la mestra, per marcar el nivell, de forma que sempre, en algun 

dels costats de la peça a col·locar, es tingués una referència. 

                                            
32 Jaume Rosell i Joan Ramos Rosell. op.cit. p.12 
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Sigui quin sigui el sistema de col·locació, la seva primera fase, serà la mateixa i 

consisteix en la confecció de la mestra principal i de les mestres secundàries, des d’on 

començarà la col·locació de totes les rajoles. 

Les mestres eren filades de rajoles que garantien l’alineació de les peces, respecte les 

parets de les estances. 

 

El segon sistema al que ens referíem, l’estesa, era el sistema més ràpid i, per tant, més 

productiu. Aquest procediment, consistia en estendre una capa de morter de superfícies 

més importants (1 metre per l’amplada de tota l’habitació, aproximadament) i estendre-hi 

al damunt la pols de morter. A continuació, es disposaven totes les peces del mateix 

tram, picant-les tot seguit amb una fusta per assegurar que surtis el morter sobrant entre 

les juntes i afavorint una bona adherència. Alhora de fer aquesta operació, es col·locada 

un regle a la darrera filada per impedir el desplaçament del material. 

 

Aquest segon procediment era més susceptible de deixar peces soltes. És per aquest 

motiu, que en enrajolats de peces de 20x20 cms de tamany o inferiors era recomanable 

la seva instal·lació seguint el sistema de truc de maceta, i deixar l’estesa per a enrajolats 

de peces més grans. 

 

El més habitual, era que per a completar l’enrajolat de qualsevol estança, fos necessari 

tallar algunes peces per adaptar-les als límits existents. Això, durant el segle XIX era 

possible amb un tac de fusta que rebia un cop de maceta i trencava la rajola que estava 

dins un cabàs de sorra amb la seva capa fina tocant la sorra. A continuació, la part 

tallada, calia acabar-la polint-la amb l’ajuda d’una llima o un tallantó. 

Les peces que requerien talls no rectes i més complexes, es marcaven amb un llapis i el 

tall es feia per parts, retallant la peça fins aconseguir la forma desitjada: l’operari fixa la 

maceta al terra trepitjant-ne el mànec de manera que un dels caps quedés enlaire. Amb 

la rajola sostinguda sobre aquest cap, anava retallant la part sobrant de la rajola amb el 

tallantó. 

 

Més endavant , van  aparèixer les cisalles mecàniques que facilitaven la realització del 

talls. 
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Un cop passades 24 hores, es passa fer la beurada33 estenent amb una escombra una 

barreja de consistència fluida de ciment blanc i aigua ajudant que penetri completament 

per totes les juntes del mosaic. Aquesta barreja, es subministrada pel mateix fabricant del 

mosaic, amb el mateix color de les rajoles. Un cop feta la beurada, es neteja el terra amb 

un drap moll i s’hi escampen serradures, de fustes que no puguin fer taques al mosaic,  

que es van removent mentre el paviment encara està humit. 

 

Fetes totes aquestes feines, era recomanable, no trepitjar el paviment fins a tres dies 

després d’haver quedat acabat. 

Era habitual, que durant els primers dies des de la instal·lació, l’aparició 

d’eflorescències34, que desapareixien al secar-se i netejant les zones afectades amb 

aigua i sabó. 

 

Per el seu bon manteniment, simplement era necessari netejar-lo amb aigua i després 

passar-hi un drap o ceres per donar-li lluïdor. Però, en cap cas s’havien de netejar amb 

cap àcid clorhídric, (salfumants...), doncs podria malmetre la superfície vista de les 

rajoles. 
 

 
 

Documentació extreta del Catàleg de l’empresa Escofet de l’any 1928 

 

                                            
33 La beurada, segella els junts, dóna continuïtat al paviment, i repara petits desperfectes  
El junt ha de permetre que la beurada penetri fàcilment i el segelli. 
34 Efluorescències son taques blanques que surten a la superficie de alguns materials provinents de l’interior. 
Es produeixen per l’aigua que arrosega gran quantitat de sals que contenen els materials. 
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Documentació extreta del Catàleg de l’empresa Escofet de l’any 1940 
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Documentació extreta del Catàleg de l’empresa Orsola Solà de l’any 1898 
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Documentació extreta del Catàleg de l’empresa Orsola Solà de l’any 1931. 
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Col.locació de rajoles de paviment hidràulic a mitjans el segle XX. 

 

Font: Revista coup de fouet nº 10. 2007 
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9. La generalització i popularització de l’ús 
 

Ja va ser cap a finals del segle XIX, quan la fabricació de mosaic hidràulic de manera 

industrial ja era factible i podia ja competir, fins arribar a desbancar, als paviments que 

s’estaven utilitzant a base de ceràmica i gresos monocroms que comercialitzava la casa 

Nolla, de manera més important. 

 

Fins aquest moment, dins el territori espanyol, s’estava utilitzant, de manera més 

generalitzada,  per els paviments interiors, el marbre i la ceràmica formant dibuixos o 

mosaics; però a partir de la dècada dels anys vuitanta del segle XIX ja no era estrany 

utilitzar mosaic hidràulic. 

 

De tota manera, al ser un material nou, havia de superar les reticències del públic, sumat 

a que al ser un producte de nova fabricació, calía millorar tant els seus materials, el seu 

sistema de fabricació, els dissenys...i necessitava d’una pràctica i experiència per millorar 

les seves qualitats. 

Per tant, la superioritat del mosaic hidràulic, enfront altres materials, no va arribar fins a 

finals del mateix segle, coincidint amb un fort increment del l’activitat constructiva. 

 

Aquesta superioritat, fou també motivada per varies causes que van ajudar a convèncer 

al mercat d’aquest nou paviment: 

En primer lloc, el seu acabat superficial proporcionava més brillantor i fàcil manteniment 

que els materials precedents. 

La fabricació de peces, generalment de mides 20x20 cm, d’un tamany ni massa petit ni 

massa gros, permetien absorbir els possibles moviments, propis de les estructures de 

ferro, sistemes constructius de l’època; però com a qualitats més admirades, la seva 

facilitat en la col·locació, molt més fàcils que les petites peces ceràmiques que s’estaven 

utilitzant i, la producció; perquè a més d’assolir rendiments elevats, la instal·lació d’una 

fàbrica destinada a la producció d’aquestes rajoles, no exigia una gran inversió de 

capital, ni un personal massa experimentat, fet pel qual hi va haver una gran extensió 

geogràfica de les industries. 
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Els productors d’aquest nou material, van ser molt hàbils al convertir aquest material en 

el material de moda del moment, publicitant el producte i remarcant la gran qualitat del 

producte alhora que contractaven artistes prestigiosos del moment perquè els hi fessin 

els diferents dibuixos que estamparien a les rajoles.  

 

 

 
Anunci publicat en prensa d’Escofet, Tejera i Cia. 

Autor: Alexandre de Riquer 

 

Font: Revista  
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Anunci publicat en prensa d’Orsola Solà  i Cia. 

Autor: Alexandre de Riquer 

 

 

Les fàbriques productores de mosaic hidràulic, com qualsevol fabrica que volgués 

créixer, publicitaven els seus productes. Aquesta publicitat, al tractar-se d’un material nou 

havia de convèncer del canvi dels materials tradicionalment utilitzats per un material nou. 

A banda de publicar anuncis en diaris i revistes especialitzades disposaven d’un espai on 

els constructors i arquitectes poguessin veure els seus productes exposats. També 

publicaven els seus propis catàlegs on es reproduïen tots els models dels que 

disposaven.  

En aquests catàlegs que publicaven, aprofitaven per fer campanya a favor del mosaic 

hidràulic i, el comparaven amb els seus competidors, comparant les qualitats del seu 

producte amb les d’altres materials. Respecte el paviment de gres ceràmic, deien que la 

seva duresa,tot i ser molta, era inferior a la del mosaic hidràulic i que les anteriors patien 

molt el desgast, mentre que el segon, millora al desgast doncs va adquirint brillantor. 
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Dels altres mosaics que s’estaven encara col·locant, com el opus sectile o el opus 

tesselatum, en ressaltaven la seva dificultat en la col·locació i el seu mal envelliment, 

doncs les peces mai quedaven perfectament lligades al suport, així com la impossibilitat 

de realitzar figures amb dissenys massa ornamentats. També fan la comparació amb els 

paviments de fusta, els quals no permeten la neteja i desinfecció que permeten els 

mosaics, al ser un material porós. 

 

Aquest caràcter higiènic va ser una característica força important, doncs en el moment 

històric que es vivia, calía prevenir-se de possibles malalties infeccioses i, per tant la pols 

i la humitat podien afavorir la seva propagació. 

 

Però una de les apostes més fortes era el caràcter decoratiu del paviment  

 

En quan als preus d’aquest nou material, no es considerava cap inconvenient doncs els 

seus preus entraven dins el ventall d’ofertes que estaven competint.  

El preu del mosaic hidràulic, tot i que era més elevat en les models més elaborats, doncs 

era més el número de colors i per tant el treball era més lent; en models més senzills, els 

preus eren molt més assequibles, i, per tant, podia fer-se les sales més importants amb 

els models més cars, però, en canvi utilitzar els models més assequibles  per a  la resta 

d’estances.  

Així doncs, els seus preus anaven des de  4 a 15 pts/m² i, com s’ha pogut comparar amb 

d’altres materials pel mateix ús estaven dins el mateix barem.35 

 

 
 

                                            
35 Preus consultats en l’Anuari de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya, dels anys 1899-1907 i s’ha fet una 
mitjana.  
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Notes de preus incloses dins d’alguns dels catàlegs de les marques comercials de mosaic hidràulic consultades. 

 

Comparant amb els preus de la resta de materials competidors, els productes ceràmics, 

tenien preus compresos entre , 1,6 i 2,5 pts/m² i els de més qualitat a base de terra cuita 

amb diferents colors, ofertaven preus entre 3,75 i 20 pts/m². Els mosaic de tipus “mosaic 

Nolla” podia arribar a preus d’entre 4 i 20 pts/m².  
 

Més endavant, cap a la darrera dècada del segle XIX, les firmes de mosaic hidràulic ja no 

només competirien amb les firmes dels altres materials emprats, sinó que el fet que 

apareguessin moltes altres industries dedicades a la mateixa producció, feia que la 

competència fos també entre les rajoles dels altres fabricants. 
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C 
LA CASA ORSOLA SOLÀ I CIA 
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10. L’empresa Orsola Solà i Cia (1876-1929) 

 

La primera empresa fundada a l’estat espanyol i una de les més importants dedicades a 

la fabricació del mosaic hidràulic fou la casa Orsola, Solà i cia. 

Es coneix que l’empresa Orsola Solà, apareix de la mà de Giovanni Orsola Plano36, l’any 

1876.  

El seu fundador, es originari d’Italia, d’un petit poble molt proper a la ciutat de Torí. De 

ben jove, contragué matrimoni amb Catalina Plano i Merino , i, amb només setze o disset 

anys, marxen a viure a Marsella una bona temporada fins a traslladar-me i instal·lar-se 

definitivament a Barcelona, on fixaren residència amb els seus sis fills. 

 

 
Fotografia de Giovanni Orsola Plano. 

 

Font: Dr. Ignasi Orsola 

 

Sembla ser, que en arribar a la ciutat condal, el seu primer negoci fou una fàbrica de 

xocolata a la Gran Vía de Barcelona, que, al no funcionar massa bé, ho deixà córrer per 

a fundar , l’any 1876, i juntament amb d’altres socis, una empresa dedicada al mosaic 

hidràulic, que va estar exitosament en actiu durant 53 anys. 

No es pot assegurar, que sigui aquesta la primera empresa productora de mosaic 

hidràulic al nostre país, però, Orsola, Solà i Cía, s’anunciava com la primera casa 

fundada a Espanya dedicada a aquesta activitat. Com a mínim, si no va ser la primera, el 

                                            
36 Al instal·lar-se al nostre país, en algunes publicacions, apareix com a Joan Orsola Plano. 
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que si se’ls hi pot otorgar és que va ser la millor perfeccionament tècnic amb l’elaboració 

del mosaic basat en les pastes de ciment acolorit. La seva fàbrica estava dotada del 

millor instrumentar i la més moderna maquinària del moment que els permetre fer una 

producció a gran escala. 

 

L’empresa, fou fundada per diferents socis capitalistes: en primer lloc, per Giovanni 

Orsola, qui, a més aportava els coneixements tècnics en la fabricació del mosaic 

hidràulics37, el segon soci més important fou Solà i com a menor accionista hi figurava 

Jansà i Falgàs, qui en retirar-se, deixar la seva continuïtat al seu fill Joaquim. 

 

Donat que el més entès i major capitalista era Orsola, va ser ell qui se’n va encarregar , 

sembla que de manera molt satisfactòria de tota la part productiva, mentre que la resta 

d’accionistes, s’ocupaven de la part comercial i administrativa. 

 

La seva producció principal era la del mosaic hidràulic, però també es dedicaven al granit 

i a la pedra artificial. 
 

En els seus començaments, l’empresa instal·là les seves oficines a la Gran Vía de les 

Corts Catalanes, 187  de Barcelona, per traslladar-se més tard a la Plaça Universitat, 

número 2 i després, l’any 1920, al carrer Vergara. 

 

La fàbrica, la varen construir ocupant tota una illa de l’Eixample. Concretament, entre els 

carrers Consell de Cent, Diputació, Calàbria ,on hi havia l’entrada principal, Rocafort i 

Gran Vía. En una edifici annex a la fàbrica, es feien el granit i a la pedra artificial, una de 

les altres produccions importants dins l’empresa. 

 

En un solar de la mateixa illa i, al costat de la fàbrica, la família Orsola, encarregà 

construir un edifici d’habitatges, on hi va viure durant un temps el mateix Joan Orsola, 

amb la seva dóna Catalina i els seus fills. 

 

 

                                            
37 No se sap amb certesa on coneguè aquesta tècnica Joan Orsola, però resulta lògic pensar que va adquirir 
aquests coneixements a la ciutat francesa de Marsella, donada la seva llarga estada, i al ser aquest país pioner 
en la fabricació d’aquests paviments. 
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Gravat de l’època d’una vista panoràmica de la fàbrica a Barcelona 

 
 

 
Despatx casa Orsola Solà i Cia. 

 

 
Entrada fàbrica Orsola Solà i Cia. 

Font: Anuari dels Arquitectes. 1914 
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Aquesta fàbrica, tal com han comentat alguns descendents, dels records que en queden, 

estava composada per diferents espais distribuïts en tres plantes i amb un pati central. 

L’espai de major superfície era el destinat a l’emmagatzematge i assecament de les 

rajoles, doncs aquesta fase de producció, com ja hem vist abans, era la que requeria 

d’un major espai.  

 

Els recorreguts dins les diferents naus de les matèries primeres i les peces acabades, es 

feia mitjançant unes vagonetes que circulaven per unes vies instal·lades a terra. Les 

matèries primeres, necessàries per a la fabricació de les rajoles de mosaic hidràulic, 

tenien la seva entrada per el carrer Consell de Cent, on donava directament a la sala de 

premses. 

 

Un cop fetes les peces, es passaven a assecar, aquestes eren pujades per un 

muntacàrregues a la sala d’embalatge on hi havia una gran taula llarga on es preparaven 

en caixes de fusta per a sortir de fàbrica. Els vehicles carregats amb les comandes, 

propietat de la mateixa empresa en la majoria de cassos38, sortien per la porta del carrer 

Calàbria. 

 

A finals del segle XIX la fàbrica ja utilitzava màquines de vapor, comptava amb tres-cents 

treballadors, amb una segona seu a Gandesa i amb un milió de pessetes anuals de 

vendes. Més tard tingué un representant a Madrid, al carrer Caballero de Gracia 56, i en 

el seu catàleg de mosaics mostrava 270 varietats, entre dibuixos i colors, mentre el seu 

estoc era de 12.000 m2. 

 

                                            
38 Si la destinació era fora la ciutat, es contractaven empreses de transport externes. 
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Personal de la fàbrica Orsola solà i cia l’any 1904. 

Font: Dr.Ignasi Orsola 

 

Entorn al 1900, en Jaume i l’Ignasi, dos dels fills de Joan Orsola, s’incorporaren a 

l’empresa. Però fou Ignasi, qui es va fer càrrec del negoci, assumint molta 

responsabilitat. Fou el director de producció i s’encarrega de les exportacions, viatjant a 

nombrosos països, per Sud-Amèrica i Cuba. Heretà les qualitats colorístiques que tenia 

en seu progenitor, fet pel qual s’encarregà de la secció dels colors, una de les més 

importants dins el procés productiu, fins i tot, realitzà molts projectes de mosaics. 

 

Cap el 1920, la companyia va comercialitzar un paviment continu imitació moqueta, 

d’acord a la patent que li ofereix un italià nomenat Bolla, que més endavant es casarà 

amb una neboda d’Orsola passant a formar part de la família. Posteriorment, varen 

produir els paviments monolítics “Hispania”, especials per a llocs de gran trànsit, com 

esglésies, escoles, hospitals, magatzems, garatges, etc. 
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El 1929, amb la mort de Giovanni Orsola, als 82 anys aproximadament, “Orsola Solà i 

Cia.” finalitzà la seva activitat, però el seu fill Ignasi va continuar fabricant mosaic 

hidràulic a La Verneda, amb la marca comercial “Mosaicos Ignacio Orsola” i despatx al 

número 22 del barceloní carrer de Balmes, servint-se de la maquinària i estris de 

l’empresa del seu pare. 

 

Aquesta nova empresa, no va tenir continuïtat, doncs, Ignasi Orsola Plano morí el 1933, 

als 53 anys, sense que cap membre de la família continués amb el negoci. 

 

Fruit del treball realitzat, la casa Orsola Solà i cia, va obtenir diferents premis i 

reconeixements: l’any 1888, a l’Exposició Universal realitzada a Barcelona, guanyen la 

Medalla d’Or “por su buena calidad y bien entendidos dibujos de los hidráulicos y, en 

especial por los de granitos aplicados en la construcción”. Són molts els elogis que reben 

pel bon colorit dels mosaics39. També reben una menció especial per el muntatge de la 

fàbrica y la seva bona producció. 

Un any més tard, a l’Exposició Universal de París, l’any 1889, reberen la Medalla D’or. 

L’empresa va obtenir també el títol de “Proveedores de la Casa Real”. 

Rep a l’Exposició de Brusel·les, l’any 1892, El Gran Diploma d’Honor  per la “Fábrica la 

más importante de cuantas hay establecidas tanto en España como en el extranjero, la 

que cuenta con mayor número de dibujos y existencias, y la que ha logrado una 

fabricación más perfeccionada. Pavimento el más durable y consistente que se conoce, 

lo garantizan 16 años de constante éxito. Fabricación de objetos de cemento y granito.”. 
 

 

                                            
39 Es coneix que Joan Orsola Plano era un molt bon colorista. 
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Diferents anuncis publicats en diaris i revistes de l’època. 
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Rebut de la fàbrica Orsola Solà i cia.(1913) 

 

Font: Col·lecció particular Jordi Griset 
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11.   Els dissenys dels mosaics 
 

En apartats anteriors, ja ha quedat clar, que la tècnica utilitzada en la fabricació del 

mosaic hidràulic, les matèries primeres utilitzades en la fabricació, els mitjans, les 

instal·lacions i la col·locació, fan d’aquest material un avenç envers els materials que 

s’estaven utilitzant. 

 

Aquestes millores, omplen un buit en el mercat, donant lloc a un producte de qualitats 

semblants o superiors als existents però més assequibles. Però, la nota més diferenciada 

respecte la resta de materials amb els que conviu, i, alhora l’èxit del nou material, serà la 

vessant artística; és a dir, l’art aplicat a la indústria. L’estudi dels diferents dissenys és 

interessant per dos motius: en un primer lloc, els dibuixos prenen importància en relació 

amb la història de l’art, però la seva importància també està relacionada amb les 

implicacions tècniques i productives de certs tipus de dissenys.40 

 

L’aparició del mosaic hidràulic, es dona en un moment en el que s’està produint un gran 

interès per vestir l’interior. Es comença a prestar més atenció als habitatges i a la 

decoració, publicant-se textos dedicats a aquestes temàtiques. 

 

Dins aquest interès per les seves formes, les cases productores de mosaic hidràulic, 

proposaran, en un principi, una diversitat de dissenys que permetin abastir un ventall més 

gran de públic. S’ha de tenir en compte que es tracta d’una indústria que per les seves 

característiques productives ha d’oferir una producció en massa i seriada. Els dissenys 

resultants, no són peces úniques, sinó que són fruit d’una producció en massa i seriada. 

Els models es repetiran tantes vegades com sigui necessari. 

 

Amb tot això, comença la competència entre les diferents marques, volen oferir una gran 

diversitat de models per arribar a un públic més extens. Apareixeran així, nombrosos 

dissenys diferents, de dibuixants anònimes i de reconeguda i prestigiosa autoria; llisos i 

estampats, simples i complexes.... 

 

                                            
40 La preferència per un tipus o un altre de disseny de paviment hidràulic, que es donen al llarg 
d’aproximadament un segle de permanència d’aquest material, van forçar la tècnica de fabricació a 
desenvolupar solucions. La relació, no és unilateral i, en alguns cassos, també es podrà donar el cas que, quan 
una tècnia imposi un tipus de model. 
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Consultats tant els catàlegs comercials d’Orsola Solà com d’altres cases comercials, 

sobretot de la casa Escofet, ens adonem que molts dels models de les rajoles són iguals. 

Cosa que ens indica que es copiaven entre les diferents marques competidores. 

 

En un principi, les peces de disseny quadrat, de mides 20x20 cms, eren les més 

habituals; però, més tard, ja començaran a afegir en els seus catàlegs, peces de 

diferents geometries i, fins i tot, de diferents dimensions.  

Apareixen també models amb relleu i models de acabat llis. 

 

                   
Dissenys fets amb peces de diferents geometries 

Font: Catàlegs 1898 i 1917 de la Casa Orsola Solà, respectivament. 

 

Com sabem,els models més anunciats són els de dibuix. Aquesta versió, oferirà diversos 

sistemes decoratius com hem pogut consultar en els catàlegs de les diferents empreses 

productores. 

 

Serà molt habitual, conferir al paviment l’aspecte d’una catifa, dividint la superfície a 

pavimentar en 3 parts diferenciades: faixa, sanefa i fons (de la part més exterior cap a 

l’interior de la sala). Com veurem en molts models dels catàlegs, la part de la faixa solia 
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ser de rajoles monocromes, separant la part del dibuix de la paret. La segona part, era el 

model decoratiu lineal que emmarcava el fons de la catifa. A vegades, aquest fons era 

amb peces monocrom, tot i que el més habitual era que el fons fos també amb peces 

dibuixades que feien joc amb la sanefa i alhora entonaven amb el color de la faixa 

monocrom. 

 

Quan el fons estava format per peces dibuixades, aquestes podien ser de dos tipus: el 

primer cas, era que totes les peces fossin amb el mateix disseny, formant un dibuix 

centralitzat; de manera que eren peces idèntiques que al unir-les repetien el dibuix fins a 

cobrir tota la superfície. Aquestes peces eren, de forma individual, simètriques respecte 

dos eixos de simetria. L’altre opció que ens podem trobar és la de composar la part del 

fons amb peces diferents que combinades entre elles encaixen completant un dibuix. Si 

les peces casaven per dos costats oposats, donava com a resultat  un motiu lineal i, si 

encaixaven per dos costats concurrents, el motiu necessitava de quatre rajoles iguals per 

ser completat. En el cas que s’acordés per més costats, es podia formar un motiu 

continuo superficial que s’anava enllaçant fins el límit de la sanefa. Aquests models, amb 

un únic model de rajola per decorar tot un fons, eren els més eficients d’entre els models 

decorats i suposaven la major part de la producció. Amb la utilització d’un major nombre 

de rajoles diferents, s’aconseguia un paviment ornamental més ric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disseny paviment de mosaic hidràulic amb faixa, sanefa i fons. 
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En alguns del catàlegs comercials consultats, apareixen uns pàgines amb tot un seguit 

de recomanacions, algunes d’elles fent referència als mosaics catifes “ ...en habitaciones 

de forma irregular, se aconseja poner solo fondo, pues la cenefa, además de hacer 

aparentar la habitación más reducida, pone más de manifiesto la irregularidad.  

...A pesar de que en casi todos los dibujos figura una sola faja lisa exterior, es 

conveniente en la práctica , si lo permiten las dimensiones de la habitación, poner dos o 

más, al objeto de que la cenefa no quede cubierta por las sillas u otros muebles. Si el 

comprador no expresa el número de fajas que desea, se dejará a nuestra elección. “. 

 

La sanefes que es presentaven amb cada model, feien joc amb la faixa i el fons. De tota 

manera, el client, si ho desitjava, podia triar una altre sanefa d’un model, amb un fons 

d’un altre. D’aquesta manera, una mateixa sanefa, podia combinar amb dos o més fons 

diferents. Pel que feia a la faixa, es servia sempre d’un color llis a to amb la sanefa. 

 

Com apareix en les recomanacions del propis catàlegs, la funció de la faixa era la 

d’omplir l’espai entre les parets de l’estança i la sanefa per evitar que les peces de la 

sanefa quedessin tallades. Les diferents marques comercials, recomanaven 

aproximadament deixar una faixa d’una sola peça, d’uns 15 ó 20 cm d’amplada en les 

habitacions més reduïdes, de 30 a 40 cms i de 60 a 80 cm a mida que les dimensions de 

les estances eren més generoses. En alguns casos, si l’estança era molt reduïda, 

s’eliminava la col·locació de la sanefa i només es col·locava la faixa o només el fons. 

 

Deixant el model catifa, es podia utilitzar el mateixos dissenys i les mateixes peces 

utilitzades en el fons, però sense sanefa i faixa o motius decoratius aïllats.  

També s’oferia la possibilitat de dissenys continus, també: marmolejades i monocromes. 

 

Les marques comercials, oferien també, models senzills que mai van acompanyats ni de 

faixa ni de sanefa, sinó que normalment són models bastant simplificats de tipus 

geomètric o mosaics monocroms. 

 

Els models de mosaic catifa, al ser els dissenys més ornamentals i complexos, es solien 

instal·lar a les parts principals del habitatges, solen ser aquestes les habitacions amb 

obertures al carrer, a les sales principals situades a les façanes principals; mentre que es 
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reservaven els models menys elaborats per a les habitacions secundàries tot i que es 

podien seguir utilitzant faixa i sanefa. En les sales dedicades a serveis (banys, cuines...), 

s’acostumava a col·locar els models més simplificats, formats només per un fons.  

 

 
Diferents dissenys 

 

Els primers dissenys de rajola de mosaic hidràulic eren clarament inspirats en els 

paviments que s’estaven usant fins el moment. D’aquesta manera, es prenen clares 

referències del paviments de pedra i ceràmica.  

  

Alguns del models que apareixen en els catàlegs, fan referència a les rajoles d’origen 

oriental utilitzades durant els segles 14, 15 i 16, algunes de les quals tenien escuts o 

dibuixos i ornaments d’art morisc i estaven pintades sobre esmalt blanc. 

 

Dibuixos de Josep Font i Gumà. Rajolas valencianas y catalanas. 

Vilanova i la Geltrú, 1909 

 

 

 

 

 

 

 

 
Model 751 del catèlg de l’any 1922 d’Orsola Solà 
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Com a clar mimetisme, entre els paviments anteriors i els que tractem, és el cas de la 

catifa que hem comentat en l’apartat anterior. La catifa tal i com s’entén en el mosaic 

hidràulic (faixa, sanefa i fons), és el mateix que ja s’havia fet amb altres tipus de 

paviments anteriors com amb la pedra i la ceràmica. És, sobretot la ceràmica la seva 

màxima inspiració. 

 

Alguns del models en els que s’inspiraren les cases productores de mosaic, van ser 

comentats en llibres o tractats de decoració que aparegueren a finals del segle XIX. En 

un d’aquests textos, Henry Havard, recomana la utilització de paviments senzills o amb 

combinació de blanc i negres per a sales de grans dimensions. Aquest suggeriment, és, 

per això contradit per un altre autor de l’època, Charles Blanch, que diu que la disposició 

en forma de tauler d’escacs, és massa monòtona i recomana que si es vol abaratir es 

poden utilitzar peces d’una única dimensió però de diferents acabats, creant unes 

composicions decoratives que van ser àmpliament copiades pel mosaic hidràulic. 

 

Als seus inicis, Orsola Solà com moltes altres marques coetànies, produïa peces, quasi 

totes quadrades de 20 ó 25 centímetres de costat, monocromes o de diversos colors 

combinats entre ells (blanc i negres era el més habitual), imitant els paviments de pedra i 

marbre que ja s’havien utilitzat amb anterioritat. 

 

Hi ha models de disseny ben simple que hi són presents des dels primers catàlegs fins 

els darrers i en nombroses cases comercials. 

 

Com a menys importants, apareixien també en els seus catàlegs, altres peces que no 

eren quadrades, normalment peces de forma hexagonal i d’un sol color. A vegades eren 

de dos colors o de tres colors, les quals formaven un cub en perspectiva. Aquesta 

disposició, serà molt utilitzada per la seva simplicitat i per la 

geometria que formen les peces. Comenten en els textos dels 

autors anteriorment citats, que aquesta composició simula un 

relleu en el paviment i que aconsegueix una accentuada 

perspectiva. Però, són els mateixos autors que el 

desaconsellen aquesta percepció tridimensional del sòl, 

perquè crea una sensació estranya i desagradable. 
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Una darrera recomanació que es vol destacar és la de que, en les habitacions de 

dimensions reduïdes,utilitzar peces que enllacin unes rajoles amb les altres, amaguen el 

especejament de la rajola i simulant que es tracta d’un paviment continuo. 

 

El granit i la fusta, al igual que el marbre,  també van ser 

materials utilitzats amb anterioritat, i, per tant van ser també 

imitats. La imitació del granit com es veu en alguns models 

presentats en els catàlegs, s’aconseguia mitjançant un 

“estampat” motejat sobre un fons llis:  

 

 

Pel que fa al paviment de mosaic hidràulic que pretenia imitar la fusta, no va ser massa 

exitòs.41 Només va ser Rafael Mumbrú,  de qui en farem referència més endavant, qui 

inclogué en els seus inicis aquestes imitacions en els seus catàlegs.  El resultat, però, no 

era massa aconseguit, doncs no aconseguia confondre-s’hi. 

 

Els primers dissenys de gairebé totes les cases comercials que es repartien el negoci, 

eren models senzills, amb dibuixos geomètrics. Combinacions de rombes en blanc i 

negre, disseny pioner a la casa Orsola Solà i que varen seguir la resta, va ser un del mes 

estesos. 

 

Val a dir, que d’entre totes les combinacions que hem esmentat, la que més predomina i 

és el més estès en totes les cases comercials és la composició en forma de catifa. A 

aquets dissenys, caldrà, més tard, afegir-hi els resultants de les col·laboracions de les 

empreses amb artistes de l’època. 
 

 

Altres materials derivats del ciment 

 

Les mateixes cases comercials, disposaven d’altres productes derivats del ciment. Un 

d’ells, és un producte utilitzat bàsicament per la seva instal·lació en els espais exteriors i 

que són els Panots de Mosaic hidràulic. Un altre dels productes que tingué molta 

                                            
41 Al llarg de tots els anys de producció de la casa Orsola, només es troba un model en un dels catàlegs, que 
alguna de les seves parts pretèn imitar la fusta (Mod. 780 del darrer cataleg localitzat sense datar) 
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importància en els inicis de la utilització del ciment van ser els elements arquitectònics de 

pedra artificial, que explicarem a continuació: 

 

 
Elements arquitectònics de pedra artificial 

 

Les propietats del ciment, són les que permetran un ús cada vegada més gran dels 

morters i els formigons en la construcció. 

 

Existia un interès per a aconseguir un material hidràulic que aconseguís la imitació de la 

pedra natural i que permetés fabricar qualsevol objecte amb una immediatesa que la 

pedra natural no permetia. 

 

Per tant, en quan es van descobrir les magnífiques qualitats del ciment, es començaren a 

utilitzar morters i formigons per a la confecció d’elements, tant in situ com premoltdejats. 

Els primers en produir aquests elements prefabricats foren els francesos, fabricant 

conductes per a la canalització de l’aigua. Més endavant, afegiren a la seva producció 

d’altres elements. 

 

A Catalunya, aviat es començaren a realitzar elements premoldejats decoratius i 

sanitaris. La diversitat de productes que es podien realitzar seguint aquest procés, va 

obrir un gran mercat per als fabricants. El nou material, s’utilitzà, en principi, per a fornir 

la construcció d’elements d’acabat, doncs gràcies a la facilitat que tenia el ciment per a 

ser emmotllat, permetia la reproducció a gran escala de formes pètries i a baix preu. 

Aquests elements servien habitualment per a l’ornamentació d’habitatges plurifamiliars, 

cornises amb motllures, balconades, balustrades, emmarcament de les obertures de 

balconeres i finestres, motllures a cornises i ampits i tot tipus d’aplacats propis dels 

edificis del segle XIX. També elements com banyeres, llars de foc, xemeneies, plaques, 

mausoleus, taules.. 

 

Es coneix l’existència d’un destacable nombre de fàbriques dedicades a aquest tipus de 

producció. Fàbriques com Butsems i Cia ó Orsola Solà, afegien aquests productes en els 

seus catàlegs junt amb les rajoles de mosaic hidràulic. 
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En el mateix catàleg amb data 1898 de la casa Orsola Solà, hi ha unes pàgines 

dedicades a aquest producte, tot i que donada la seva importància publicaven catàlegs 

independent,s i una explicació del a les primeres pàgines: 

   
“ Piedra Artificial, Va generalizándose de día a día la aplicación de éste artículo a la 

moderna edificación. Véase sino el gran número de constructores que lo aplican para adornos de 

fachada, tales como sillares, cartelas, guarda-polvos, columnas, balaustradas, frisos, remates 

etc., etc. Su duración es indefinida y tiene la buena condición de resistir tanto al frío más glacial 

como al calor más intenso. En cuanto a su coste, resulta muchísimo más económico que el de la 

piedra natural. 

 Para que pueda apreciarse más detalladamente la importancia de esta sección, hacemos 

de la misma un Catálogo aparte. 

 Bajo plano o diseño, se construyen todos los objetos que desee el cliente” 

 
Elements en pedra artificial produïts per Orsola Solà 
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Panot de ciment premsat 

 

Un altre del productes que apareixen en la majoria de catàlegs de mosaic hidràulic, és el 

panot de ciment premsat. És, probablement el més conegut i estès gràcies a la seva 

utilització en les voreres dels carrers.  

El seu procés de fabricació, utilitzant les mateixes premses, és molt semblant al de les 

rajoles de mosaic, però una mica més simplificat. 

 

La peça, coneguda amb el nom de Panot, és una peça formada per una sola capa, a 

diferència de les tres capes de les que està formada la rajola de mosaic hidràulic. 

Aquesta peça és d’un acabat monocrom, sense l’adició de colorants, amb la seva cara 

vista rugosa i gravada (existeixen diferents models) i amb una elevada resistència al 

desgast, fet pel qual ha estat tant estès el seu ús en exteriors i zones de molt fluxe de 

gent. 

 

Per la fabricació d’aquestes peces, s’utilitzava una única barreja. Es tractava d’un morter 

de ciment artificial gris humit. Les eines, eren diferents en el punt que la placa del motlle 

tenia un gravat que quedava imprès a una de les cares de la rajola. Durant el premsat, 

aquestes peces permetien una major pressió, doncs no hi havia el perill de desfigurar el 

dibuix com en el cas de les decorades. Després del premsat, es desemmotlla i es 

submergeix en aigua per afavorir la seva presa, cosa que no era possible de fer en les 

rajoles amb dibuix per no malmetre’l. 

 

Com ja hem comentat, aquest paviment, tingué gran èxit per a la pavimentació de les 

voreres dels carrers, una vegada l’ajuntament el normalitza, fins a dia d’avui. 

 

A partir dels catàlegs de les diferents marques, podem afirmar, que durant els primers 

anys de la seva producció, s’oferien de mides 14x14 i 20x20 cm; sempre de quatre 

centímetres de gruix. Més endavant, serà molt més habitual la col·locació de la més gran, 

un cop l’ajuntament de Barcelona decideix normalitzar el model. 
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Diferents models de panot de ciment premsat de diferents marques comercials. 
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12.   Les publicacions de la casa Orsola Solà i cia 

 
Calia la publicació de catàlegs per donar a conèixer els diferents models dels que 

disposaven cadascuna de les cases comercials que es dedicaven a la producció de 

mosaic hidràulic. Aquesta era una eina bàsica per a poder vendre les seves peces a 

arquitectes, constructors, etc. 

 

La representació del diferents models en catàleg es feia mitjançant la litografia, que 

permetia la impressió en color. Com en qualsevol edició impresa, els colors no eren 

exactament iguals als de les peces fabricades, com puntualitzen les mateixes cases en 

els seus catàlegs. 

 
La majoria d’aquest catàlegs, eren datats, cosa que facilita el poder ordenar-los 

cronològicament i veure els models afegits i els models que ja no es produeixen en cada 

moment. En la majoria dels catàlegs que hem pogut consultar, hi apareixien publicades 

unes pàgines, normalment a l’inici de cada publicació, explicant totes les virtuts de la 

casa comercial. A aquestes pàgines, s’hi afegien les condicions de venda, les 

recomanacions per a fer les comandes i las recomanacions d’ús i manteniment. 

 

En  nombrosos casos, s’hi afegia també un full amb els preus, que en algun dels catàlegs 

consultats, els hem trobat amb certes correccions d’actualització de preus. Desprès 

d’analitzar els diferents catàlegs consultats, ens adonem que els fulls de preus en un 

principi anaven enquadernats en el mateix catàleg, però més endavant eren fulls a part, 

degut a les rectificacions i actualitzacions que s’havien de fer. 

 

El que resulta curiós alhora d’analitzar els diferents catàlegs que hem pogut localitzar, és 

que cap de les edicions presenta la mateixa qualitat. Cap dels catàlegs presenta les 

mateixes mides, ni tan sols el mateix tipus de lletra ni a la mateixa portada on hi surt el 

nom de la casa comercial. També varia la qualitat del paper utilitzat. 

 

En els catàlegs de major tamany,com és evident, permetia la reproducció dels models a 

una escala més gran, de manera que era més fàcil imaginar-se l’efecte que faria un cop 

col·locat. En els models tipus catifa, la mida del catàleg permetia la representació de la 

totalitat del dibuix, amb tota la sanefa i la faixa envoltant el fons. A vegades, però, la 
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grandària del catàleg també s’aprofitava per reproduir quatre models diferents en la 

mateixa pàgina. 

 

En els catàlegs que tenien unes dimensions més reduïdes i, que per tant no permetien la 

reproducció de la totalitat dels mosaics catifes, només es representa una part del model 

(mai amb una escala inferior a 1/10), deixant sempre visible una part de la faixa, de la 

sanefa i del fons, però no amb tot el paviment complet. 

 

El que sí sembla coincident en gairebé totes les edicions consultades, és l’ordre que 

prenen. S’agrupen en funció del tipus de disseny, sent el més habitual agrupar els 

models llisos i geomètrics més simplificats, separats dels de dibuixos més complexes. En 

un darrer grup, i normalment cap a les darreres pàgines hi apareixen els panots. 

 

No trobem cap periodicitat establerta en la publicació del diferents catàlegs, la qual cosa 

fa pensar que els publicaven quan tenien la necessitar de donar a conèixer nous models. 

Junt amb aquests nous models, tornaven a sortir publicats els models que continuaven 

vigents del catàleg anterior i eliminaven els que havien estat suprimits de la producció; de 

manera que el catàleg immediatament anterior quedava obsolet i substituït pel de recent 

publicació. 

 

Després de fer una extensa consulta de catàlegs publicats durant els darrers anys del 

segle XIX i durant les primeres dècades del segle XX,  que és quan el mosaic hidràulic 

esdevé un gran protagonista, podem fer una valoració de l’evolució dels dissenys de la 

casa Orsola Solà. 

 

Com ja hem comentat en paràgrafs anteriors, els catàlegs són una mostra de tots el 

models vigents i , per tant, en una mateixa edició conviuen models tradicionals amb 

d’altres de més innovadors. Ha estat molt útil la consulta dels diferents catàlegs, per 

poder traçar una evolució en els dissenys del mosaic hidràulic. 
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Els  catàlegs d’Orsola Solà i Cia 

 

No ha estat realment una tasca gens fàcil, localitzar tota la informació referent a la casa 

Orsola Solà, al ser una empresa desaperescuda l’any 1929 i al no haver l’interès, en el 

moment de desaparèixer, de fer un recull o crear un fons amb tota la documentació i 

material interessant. 

 

Gràcies a diferents persones que s’han interessat pel mosaic hidràulic en general i per la 

casa Orsola Solà en particular, ha estat possible localitzar 9 catàlegs originals. No sabem 

del cert, si aquesta xifra és un percentatge elevat sobre totes les seves publicacions, o si 

pel contrari és una mínima mostra. Creiem però, que és un exemple prou significatiu, 

doncs hem aconseguit uns exemples intercalats dins la vida activa d’Orsola Solà, que 

ens han permès analitzar la seva producció al llarg del temps, doncs n’hi ha dels seus 

inicis, dels anys entremitjos, dels darrers temps de la casa Orsola Solà i, fins i tot, un de 

l’empresa descendent fundada per Ignacio Orsola (fill de Giovanni Orsola). 

 

Quasi totes les publicacions localitzades, que adjuntem en el volum 2, junt amb aquests 

escrits, estan datades, la qual cosa facilita enormement la seva classificació. Només dos 

dels catàlegs, concretament un dels que es troba en l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes, i un 

altre que pertany a un coleccionista particular, apareixen sense datar, però de ben segur 

que el primer, fou publicat durant els 10 darrers anys de la seva vida, doncs l’adressa 

que hi figura com a seu de les seves oficines és el carrer Vergara i va ser allà on van ser 

des de l’any 1920 fins el seu tancament, el 1929. L’altre, en canvi, per les 

característiques dels seus dissenys i per l’adressa que hi figura, és dels seus inicis. 

 

Un darrer comentari sobre els anys de publicació de cadascun dels catàlegs, és que en 

algun d’ells la data es troba amb alguna correcció, cosa que fa pensar que s’utilitzaven 

els mateixos catàlegs d’un any a un altre amb les correccions necessàries, tant de preus 

com de models. Per altra banda, trobem un últim catàleg l’any 1931, que ja va signat amb 

el nom de l’empresa successora “Ignacio Orsola” , cosa que ens assegura que Ignasi 

Orsola, fill de Giovanni Orsola, segueix produint els mateixos models que el seu 

successor amb la nova empresa.  
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A continuació, s’adjunta una relació dels catàlegs localitzats i el lloc, les dimensions, el 

número de pàgines i l’estat en el que es troben. Hem ordenat aquesta relació de forma 

cronològica, tenint en conte que els dos catàlegs localitzats sense datar, estàn ordenats 

segons aproximacions. 

 
 

QUADRE CATÀLEGS ORSOLA SOLÀ I CIA 
      
Catàlegs originals localitzats de la casa comercial de mosaic hidràulic Orsola Solà i Cía., ordenats cronològicament. 
      
      
      

  Data Localització  Mides  nºpàgines  Estat  

1 s/data Col·lecció Particular Jordi Griset 32 x 21,5 cms 36 Incomplert 

2 1898 Arxiu Municipal d'Esplugues de Llobregat 
Col·lecció Catàlegs  25 x 34 cms 85 Complert 

3 1909 IPC. Castellò. 23 x 17,5 cms 100    Complert 

4 1917 Reial Càtedra Gaudí  26 x 18 cms 104 Complert 

5 1920 Reial Càtedra Gaudí  35 x 30 cms 30 Complert 

6 1920/1921 Arxiu Municipal d'Esplugues de Llobregat 
Fons Taller Lluís Brú  17,5 x 23 cms 73 Incomplert 

7 1922 Reial Càtedra Gaudí  26 x 18 cms 106 Complert 

8 s/data Arxiu Col·legi Arquitectes de Catalunya  19 x 14 cms 57 Complert 

9 1931(*) Arxiu Col·legi Arquitectes de Catalunya  24 x 32,5 cms 55 Complert 

 

(*) Catàleg amb el títol de Mosaicos Orsola , publicat per l’empresa Ignacio Orsola 
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Com hem pogut veure en la relació anterior i, podem consultar amb tot detall, en el volum 

2 d’aquesta monografia, no es segueix una mateixa línea en la publicació dels catàlegs 

tal com ja hem comentat en l’anterior apartat. Cadascún es regeix per uns criteris 

diferents en quan a format, lletra dels textos, número de pàgines, etc. I cap d’ells resalta 

més d’entre la resta. 

 

El fet d’endressar-los cronològicament, ens fa adonar de l’evolució dels dissenys al llarg 

del temps. 

 

En els seus inicis, en els motius dels dissenys en les rajoles de mosaic, dominàven, 

bàsicament, els dibuixos més geomètrics, tal y com podem veure en els primers catàlegs 

molt propers al 1900. Ben aviat, aquests dibuixos geomètrics, s’en hi afegeixen d’altres 

més lliures amb referències al món vegetal. També, en aquests primers catàlegs, els 

colors eren molt senzills, fent, en molts cassos, servir només dos colors en els models. 

És, però, només en el primer catàleg localitzat, anterior a 1900, on apareixen senzills 

models de dibuix geomètric en blanc i negre. 

 

Probablement, els catàlegs entorn al 1920, són els més importants, i on hi destaca més 

el vessant artístic, col·laborant amb destacats artistes del moment. Alguns dels artistes 

als quals van encomanar aquesta tarca, a més a més d’alguns que ja havien col·laborat 

en anteriors catàlegs (Pascó, Suirí Sires i Bosch), Sagnier, Martorell, florensa, Domènech 

Manana, etc., tal y com veurem en els llistats adjunts al final d’aquest apartat. És a dir, 

bona part dels dibuixants i arquitectes més importants del moment. 

 

En el darrer catàleg, de 1931, és un recull dels millors models que seguien vigents 

d’Orsola Solà i cia; doncs és de l’empresa successora i, és ben clar que els dissenys són 

heretats dels anteriors. 
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QUADRE CATÀLEGS ORSOLA SOLÀ I CIA . AUTORS MODELS 

Catàleg Models Signats Autors 
s/data /   
1898 /   

621 M. Culell 

627 M. Culell 

628 M. Culell 

647 M. Culell 

653 M. Culell 

624 A. Saurí Sirés 

629 A. Saurí Sirés 

632 A. Saurí Sirés 

636 A. Saurí Sirés 

637 A. Saurí Sirés 

644 A. Saurí Sirés 

651 A. Saurí Sirés 

654 A. Saurí Sirés 

656 A. Saurí Sirés 

660 A. Saurí Sirés 

661 A. Saurí Sirés 

662 A. Saurí Sirés 

664 A. Saurí Sirés 

666 A. Saurí Sirés 

669 A. Saurí Sirés 

672 A. Saurí Sirés 

694 A. Saurí Sirés 

626 J.Llongueras 

652 J.Llongueras 

657 J.Llongueras 

630 J. Bosch 

643 J. Bosch 

680 J. Bosch 

648 I. Orsola 

665 I. Orsola 

670 I. Orsola 

675 I. Orsola 

655 J.Vilás 

659 F.Labarta 

1909 

671 F.Labarta 
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674 J.Triadó 

712 P.Pascó 

632 A. Saurí Sirés 

651 A. Saurí Sirés 

654 A. Saurí Sirés 

682 A. Saurí Sirés 

678 A. Saurí Sirés 

694 A. Saurí Sirés 

661 A. Saurí Sirés 

662 A. Saurí Sirés 

630 J. Bosch 

643 J. Bosch 

1917 

680 J. Bosch 

3002 M. Martorell 

3006 M. Martorell 

3009 M. Martorell 

3003 Alfons Florensa 

3004 José Mª Pericás 

3005 Josep Font i Gumà 

3014 Josep Font i Gumà 

3007 J. Domenech Mansana 

3008 Enrique Mora 

3020 Enrique Mora 

3010 Jerónimo Martorell 

3012 Buenaventura Bassegoda 

3015 Enrique Sagnier 

3017 Enrique Sagnier 

3016 Juan Rubió 

3018 Francisco de P. Nebot 

4002 Francisco de P. Nebot 

4003 Francisco de P. Nebot 

3019 Olegario Junyent 

3021 Eugenio Cendoya 

3022 José Puig i Cadafalch 

1920 

3031 Vicente Artigas 

620 F.Labarta 

659 F.Labarta 

622 A. Saurí Sirés 

624 A. Saurí Sirés 

1920/21 

632 A. Saurí Sirés 
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633 A. Saurí Sirés 

636 A. Saurí Sirés 

637 A. Saurí Sirés 

649 A. Saurí Sirés 

651 A. Saurí Sirés 

654 A. Saurí Sirés 

661 A. Saurí Sirés 

662 A. Saurí Sirés 

686 A. Saurí Sirés 

713 A. Saurí Sirés 

628 M. Culell 

641 M. Culell 

715 M. Culell 

719 M. Culell 

630 J. Bosch 

712 P.Pascó 

714 P.Pascó 

716 F.Flo 

730 F.Flo 

735 Enrique Sagnier 

620 F.Labarta 

659 F.Labarta 

622 A. Saurí Sirés 

624 A. Saurí Sirés 

632 A. Saurí Sirés 

633 A. Saurí Sirés 

636 A. Saurí Sirés 

637 A. Saurí Sirés 

649 A. Saurí Sirés 

651 A. Saurí Sirés 

654 A. Saurí Sirés 

661 A. Saurí Sirés 

662 A. Saurí Sirés 

686 A. Saurí Sirés 

713 A. Saurí Sirés 

628 M. Culell 

641 M. Culell 

715 M. Culell 

719 M. Culell 

1922 

630 J. Bosch 
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712 P.Pascó 

714 P.Pascó 

716 F.Flo 

730 F.Flo 

735 Enrique Sagnier 

s/data / (*)   

1931 (*) (**) 866 José Puig i Cadafalch 

   

   

   
(*) Tot i que en aquets catàleg hi apareixen molts models iguals que en catàlegs 
anteriors, aquí no hi apareixen signats. 
 
(**) Catàleg d'Igancio Orsola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Mosaic Hidràulic i la casa Orsola-Solà 

 

82

13.   Els Dissenys en mans d’Artistes i Arquitectes 
 

Les cases més importants en el disseny i la producció del mosaic hidràulic, com Orsola 

Solà, Butsems i Escofet, entre d’altres, incorporen en les seves empreses diferents 

artistes i arquitectes reconeguts de  l’època, per aconseguir uns dissenys de mosaics de 

més qualitat des de el punt de vista formal. 

 

Són, tot i això, pocs els fabricants que tenen models signats per personatges coneguts i 

només els trobem en els catàlegs de les cases que assoleixen més prestigi. 

 

En aquest apartat, farem un recull i una breu ressenya dels autors de renom que 

col·laboraren amb la casa Orsola Solà i Cía, tot i que n’hi ha d’altres inclús més coneguts 

que participen en el disseny de rajoles per altres marques comercials. 

 

Hem conegut els noms d’aquest col·laboradors, gràcies a alguns documents on hi surten 

mencionats, però sobretot perquè apareixen les seves signatures en alguns del seus 

dissenys dins els catàlegs que hem aconseguit localitzar. 

 
 
Josep Font i Gumà 

Vilanova i la Geltrú, Garraf, 1859 - 1922) 

fou un arquitecte, titulat el 1885. Va ser 

acadèmic de Sant Jordi el 1922.Fou un 

gran afeccionat i col·leccionista de rajoles. 

La seva notable col·lecció de ceràmica 

catalana dels segle XIV al XVI la va anar 

formant amb nombroses sortides 

arqueològiques amb els seus amics 

Domènech i Montaner i Antoni Maria 

Gallissà. Fruit de la seva passió va publicar l'important treball "Rajoles d'art vidriades 

catalanes i valencianes" (1905). A Vilanova i la Geltrú va realitzar la font de la plaça de 

Soler i Gustems el (1893) i va aconseguir que la diputació de Barcelona restaurés el castell 

de la Geltrú -encarregat a Jeroni Martorell- a canvi de la seva col·lecció de rajoles. A 

Barcelona va fer la reforma de l'Ateneu Barcelonès del 1904 i la Casa de Mercedes Niqui 
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(1910) per la qual va guanya el concurs anual d'edificis artístics. També n’és l’autor de 

l'hospital de Sitges i de la fàbrica Pirelli de Vilanova. 

 
Antoni Saurí i Sirés 

Deixeble de Gaudí, és un dels dibuixants més assidus de la casa Orsola Solà, el qual 

destaca com a dissenyador de conjunt de mosaics. Es presentà diverses vegades a les 

Exposicions Nacionals d’Indústries Artístiques. 
 

Miguel Martorell i Rius 

(L'Hospitalet de Llobregat, 1869 - Barcelona, 1936) fou un arquitecte, titulat el 1891. Va ser 

president de l'Associació d'Arquitectes (1922-1925), i membre de l'Acadèmia de Ciències i 

Arts de Barcelona el 1926. 
 

 

Adolf Florensa 

Lleida 1889 - Barcelona 1968. Arquitectes català 

que un cop acabats els seus estudis 

d’arquitectura al 1914, va ser nomenat arquitecte 

municipal de l’Ajuntament de Barcelona. Tot i en 

l’entorn del classicisme-noucentista, va estar 

influenciat per l’Escola de Chicago. Juntament 

amb Antoni Falguera i Joaquim Vilaseca 

formaren l’equip que al 1926 va reformar l’edifici  de la Casa de la Ciutat. Autor del Palau 

de Comunicacions i Transports para la Exposició Internacional de Barcelona (1929). 

 

 
Buenaventura Bassegoda i Amigó 

Bonaventura Bassegoda i Amigó (Barcelona, 1862 - 1940) Escriptor i arquitecte català. Va 

ser secretari  de la Junta Permanent de la Unió Catalanista per la Assamblea d’Olot de 

1897. Milità en la Lliga de Catalunya i va ser membre de l’Acadèmia de Bones Lletres i de 

l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Com a escriptor va rebre un premi als Jocs Florals 

de 1880, 1881, 1884 y 1885. També va ser redactor de La Renaixença, La Iŀlustració 

Catalana i L'Avenç, i col·laborà des de 1905 en el Diari de Barcelona i, després, a La 

Vanguardia. Com arquitecte va participar en el pla de reforma de Barcelona. Les seves 
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obres més representatives són la casa Rocamora (cantonada entre el Passeig de Gràcia i 

el carrer Casp), la casa Berenguer (carrer de la Diputació) i el col·legi Comtal (1909, Primer 

Premi en el Concurs anual d’edificis artístics), a Barcelona, el Casino del Masnou, la casa 

Malagrida en Olot i l’Ajuntament de Premià de Dalt.  

 

 
Enric Sagnier Villavecchia 

Nascut a Barcelona l’any 1858, va rebre el seu títol d’arquitecte al 1882. 

Enric Sagnier i Villavecchia, potser no es un dels arquitectes més originals i coneguts del 

canvi del segle XIX al XX, però certament n'és un dels més prolífics (més de 30 

interessants edificis només a Barcelona). 

Va ser un dels arquitectes preferits de la burgesia barcelonina de finals del segle XIX i 

principis  del  XX. 

Enric Sagnier forma part de l’òrbita gaudiniana i s’orienta cap una estètica neo-gòtica 

dintre del Modernisme com es manifesta per exemple en els edificis que va construir per a 

la Caixa de Pensions. El seu estil molt personal està també influenciat en alguns casos per 

el rococó com a la Casa Arnús. A més del seu treball normal com a dissenyador 

d’habitatges, també va tenir una activitat important com a arquitecte d'edificis institucionals 

a Barcelona. Fem referència al Palau de Justícia, en el que va col·laborar amb Josep 

Domènech i Estapà i la Duana Nova, que va fer conjuntament amb Pere Garcia i Faria. 

També es l’arquitecte de edificis religiosos com l'Església i Convent de Pompeia, la Capella 

Francesa i el Temple expiatori del Tibidabo que va acabar el seu fill.  

Enric Sagnier va morir a Barcelona l’any 1931. 
 

 
Joan Rubió i Bellver 

Nascut a Reus, el 24 d’abril de 1870 i mort a Barcelona, el 30 de novembre de 1952, va ser 

un arquitecte  del modernisme català.  

Deixeble d’Antoni Gaudí, amb qui treballà fins el 1905, col·laborant en obres com el Temple 

Expiatori de la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la Casa Calvet, la Torre Bellesguard, el 

Parc Güell, la restauració de la Catedral de Mallorca i la Colònia Güell, on construí la 

Cooperativa (amb Francesc Berenguer, 1900) i diverses cases particulars, como Ca l'Ordal 

(1894) i Ca l'Espinal (1900). 
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Va ser també regidor de l’Ajuntament de Barcelona (1905) i arquitecte de la Diputació, des 

d’on  va fer les obres en el Palau de la Generalitat de Catalunya; la més destacada va ser 

la construcció del pont neogòtic que uneix el palau amb la casa dels Canonges, al carrer 

del Bisbe. Va ser militant de la Lliga Regionalista i col·laborà amb la Mancomunitat de 

Catalunya. Va ser president del Cercle Artístic de Sant Lluc en dues ocasions (1904-1906 i 

1912-1914). 

Entre els edificis que va construir a  Barcelona destaquen els edificis de l’Escola Industrial, 

les cases Golferichs, Pomar, Rialp, Dolcet i varias situades al peu del Tibidabo: la Casa 

Roviralta o "Frare Blanc", la Casa Fornells i la Casa Casacuberta. Fora de la capital 

catalana va fer l’església de Sant Miquel de la Roqueta a Ripoll, el Monasteri de la Sagrada 

Família a Manacor, l’ edifici de las caves Raventós i l’asil  del Sant Crist a Igualada. 
 

 

Josep Puig i Cadafalch 

Arquitecte  nascut  a  

Mataró  l’any  1867. 

Estudiant encara, el 1887 ingressà al 

Centre Escolar Catalanista formant part 

del grup de la  Renaixença.  

Acabà la seva carrera d’arquitecte el 1891 

a Barcelona i es posà a treballar a la seva 

ciutat natal a on arribà a ser arquitecte 

municipal des dels seus 24 a 29 anys, 

època en que construeix alguns dels seus primers edificis en aquesta ciutat. 

Nomenat Professor de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, (Càtedres d’hidràulica i de 

Resistència de materials), va desenvolupant àmpliament les seves qualitats 

A part de la seva activitat professional com a arquitecte, desenvolupa una ample labor 

política  en  el  camp  del  catalanisme. 

El 1917, a la mort d'Enric Prat de la Riba, el va substituir com a President de la 

Mancomunitat de Catalunya desenvolupant un ambiciós pla d’escoles i institucions 

culturals (va crear la Junta de Museus), així com nous museus al Parc de la Ciutadella de 

Barcelona, activació de les excavacions d'Empúries, noves carreteres i un important 

desenvolupament de l’agricultura. Deixeble de Domènech i Montaner, se’l considera l’últim 
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representant del Modernisme i el primer del Noucentisme. 

 
Josep Domènech Mansana 

(Barcelona, 1885-1973). Arquitecte modernista titulat el 1910. Fou fill de Josep Domènech i 

Estapà. Va ser arquitecte del Ministeri d'Instrucció Pública des de 1917 i professor de 

l'Escola d'Arts i Oficis Artístics de Barcelona. Arquitecte municipal de Sant Celoni, on va 

construir l'ajuntament i l'escorxador (1925), entre moltes altres obres arreu de Catalunya. 

 

 

A més dels anteriorment citats, existeixen molts d’altres artistes i arquitectes que 

treballaren amb els dissenys dels mosaics de la casa Orsola Solà i Cía, com són: Enrique 

Mora, Jerónimo Martorell, Francisco de P. Nebot, Olegario Junyent, Vicente Artigues... 
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14.   Algunes empreses contemporànies. 
 

Un cop aparegudes les primeres fàbriques dedicades a la producció de mosaic hidràulic i 

en veure la gran tirada i demanda d’aquest nou producte, no van trigar en sortir 

nombroses fabriques dedicades a aquesta activitat. Aprofitant el tiratge de la construcció, 

i la massiva construcció d’habitatges durant el segle XIX, van afavorir aquesta activitat, 

deixant enrere els paviments de gres ceràmic, que s’estaven utilitzant.  

 

Va ser doncs, durant els primers anys del segle XX, quan la producció va esclatar 

definitivament i amb això, seguint l’empremta de les empreses grans que ja existien, 

n’apareixen de petites, amb unes instal·lacions més limitades, però que porten  a terme la 

producció de mosaic hidràulic. Aquestes petites empreses, però no van tenir una vida 

massa llarga i ben aviat van desaparèixer o van ser absorbides per les de més gran 

envergadura. 

 

Com hem comentat, de les primeres cases importants dedicades a aquesta activitat i 

aparegudes a finals del XIX, empreses com Orsola Solà, Butsems i Escofet, en van sortir 

de menys importants, pel que fà al seu volum productiu, fàbriques com “La Catalana”, 

“Salvador Bulet i Cia”, “José Foncuberta”, “Teòtim Fortuny”, entre d’altres, que també 

produïen mosaic hidràulic i sovint també altres productes. 

 

Es coneix també l’existència d’empreses productores de mosaic hidràulic a València i a 

Alacant i, fins i tot a Sevilla i, d’altres de menys ressò, a altres ciutats de l’estat espanyol. 

 

Com hem comentat amb la casa Orsola Solà i Cia. i com veurem a continuació en 

l’explicació d’algunes de les cases comercials competidores, moltes d’aquestes van 

arribar a ser grans empreses exportadores, sobretot per Centre i sud Amèrica, fins a obrir 

fàbriques i tallers en aquets països. En la majoria de casos, els dissenys eren els 

mateixos que s’estaven comercialitzant en les seus catalanes. Més endavant apareixien 

fàbriques creades amb empresaris autòctons. 

 

A continuació farem una breu ressenya d’algunes de les cases comercials més 

importants el moment:  
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Butsems i Cía. 
 

Carles Butsems i Marià fundà l’any 1856 una empresa de materials de construcció, 

Butsems i Fradera, que, durant els anys setanta del segle XIX, encara funcionava com a 

fàbrica de pedra artificial. Poc després, es va convertir en pionera en la fabricació de 

paviments hidràulics, incorporant las noves formes del Modernisme i satisfaent les 

demandes dels arquitectes del moment.  

Alguns dels arquitectes més coneguts, J. M. Jujol, A. Gaudí, J. Puig i Cadafalch o L. 

Domènech i Montaner, realitzaren dissenys per les peces d’aquesta empresa i varen 

contar amb la seva col·laboració per a la decoració d’edificis.  

 

Va tenir una capacitat inicial de producció de 80 Tn diàries. L’empresa augmentà 

progressivament la seva capacitat productiva i el 1951 assoli la xifra de 700 Tm diàries. 

Canviant dues vegades la seva denominació social. Primerament passà a ésser 

Cementos Fradera S. A., i desprès, cap els anys 70, s’integrà en el grup Uniland, i es 

convertí en el tercer grup espanyol productor de ciment amb una xifra de vendes 

superior als 6.000 milions de pessetes i una ocupació de 730 treballadors. La producció 

conjunta de les dues fàbriques a l’any 1979 fou superior als 4,5 milions de tones.  

Degut a l’automatització, en l’actualitat el nombre de treballadors d’aquesta empresa és 

als voltants d’una cinquantena i com moltes altres, per realitzar segons quines feines 

recorren als subcontractes.   

L'empresa Uniland, creada l'any 1973 com a fusió de Cementos Fradera i Cementos y 

Cales Freixa, continúa avui en día amb la seva activitat. 
 
 
Rafael Mumbrú 
 

Mentre la casa Orsola Solà, està en ple rendiment, apareix l’any 1880 una nova empresa 

dedicada al mosaic hidràulic de la mà del seu fundador Rafael Mumbrú i sota el mateix 

nom comercial 

En un primer moment, però, va tenir l’exclusivitat de la imitació de la fusta, productes que 

van ser presentats coincidint amb l’Exposició Universal del 1888. Juntament amb aquest 
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producte exclusiu, fabricaven i comercialitzaven alguns dissenys de mosaic hidràulic, 

amb motius d’ocells i flors, volguen simular autèntiques catifes d’esmirna.42 

La duració d’aquesta empresa esdevingué bastant curta, ja que el fundador de l’empresa 

s’incorporà a una altre casa comercial de més gran envergadura com va ser Escofet & 

Tejera. 
 

 
Escofet i cia 
 

En competència directa amb la casa Orsola, apareix La Casa Escofet43, que va arribar a 

ser la més important a Catalunya dedicada a la fabricació del mosaic hidràulic. 

La primera data que tenim d’aparició d’aquesta empresa, és del 1886, on apareixia una 

societat amb el nom de Escofet i Fortuny que es dedicava a la fabricació del mosaic 

hidràulic i d’altres objectes. Els socis fundadors van ser dos: Jaume Escofet i Milà i 

Teòtim Fortuny i Carpi, tots dos rondant la trentena. 

 

El seu primer fundador Jaume Escofet (1862) marxà cap a Barcelona de ben jove, on va 

incorporar-se a treballar a la casa Orsola Solà i Cia, on aprengué tota la tècnica de 

fabricació del mosaic hidràulic. Aquest, es dedicà  dins l’empresa a portar la part de 

producció, a diferència de Fortuny qui portaria la comptabilitat de l’empresa. 

 

El segon dels fundadors, Teòtim Fortuny, dedicat a la pintura, era de bona família i va ser 

el major soci capitalista dins la societat. 

En un principi, instal·laren la seva seu a  uns terrenys de Sant Martí de Provençals; unes 

naus que ocupaven una superfície d’uns nou mil metres quadrats repartits en cinc naus. 

Poc més tard, varen obrir també uns despatxos a l’Avinguda Portal de l’Àngel, 16 de 

Barcelona, que després traslladaren a la Ronda Sant Pere. 

 

En els seus començaments, adquirien tant la maquinària com els disseny i les barrejats 

de colors a fàbriques franceses, amb amplia experiència en la fabricació dels mosaics. 

No van trigar en contractar a artistes i dibuixants de renom, com Alexandre de Riquer,  

per al disseny dels seus mosaics que publicaven en els seus catàlegs. 

 

                                            
42 Catifes de Esmirna. Nom que s’aplica a les catifes fetes a mà d’origen persa, turc o oriental. 
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Amb només tres anys, l’empresa creix considerablement, fent una ampliació de capital i 

invertint-ne bona part en maquinària. La condició d’empresa canvia i es converteix en 

una societat comanditària44, amb el nom d’ “Escofet, Fortuny i Cía”. Aquest mateix any, 

l’empresa es situa capdavantera en la producció d’aquestes rajoles. Conten amb més 

d’un centenar de treballadors i la seva activitat comercial s’ha estès per moltes ciutats 

dins del territori espanyol. També, pel que fa a les exportacions, guanya territori, arribant 

a nombrosos països de Sud-Amèrica. 

 

Igual que la seva directa competidora, participà amb diverses exposicions, guanyant el 

1888 la Medalla D’Or, destacant en moltes d’elles per la qualitat dels seus dibuixos i el 

colorit. Així doncs, la seva col·laboració amb els artistes de l’època, va resultar ser una 

aportació d’allò més exitosa. 

Durant aproximadament els deu anys següents, la producció de la fàbrica es multiplica. 

Les coses van molt bé i amplien el seu catàleg, incorporant altres productes. Aprofitant 

aquesta gran tirada, obren una nova fàbrica  a Madrid, per poder fer front als nombrosos 

encàrrecs. 

 

Cap a finals del 1900, Teòtim Fortuny, s’independitza d’Escofet muntant una fàbrica que 

en cap moment va tenir l’èxit de la primera. Amb aquesta marxa, l’antiga empresa, es 

convertirà amb l’entrada de Jose Maria Tejera com a nou soci, en la societat “Escofet, 

Tejera i Cía”. 

 

Aquesta nova etapa, es caracteritzarà per un important avenç en el vessant artístic del 

mosaic hidràulic, així com per l’establiment d’una fàbrica a Sevilla on es comercialitzen 

altres productes. La seva producció es diversificà, apareixent nous productes com 

paviments continus de ciment portland, elements de sanejament i desguàs, llosetes per a 

voravies, pedra artificial, venda de ciment portland, ciments naturals i calç hidràulica. 

 

Els catàlegs comercials que presentaven eren molt ambiciosos, amb una acurada 

presentació i amb uns dissenys molt singulars elaborats per prestigiosos arquitectes, 

pintors i dibuixants. 

                                                                                                                                      
43 Navas, Teresa. La Casa Escofet de Mosaic Hidràulic. op.cit. p.257 
44 La societat comanditària o en comandita és aquella societat en què, sota una raó social, uns socis 
(anomenats col·lectius) responen amb tots els seus béns del resultat de la gestió social, mentre que d'altres 
(comanditaris) responen únicament amb el capital aportat a la societat. 
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Cap el 1904, es dissol la societat “Escofet, Tejera i Cía”. José Maria Tejera es queda la 

fàbrica de Sevilla i i la nova societat “Escofet i Cía” es queda únicament amb la fàbrica de 

Barcelona. Aquesta nova empresa, tingué una durada molt curta al morir el seu soci 

majoritari, Jaume Escofet, aquell mateix any.  

 

El relleu, agafat pel nebot i gendre  del fundador (Emili Farré),  tingué el nom de “E.F. 

Escofet i Cía”, qui governà l’empresa fins el 1937, any de la seva mort. No serà fins el 

1939 quan la societat canviarà de nom, assumint la responsabilitat el fill de l’anterior, 

formant una nova societat amb nom “Hijo de E.F. Escofet y Cia.”. 
 

Es continuà fabricant mosaic hidràulic fins cap el 1950 quan comencen a produir de 

manera massiva el nou material, terratzo que suposarà el final de la producció el mosaic 

hidràulic, tot i que l’empresa continuà la seva activitat fins a dia d’avui amb el nom 

d’Escofet. 

 
 

Primera pàgina Catàleg Escofet. 1928. 
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15. La Decadència del Mosaic Hidràulic 
 

Ja entrada la segona meitat del segle XX, la indústria dedicada a la fabricació del mosaic 

hidràulic entra en decadència. 

Per una banda, un dels factors que van propiciar la crisi d’aquest material va ser la gran 

demanda que reberen les empreses, degut al gran boom en la industria de la construcció 

a la dècada dels seixanta. Aquesta gran demanda, va donar lloc a entregues del material 

en un estat deficient i de baixa qualitat, doncs per donar abast al gran nombre de 

comandes que rebien, els processos productius van deixar de ser els tradicionals. 

Tampoc s’esperava el temps recomanable entre l’acabat de la peça i la seva col·locació, 

provocant que la rajola arribés massa tendra a l’obra i per tant patís deformacions no 

garantitzant una bona instal·lació i per tant un mal resultat final; i la mà d’obra que 

s’encarregava de la col·locació havia minvat la seva destresa i rendiment. 

 

D’altra banda, El Terratzo, un nou material provinent d’Itàlia comença a guanyar terreny 

com a material de pavimentació d’interiors.45 

 

El Terratzo era un producte que requeria un temps de producció inferior a l’anterior i, per 

tant, podia fer front a un major demanda. També era un producte que, a menys temps, 

donava un major enduriment de les peces i una gran planeitat46. La seva col·locació no 

presentava gaires complicacions i no era necessari un personal especialitzat ni altament 

qualificat, doncs qualsevol irregularitat entre les peces col·locades, quedava resolta amb 

un posterior polit i rebaixat de tota la superfície, donant resultat a una superfície 

impecable que fins i tot podia ser abrillantada. Això era cara la clientela un avantatge, a 

diferència del mosaic hidràulic que de cap manera, no es podia polir ni rebaixar sense 

emportar-se la millor part de la rajola; és just el pas del temps i de caminar-hi per sobre 

que li dona el seu autèntic caràcter i acabat.  

 

Aquest nou material, permetia per a la seva fabricació un procés pràcticament del tot 

mecanitzat, tot i que a diferència amb el paviment hidràulic, la inversió inicial per a la 

seva producció era molt costosa. Per a garantir el rendiment d’aquestes noves fàbriques, 

                                            
45 Jaume Rosell i Joan Ramón Rosell. op.cit. p.14 
46 La planeitat de les rajoles de mosaic hidràulic també s’havia vist afectada per la mala producció. 
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s’havia de fabricar un gran volum de producció. Apareixerien poques però grans 

empreses productores de terratzo que es van guanyar un gran volum de mercat. 

 

Algunes de les empreses que fins aquest moment eren productores de mosaic hidràulic, 

van intentar reorientar el seu negoci cap aquest nou material, però poques ho van 

aconseguir. Algunes d’elles, van deixar de fabricar les rajoles hidràuliques però seguiren 

fabricant altres dels productes de pedra artificial; d’altres tancaven les fabriques i 

continuaven amb la seva activitat comercial, distribuint productes que no fabricaven ells 

mateixos. Però, la majoria de fàbriques, grans i petites, no suportaren la crisi i van haver 

de despedir al personal i tancar portes. 

 

Actualment, i des de ja fa unes dècades, s’està recuperant tot i que conscients de que és 

un material que s’aprecia des de paràmetres diferents.  Continuen existint algunes 

marques comercials que produeixen rajoles de mosaic hidràulic.  

 

Cal afegir, que malgrat que sembli un material molt conegut, és, avui en dia molt 

desconegut per a la gran majoria. 

 

Una de les característiques del mosaic hidràulic, com hem dit, és que ha de ser “curat”, 

és a dir, prou sec per instal·lar-lo sense trencadissa i sense, com hem dit, que hi surtin 

taques d’humitat. Això suposa tenir-lo en estoc, entre dos i quatre mesos i , per tant es 

converteix en un inconvenient per a les fàbriques productores, doncs; Qui pot suportar 

avui un magatzem semblant? I sobretot, com dir-li a un client que s’ha d’esperar mesos 

per poder tenir el material que ha triat?.  

 

És un material poc assequible però que la seva força formal encara el pot fer interessant 

en determinats espais arquitectònics. 
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17. Agraïments 

 

No voldria, una vegada acabat aquest projecte, deixar de donar les gràcies a l’esforç i 

interès rebut de part de nombroses persones. 

 

Durant tot el temps que he invertit en la realització d’aquest projecte, han estat moltes les 

persones a les que reclamat part del seu temps, en algun moment al llarg d’aquest mesos. 

 

Vull agrair a tota la gent que, bé a títol individual, o a través de les institucions o 

organismes on treballen, m’han dedicat part del seu temps i he rebut la seva ajuda de 

manera desinteressada. 

 

A banda dels meus tutors de projecte, Pere Mon i Maribel Roselló, haig de manifestar el 

meu agraïment a tota aquell qui m’ha dedicat el seu temps, en major o menor mesura, per 

traslladar-me el seu coneixement i en molts casos, proporcionar-me la informació de la que 

disposaven i que em podia resultar necessària. Són  moltes les persones a qui puc 

englobar dins aquest grup com a la Marta de Planell, en Francisco i la Marta Saliné, 

responsables de l’Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat, de la Col·lecció de Catàlegs i 

dels Fons del Taller Lluís Bru, als responsables de la Reial Càtedra Gaudí, a la família 

Orsola i en especial al Dr.Ignasi Orsola, a en Jordi Griset qui conta amb una grandíssima 

col·lecció de peces recuperades de mosaic hidràulic. 

 

També cal agrair l’interès mostrat a les nombroses biblioteques, organitzacions i 

institucions amb les que he contactat com ara amb l’Arxiu Municipal Administratiu de la 

ciutat de Barcelona, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, al Museu de ceràmica, al Servei de 

Patrimoni Arquitectònic, l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes, a la Biblioteca de 

Catalunya, i a tota la gent que allà  hi treballa i que sempre han mostrat força atenció. A la 

Diputació, a la biblioteca del Mnac, a empreses del sector amb les que m’he posat en 

contacte i a diferents particulars. 

 

Per últim donar les gràcies pel gran recolzament rebut a la gent que tinc més pròxima i, 

que, per tant, han  patit aquest procés de més a prop i m’han suportat no només en la 

realització d’aquest PFG, sino durant els darrers quatre anys. 
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• The Orsola Solà & Cia Company (1876-1929) 

 

The first company set up in the Spanish state and one of the most important devoted to the 

manufacture of the hydraulic mosaic was the Orsola, Solà and Co factory. 

It knows that the company Orsola Solà, it turns up of the hand of Giovanni Orsola Plano, in 

1876. 

His founder, came from a small village of Italy, which is close to Turin. When being young, 

he got married with Catalina Orsola Merino. At aged of sixteen or seventeen years, they 

moved to Marseille for a long time and finally decided to settle down in Barcelona, where he 

fixed residence with his six sons 

 

It seems to be, that in arriving to the condal city, his first business was a chocolate factory 

in the Gran Vía of Barcelona, but he didn’t work for a long time there, and he left it to the 

hydraulic mosaic, which was successfully in assets for 53 years, to set up, in year 1876, 

and together with other members, a company dedicated itself. 

 

It can not check, that the first company producing of hydraulic mosaic in our country is this, 

however, Orsola, Solà and Cía, advertised like the first factory set up in Spain devoted to 

this activity. At least, if it was not the first, the that if people can for them to concede is that 

technical perfection was the best with the elaboration of the mosaic based on the pastes of 

colorful cement. Their factory was gifted of the best to orchestrate and the most modern 

machinery of the moment that the to allow to make a production on a large scale. 

 

The company, was set up by different capitalist members: in first place, for Giovanni Orsola, 

who, moreover he brought the technical knowledge in the manufacture of the mosaic 

hydraulic, the second more important member was Solà and as minor stockholder Jansà i 

Falgàs, who on to withdraw, to leave his son Joaquim his continuity. 

 

Given that the most knowledgeable and senior capitalist it was Orsola, he was him who it 

was in charge, it seems that in very satisfactory way of all the productive part, while the rest 

of stockholders, they took care of the commercial and administrative part. 

 

Their main production was that of the hydraulic mosaic, but also they dedicated themselves 

to|in  the  granite and  to|in  the  artificial  stone. 
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In their beginnings, the company installed their offices in the Gran Vía de les Corts 

Catalanes, 187 of Barcelona, to move later to the Plaça Universitat, number 2 and 

afterwards, in year  1920,  in Vergara’s  street . 

 

They constructed, the factory, occupying every an island of the Eixample. Precisely, among 

the streets Concell de Cent, Diputació, Calàbria ,on there was the main entry, Rocafort and 

Gran Vía. In one building attached to the factory, they were made the granite and the 

artificial stone, one of the other important productions in the company. 

 

In a site of the same island and, beside the factory, the family Orsola, he entrusted to 

construct a building of houses, where the same Joan Orsola lived during a time, with his 

wife Catalina and their sons. 

 

This factory, as they have commented on some descendants, of the remembrances that 

remain, was composed for different spaces distributed in three floors and with a central 

courtyard. The bigguer surface it was the one destined to the storage and drying of the tiles, 

then this phase of production, how already we have seen before, required from one senior 

space. 

 

The itineraries in the different buildings of the raw materials and the finished pieces, it was 

made through some buggies that they circulated for some ways installed on land. The raw 

materials, necessary for the manufacture of the tiles of hydraulic mosaic, had their entry for 

the street Consell de Cent, where it faced directly to the room of presses. 

 

Once made the pieces, they went too far to dry, these were risen by a hoist to the room of 

packing where there was a big long table where they prepared themselves in boxes of 

wood to going out of factory. The vehicles loaded with the orders, property of the same 

company in the majority of cassos, came out for the door of the street Calàbria. 

 

At the end of the 19th century the factory already used steam engines, it counted with three 

hundred workers, with a second headquarters in Gandesa and with a million pesetas 

annual of sales. Later it had a representative in Madrid, in street Caballero de Gracia 56, 
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and in theirs catalogs of mosaics showed 270 varieties, between drawings and colors, while 

their stock was from 12.000 m2. 

 

Environment in 1900, in Jaume and Ignasi, two of the sons of Joan Orsola, they 

incorporated into the company. But, that one who was made charge of the business, was 

an Ignasi assuming a lot of responsibility. He was the director of production and he is of the 

exports, traveling to numerous countries, for South-America and Cuba, in charge. One of 

the most important in the productive process inherited the colorístiques qualities that he had 

in his progenitor, fact for whom was of the section of the colors in charge, even, he carried 

out  many  projects  of  mosaics. 

 

In 1920, the company commercialized a continuous pavement moquette imitation, of 

agreement in the patent that offers him an Italian appointed Lead Stamp, which further later 

on will marry to a niece of Orsola going to being part of the family. Later, they produced the 

monolithic pavements "Hispania", special for places of great traffic, like churches, schools, 

hospitals, warehouses, garages, etc. 

 

In 1929, with the death of Giovanni Orsola, at 82 years approximately, "Orsola Solà i Cia." 

finished their activity, but his son Ignasi continued manufacturing hydraulic mosaic in La 

Verneda, with the commercial brand "Mosaicos Ignacio Orsola" and office at the number 22 

of the street of Balmes, in Barcelona, serving as the machinery and utensils of the company 

of his father to  themselves. 

 

This new company, did not have continuity, then, Ignasi Orsola Plano died in 1933, at 53 

years, without any member of the family continuing with the business. 

 

Fruit of the work carried out, the Orsola Solà and cia factory, it obtained different prizes and 

recognition: the year 1888, in the Universal Exhibition carried out in Barcelona, they win the 

Gold Medal " por su buena calidad y bien entendidos dibujos de los hidráulicos y, en 

especial por los granitos aplicados en la construcción”. The praises that they receive for the 

good color of the mosaics are many. They also receive a special mention for the assembly 

of they  factory and  their  good  production. 

A year later, in the Universal Exhibition of Paris, in year 1889, they received the Gold 

Medal. 
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The company obtained also the "Real" title of "Proveedores de la Casa". 

The Big Diploma of Honor receives in the Exhibition of Brusel·les, the year 1892, for the  

“Fábrica la más importante de cuantas hay establecidas tanto en España como en el 

extranjero, la que cuenta con mayor número de dibujos y existencias, y la que ha logrado 

una fabricación más perfeccionada. Pavimento el más durable y consistente que se 

conoce, lo garantizan 16 años de constante éxito. Fabricación de objetos de cemento y 

granito.”. 
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•  The hydraulic mosaics designs 

  

Some  sections ago, it has already been clear, that the technique used in the manufacture 

of the hydraulic mosaic, the raw materials used in the manufacture, the means, the facilities 

and the placing, they make as this material an advance towards the materials that were 

being  used. 

 

These improvements, fill in vacant in the market, causing a product of qualities similar or 

superior|upper to the existing ones but more affordable. However, the note more 

differentiated with respect to the rest of materials with the that it lives together, and, at the 

same time the success of the new material, it will be the artistic aspect; that is, the art 

applied to the industry. The study of the different designs is interesting for two motives: in a 

first place, the drawings gain importance in relation to the history of the art, but his 

importance is also related with the technical and productive implications of certain types of 

designs. 

 

The appearance of the hydraulic mosaic, born in a moment in what is being produced a 

great interest in clothing the house interiors. More attention starts to lend itself in the 

houses and in the decoration, publishing texts devoted to these subject matters. 

 

In this interest in their forms, the houses producing of hydraulic mosaic, they will propose, in 

a beginning, a diversity of designs that allow to supply a range bigger of public. It has to be 

taken into account that it is an industry that for their productive characteristics has to offer a 

mass production. The resulting designs, are not only pieces, but, they, are a fruit of a 

production in too much and seriada. The models will be repeated as many times as it is 

necessary. 

 

With all this, the competence starts among the different brands, they want to offer a more 

extensive public a great diversity of models to arrive. Numerous different designs, will turn 

up like this of anonymous draughtsmen and of being recognized and prestigious 

authorship; smooth and printed, simple and complex.... 

Once the commercial catalogs of Orsola Solà as well as other business firms have been 

consulted, especially from the Escofet factory, we notice that many of the models of the 

tiles are equal. Which it indicates us that they copied themselves among the different 
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competitor  brands. 

 

In a beginning, the pieces of square design, of sizes 20x20 cms, were the most usual; but, 

later, already they will start to add, pieces of different geometry and, even, of different 

dimensions,  in their  catalogs. 

Also models turn up with relief and models of finish smooth. 

 

We Know that the more announced models are those of drawing. This version, will offer 

several decorative systems how we have been able to consult in the catalogs of the 

different producing  companies. 

 

It will be very usual, to confer the aspect of a carpet on the pavement, dividing the surface 

to pave in 3 deliveries differentiated: strip, ornamental border and background (of the most 

outer part towards the inland|inside of the room). How we will see in many models of the 

catalogs, the part of the strip used being from monochrome tiles, sorting out the part of the 

drawing from the wall. The second part, was the linear decorative model that framed the 

background of the carpet. Sometimes, this background was monochrome with pieces, even 

though the most usual was that the background was also with drawn pieces that they made 

game|set with the ornamental border and they matched the monochrome color of the  

band  at  the  same  time. 

 

When the background was formed by drawn pieces, these could be from two types: the first 

case, was that they were all pieces with the same design, forming a centralized drawing; so 

that they were identical pieces that when it join them they repeated the drawing until covers 

all the area. These pieces were, in an individual way, symmetrical with respect to two axies 

of symmetry. The other one option that we can find is the one of composar the part of the 

background with different pieces that combined among them they fit completing a drawing. 

If the pieces matched for two opposite sides, it gave a linear motive as a result and, if they 

fit for two concurrent sides, the motive needed of four equal tiles to be completed. In case it 

agreed for more sides, a motive could be formed I continue superficial that it kept on 

becoming related until the limit of the ornamental border. These models, with an only model 

of tile to decorate a real background, were the most efficient of among the decorated 

models and supposed the senior part of the production. With the utilization of one senior 

number of different tiles, a richer ornamental pavement was achieved. 
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In some of the consulted commercial catalogs, they turn up some pages with a series of 

recommendations, some of them making reference to the mosaics carpets: 

 "...en habitaciones de forma irregular, se acoseja poner solo fondo, pues la cenefa, 

además de hacer aparentar la habitación más reducida, pone más de manifiesto la 

irregularidad”. 

 

The ornamental borders that were shown with each model, they made set with the band 

and the background. At any rate, the customer, if he wished it, could choose one another 

ornamental border of a model, with a background of another. In this way, a same 

ornamental border, it could combine with two or more different funds. For what it made on 

the band it always used a smooth color a to with the ornamental border. 

 

How it turns up in the recommendations of the own catalogs, the function of the band was 

that of filling in the space among the walls with the room and the ornamental border to 

avoid that the pieces of the ornamental border came off cut. The different commercial 

brands, recommended approximately to leave a band of a piece alone, of some 15 ó 20 cm 

of width in the more reduced rooms, from 30 to 40 cms and from 60 to 80 cm to measure 

that the dimensions of the rooms were more generous. In some cases, if the room was a lot 

reduced, the placing was eliminated from the ornamental border and the band or only  the 

background  was  only  placed. 

 

Leaving the carpet model, could be used the same designs and the same pieces used deep 

down, but without ornamental border and band|girdle or isolated decorations. 

The possibility of continuous designs was also offered, also: marmolejades and 

monochrome. 

 

The commercial brands, also offered, simple models that they never go accompanied nor of 

band nor of ornamental border, but normally quite simplified models are from geometric  

type or monochrom  mosaics. 

 

The models of carpet mosaic, to the being the most ornamental and complex designs, they 

used to install in the main parts of the houses, the rooms are usually these with openings in 

the street, in the main rooms placed on the main façades; while the models less elaborated 
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for the secondary rooms even though band and ornamental border could continue being 

used were reserved. In the rooms devoted to services (bathrooms, kitchens...), the more 

simplified models, formed only by a background, used to be placed. 

 

 

 

Different designs 

 

The first designs of hydraulic mosaic tile were clearly inspired in the pavements that were 

being used until the moment. In this way, clear references are taken of the pavements of 

stone  and  pottery. 

 

Some of the models who turn up in the catalogs, they make reference on the tiles of oriental 

origin used during 14, 15 and 16 centuries, some of which had shields or drawings and 

ornaments of Moorish art and some of which were on white enamel painted. 

 

As clear mimicry, between the preceding pavements and those that we treat, it’s the case of 

the carpet that we have commented on in the former section. The carpet as it understands 

in the hydraulic mosaic (band, ornamental border and background), it is the same one that 

had already been made with other types of pavements former like with the stone and the 

pottery. It is, especially the pottery their maximum inspiration. 

 

Some of the models in those that inspired the houses producing of mosaic, they were 

commented on in books or treaties of decoration that turned up at the end of the century 

XIX. In one of these texts, Henry Havard, who recommends the utilization of pavements 

simple or with combination of white and black for rooms of great dimensions. This 

suggestion, is, because of that contradicted by another author of the period, Charles 

Blanch, that suggests than the disposition in the form of board of chess, is too much 

monotone and recommends that if it is wanted to reduce the price pieces of an only 

dimension but of different finishes, creating some decorative compositions that they were in 

a wide way copied by the hydraulic mosaic, can be used. 

 

At the beginning, Orsola Solà like many other contemporary brands, it produced pieces, 

almost all square of 20 ó 25 centimeters of side, monochrome or of several combined 
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colors among them (white and black it was the most usual), imitating the pavements of 

stone and marblethat had already been used with anteriority. 

 

There are models of very simple design that are present there from the first catalogs until 

the last ones and in numerous business  firms. 

 

As less important, normally pieces in a hexagonal way and of a color alone turned up also 

in their catalogs, other pieces that were not squared. Sometimes they were from two or 

three colors, which formed a cube in perspective. This disposition, will be a lot used for his 

simplicity and for the geometry that form the pieces. They comment, that this composition 

simulates a relief in the pavement and that it achieves a stressed perspective, in the texts of 

the authors formerly quoted. However, they are the same authors who advise against this 

threedimensional perception of the ground, because it creates a strange and unpleasant 

sensation 

 

The granite and the wood, like the marble, they were also materials used with anteriority, 

and, therefore they were also imitated. The imitation of the granite how is seen in some 

models shown in the catalogs, was achieved through a "print" dots  about a background 

smooth. 

 

Regarding the pavement of hydraulic mosaic that intended to imitate the wood, it wasn’t too 

much succesful. Was Rafael Mumbrú, of whom we will make further later on reference, that 

one who included these imitations in their beginnings in their catalogs. The result, however, 

was not too much achieved, it did then not achieve to get confused. 

 

The first designs almost of all the business firms that shared the business, were simple 

models, with geometric drawings. Combinations of rhombuses in black and white, 

pioneering design in the Orsola Solà and that they followed the rest, one was from  the 

month  widespread. 

 

It’s worth to say, that of among all combinations that we have mentioned, the one that 

predominates more and is the most widespread in all business firms is the composition in 

the form of carpet. In aquets designs, it will be necessary, later, to add the resultants of the 

collaborations of the companies with artists of the period to it. 
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Other materials derived from the cement 

 

The same business firms, had other products derived from the cement. One of them, is a 

product used in a basic way for installation in the outer spaces and that the Panots de 

Mosaic are hydraulic. The architectural elements of artificial stone, which we will next 

explain, were another of the products that a lot of importance in the beginnings of the 

utilization of the cement had: 

 

 
Architectural elements of artificial stone 
 

The cement properties, are those that will allow a use every time greater of the mortars and 

the concrete in the construction. 

 

There was an interest to achieve a hydraulic material that achieved the imitation of the 

natural stone and that allowed to manufacture any object with an immediateness that the 

natural  stone  did  not  allow. 

 

Therefore, in when the magnificent qualities of the cement were discovered, mortars and 

concrete for the elaboration of elements started to be used, so much in situ how 

premoltdejats. The first in producing these prefabricated elements would be the French, 

manufacturing behaviors for the canalization of the water. Later on, they added other  

elements  to  their  production. 

 

In Catalonia, decorative and sanitary moulds elements soon started to be carried out. The 

diversity of products that could be carried out following this process, opened a big market 

for the manufacturers. The new material, was used, in principle, to supply the construction 

of finish elements, then thanks to the facility that had the cement to be moulded, the 

reproduction allowed price on a large scale and downward. 

These elements were usually useful to the ornamentation of multifamily houses, cornices 

with molding, large balconies, balustrades, framing of the openings of balconeres and 

windows, molding on cornices and parapets and every type of being placated typical of the 

buildings of the 19th century. Also elements like baths, tables, mausoleums, plaques, 
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chimneys.. 

 

The existence of an outstanding number of factories devoted to this type of production is 

known. Factories like Butsems and Cia ó Orsola Solà, they added these products in their 

catalogs together with the tiles of hydraulic  mosaic. 

 

In the same catalog dated 1898 of the Orsola Solà, there are some pages devoted to this 

product, everything and that given his importance they published catalogs independents, 

and an explanation of the product on the first pages: 

 

“ Piedra Artificial, Va generalizándose de día a día la aplicación de éste artículo a la 

moderna edificación. Véase sino el gran número de constructores que lo aplican 

para adornos de fachada, tales como sillares, cartelas, guarda-polvos, columnas, 

balaustradas, frisos, remates etc., etc. Su duración es indefinida y tiene la buena 

condición de resistir tanto al frío más glacial como al calor más intenso. En cuanto a 

su coste, resulta muchísimo más económico que el de la piedra natural. 

Para que pueda apreciarse más detalladamente la importancia de esta sección, 

hacemos de la misma un Catálogo aparte. 

Bajo plano o diseño, se construyen todos los objetos que desee el cliente”. 

 

 
Panot of pressed concrete 
 

Another of the products that turn up in the majority of catalogs of hydraulic mosaic, the 

panot is from pressed cement. It’s, probably the best known and widespread thanks to their 

utilization in the sidewalks of the streets. 

Their process of manufacture, using the same presses, is very similar to that of the tiles of 

mosaic, but a little more simplified. 

 

The piece, known with the name of Panot, is a piece formed by a one layer, unlike the three 

layers of the that the tile of hydraulic mosaic is formed. This piece is of a monochrome 

finish, without the adició of colorings, with rough seen surface and engraved (there are 

different models) and with a high resistance to the wear, fact for which it’s use has been so 

much widespread in requirements and zones of a lot of flow of people. 
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For the manufacture of these pieces, an only mixture was used. It was about a mortar of 

humid gray artificial cement. The tools, were different in the point that the plate of the mold 

had an engraving that one of the faces of the tile had left printed. During the pressing, these 

pieces allowed one senior pressure, then there was not the danger of disfiguring the 

drawing like in the case of the decorated ones. After the pressing, it is taken off the mould 

and it submerges in water to favor her prey, which was not possible from making in the tiles 

with drawing not to spoil it. 

 

Already how we have commented, on this pavement, had great success for the paving of 

the sidewalks of the streets, one time normalizes the town council until day of today. 

 

From the catalogs of the different brands, we can affirm, that during the first years of theirs 

productions, 14x14 and 20x20 offered cm to themselves of sizes; always of four 

centimeters of thickness. Later on, the placing of the biggest will be much more usual, the 

town council of Barcelona decides once to normalize the model. 
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•  The Orsola Solà & cia company: publications and dessigns 

 

 

The publication of catalogs was necessary to introduce the different models of those that 

ordered each of the business firms that dedicated themselves to the production of hydraulic 

mosaic. This was a basic tool to be able to sell their pieces to architects, builders, 

constructors,etc. 

 

The representation of the different models in catalog it made through the lithography, which 

allowed the printing in color. Like in any printed edition, the colors were not exactly equal in 

those of the pieces manufactured, how they determine the same companies in theirs 

catalogs. 

 

The greater part of this catalogs, they were dated, which it facilitates the power to sort them 

chronologically and to see the added models and the models who are not produced any 

more in every moment. In the majority of the catalogs that we have been able to consult, 

some pages appeared published, normally at the beginning of each publication, explaining 

all the virtues of the business firm. On these pages, the conditions of sale were added, the 

recommendations to make the orders and weary recommendations of use and 

maintenance. 

 

In too much cases, also a sheet was added to it with the prices, which in one of the 

consulted catalogs, we have found for them with certain corrections of prices update. 

Detached of analyzing the different consulted catalogs, we notice that the sheets of prices 

in the beginning went in the same catalog bound, but later on were sheets to delivery, due 

to the rectifications and updates that had to be made. 

 

What results from analyzing the different catalogs that we have been able to locate curious 

at the same time, is that none of the editions show the same quality. None of the catalogs 

present the same sizes, even the same font even in the same title page where the noun of 

the business firm comes out there. Also they modifies the quality of the used paper. 

 

In the catalogs of senior tamany,com is evident, that allowed the reproduction of the models 

in a bigger scale, so that it was easier to imagine the effect than it would make once placed. 
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In the carpet type models, the size of the catalog allowed the representation of the whole of 

the drawing, with all the ornamental border and the surrounding band the background. 

Sometimes, however, the size of the catalog was also used for replaying four different 

models in the same  page. 

 

In the catalogs that had some more reduced dimensions and, that they therefore did not 

allow the reproduction of the whole of the carpet mosaics, is only represented a part of the 

model (never with a scale inferior to 1/10), always leaving visible a part of the band, of the 

ornamental border and of the background, but not with all the complete pavement. 

 

The one that yes seems coincident almost in all the consulted editions, is the order that 

they take. They group themselves depending on the type of design, being the most usual to 

group the more simplified smooth and geometric models, sorted out from those of drawings 

more complex. In a last group, and normally towards the last pages the panots appear. 

 

Let's not find any periodicity established in the publication of the different catalogs, which it 

makes think that they published for them when they had the to need of introducing new 

models. Together with these new models, the models that they continued valid of the 

former catalog went out published again and they eliminated those that had been 

suppressed from the production; so that the catalog immediately former it remained 

obsolete and  substituted  for  that  of  recent  publication. 

 

After making an extensive consulting of published catalogs during the last years of the 19th 

century and during the first decades of the 20th century, that it is when the hydraulic mosaic 

becomes a great protagonist, we can make an appraisal of the evolution of the designs of 

the Orsola  Solà  company. 

 

How already we have commented in former paragraphs, the catalogs are a sample of all 

the valid models and, therefore, in a same edition traditional models live with other of more 

innovators. The consulting of the different catalogs has been very useful, to be able to plot 

an evolution in the designs of the hydraulic mosaic. 
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 The Orsola solà & cia catalogues 

 

It has not been really a at all easy task, to locate all the information referring to the Orsola 

Solà  company, in the being a company disappear in 1929 and to the not have the interest, 

in the moment of disappearing, making a collection or creating a background with all the 

documentation and  interesting  material. 

 

Thanks to different persons who have become interested in the hydraulic mosaic in general 

and for the company Orsola Solà in particular, it has been possible to locate 9 original 

catalogs. We do not know surely, if this figure is a high percentage about all their 

publications, or if on the contrary it’s a minimum sample. We believe however, that enough 

significant is an example, then we have achieved some examples inserted in the active life 

of Orsola Solà, which have allowed us to analyze their production along the time, then there 

is of their beginnings, of the years intervals, of the last times of the factory Orsola Solà and, 

even, one of the downward company set up by Ignacio Orsola (son of Giovanni Orsola). 

 

Almost all the located publications, which we attach in the volume 2, together with these 

writings, are dated, which facilitates their classification hugely. Only two of the catalogs, 

precisely one of those that it finds in the Archive of the School of Architects, and another 

that belongs to a particular colector, they turn up without dating, but surely that the first, it 

was published during 10 last years of his life, then the adress that appears there as a 

headquarters of their offices is the street Vergara and even their closing was there where 

1920 were since the year, in 1929. The other one, however, for the characteristics of their 

designs and for the adress that appears there, is from their beginnings. 

 

A last comment about the years of publication of each of the catalogs, is that in one of them 

the date finds some correction, which thinking that the same catalogs of a year were used 

makes to another with the necessary corrections, of prices as well as of models. On the 

other hand, we find a last catalog in the year 1931, which already goes signed with the 

name of the successor company "Ignacio Orsola", which assures us that Ignasi Orsola, son 

of Giovanni Orsola, continues producing the same models as his successor with the new 

company. 

 

Next, a relation of the located catalogs and the place, the dimensions, the number of pages 
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and the state in the one that they find is attached. We have sorted this relation in a 

chronological way, having in story that the two catalogs located without dating, orderly 

estàn according to approaches. 

 

 

ORSOLA SOLÀ &  CIA CATALOGUES 
      
      
      
      

  Date Location  Measures  nºpages  State  

1 s/data Col·lecció Particular Jordi Griset 32 x 21,5 cms 36 Uncomplete

2 1898 Arxiu Municipal d'Esplugues de Llobregat 
Col·lecció Catàlegs  25 x 34 cms  85 Complete 

3 1909 IPC. Castellò. 23 x 17,5 cms 100    Complete 

4 1917 Reial Càtedra Gaudí  26 x 18 cms  104 Complete 

5 1920 Reial Càtedra Gaudí  35 x 30 cms  30 Complete 

6 1920/1921 Arxiu Municipal d'Esplugues de Llobregat 
Fons Taller Lluís Brú  17,5 x 23 cms 73 Uncomplete

7 1922 Reial Càtedra Gaudí  26 x 18 cms  106 Complete 

8 s/data Arxiu Col·legi Arquitectes de Catalunya  19 x 14 cms  57 Complete 

9 1931(*) Arxiu Col·legi Arquitectes de Catalunya  24 x 32,5 cms 55 Complete 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


