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PRÒLEG 
 

 Des de les primeres idees de projecte tenia clar que volia realitzar l’aixecament 

arquitectònic d’algun edifici emblemàtic de Girona, i de seguida em va venir al cap la 

Farinera Teixidor, edifici que des de que era petita no podia passar pel seu davant sense 

aixecar el cap per observar-lo i admirar-lo, a més a més les seves dimensions i 

característiques feien que la proposta fos interessant de cara a desenvolupar-lo, així doncs 

l’elecció va ser fàcil. 

 

 El projecte que teniu a les vostres mans és un estudi sobre la Farinera Teixidor de 

Rafael Masó i Valentí. 

   

 La Farinera Teixidor és l’obra més emblemàtica del modernisme gironí, es tracta 

d’ un complex industrial situat en una zona d’eixample de la ciutat de Girona encarregat 

per Alfons Teixidor l’any 1910 a Rafael Masó i Valentí . Aquest edifici és l’últim i més 

destacat de la primera etapa de Masó, i que significa el punt d’inflexió cap al 

noucentisme, abandonant el modernisme gaudinià adquirit a l’escola d’arquitectura de 

Barcelona. Entre 1946 i 1950 va ser reformat i ampliat per l’arquitecte Josep Esteve 

Corredor i entre 1991 i 2000 va ser restaurat i ampliat  per l'arquitecte Arcadi Pla i 

Masmiquel per convertir-lo en la seu del diari El Punt. 

 

 L’arquitecte Rafael Masó i Valentí (1880-1935) va iniciar el 1900 els estudis 

d'arquitectura a Barcelona i va obtenir el títol d’arquitecte el 1906, compartint promoció 

amb Josep M. Pericas i Josep M. Jujol. Format en l’ambient del modernisme, ja des de les 

primeres obres va definir els trets del que seria el noucentisme gironí. Ajudat per un estol 

d’artesans de tots els rams de les arts aplicades, va fer una de les aportacions més 

consistents de Catalunya a l’arquitectura del seu temps. Les seves obres cabdals són a 

Girona, Anglès, Olot, Palafrugell, Sant Hilari Sacalm, Sant Feliu de Guíxols i S’Agaró.  

 
 

 Josep Esteve Corredor (1896-1965) va cursar els estudis d’arquitectura a 

Barcelona i va obtenir el títol d’arquitecte el 1922. Va col·laborar en el despatx d’Eusebi 

Bona, delineant obres com el Palau de Pedralbes. Durant les vacances va treballar al 

despatx de Rafael Masó. Anys més tard, després de la mort de Masó, Josep Esteve va ser 

l’encarregat de realitzar nombroses reformes i ampliacions d’edificis projectats per Masó. 

Al llarg de la seva vida professional també va col·laborar amb Joaquim M. Masramón i 

Joan M. de Ribot. En general,  la distribució geogràfica de les obres de Josep Esteve hi 

dominen les localitzacions de Girona, Olot, i la Costa Brava central com Platja d’Aro i 

Palamós. 

  

 Arcadi  Pla Masmiquel (1945) obté el títol d’arquitectura el 1969 i inicia la seva 

activitat professional com a arquitecte a la ciutat de Girona. La seva obra ha estat una 

trajectòria d’ofici en què s’han alternat obres d’envergadura i significació considerable i 

altres de més convencionals i reduïdes, repartides per tota la província gironina. 

Compagina l’activitat professional amb una llarga dedicació pedagògica en les 

assignatures de Projectes a les escoles d’arquitectura de Barcelona (Universitat 

Politècnica de Catalunya i La Salle). Entre els diferents premis que ha rebut per la seva 

obra, amb la restauració i ampliació de la Farinera Teixidor va guanyar l’any 2000 el 

premi Bonaplata per la millor restauració d’un edifici industrial a Catalunya i l’any 2002 

el premi Quatrium. 

 

 Així doncs, aquest projecte consta d’una part històrica enfocada a l’edifici i als 

arquitectes que han contribuït a la seva evolució, i d’una part gràfica composada per un 

aixecament arquitectònic i fotogràfic. 
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PRESA DE DADES 

 

1 - ANTECEDENTS. 

2 - RELACIÓ DE VISITES REALITZADES AMB INFORMACIÓ 

TROBADA. 

3 - PRESA DE DADES DE L’AIXECAMENT. 
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1 - ANTECEDENTS. 

 

 Un cop decidit quin seria el meu projecte, el primer pas va ser posar-me en 

contacte amb el diari El Punt per saber si podria tenir accés a l’edifici per poder realitzar 

l’aixecament arquitectònic, per tant em vaig dirigir a la Farinera Teixidor per parlar amb 

en Lluís Cama, director dels Servei Tècnics, per assabentar-lo del propòsit del treball i la 

resposta va ser afirmativa, em va obrir les portes de la seu del diari. 

  

 Seguidament vaig parlar amb el tutor Benet Meca, que va acceptar la tutoria del 

treball, i em vaig matricular del projecte el febrer del 2007. 

 

 Els primers dos mesos els vaig dedicar a buscar informació a Barcelona, ja que 

Rafael Masó hi havia passat els anys en què va estudiar a l’escola d’arquitectura, així 

doncs, vaig visitar arxius i biblioteques de la ciutat. 

 

 A partir del mes d’abril em vaig traslladar a la meva residencia natal, Vulpellac, 

petit poble de l’Empordà, per poder realitzar el que em quedava de projecte: la recerca 

històrica als arxius i biblioteques de la província gironina i l’aixecament tant 

arquitectònic com fotogràfic de la Farinera Teixidor situada a la ciutat de Girona. 

 

 Vaig decidir començar per la recerca d’informació, tant de l’edifici com dels 

arquitectes Rafael Masó, Josep Esteve i Arcadi Pla , i vaig empendre un viatge que em va 

portar a diferents pobles i ciutats gironines per on havien passat aquests tres arquitectes  i 

que va durar de tres a quatre mesos.  

 

 

 El viatge va començar per Girona, on vaig visitar arxius i biblioteques, el centre 

d’informació turística, l’ajuntament, i vaig assistir a conferències, cursos, exposicions i 

actes que es van realitzar sobre Rafael Masó degut a la celebració de l’Any Masó. 

 

 També em vaig posar en contacte amb l’arquitecte Arcadi Pla Masmiquel, la 

família Teixidor i la germana de Rafael Masó, Rosa Masó, els quals molt amablement em 

van proporcionar documentació relacionada amb la Farinera Teixidor. 

 

 Vaig continuar el recorregut passant per La Bisbal, Olot i Sant Feliu de Guíxols, 

on vaig visitar arxius, biblioteques i museus  

 

 També vaig trobar informació interessant via internet. 

 

 Un cop acabat el viatge vaig decidir començar l’aixecament arquitectònic i 

fotogràfic de l’edifici, em vaig tornar a posar en contacte amb en Lluís Cama, que 

juntament amb en Ricard Forcat, van posar a la meva disposició tota la documentació que 

tenien sobre la Farinera Teixidor i em van informar i ajudar en tot allò que vaig 

necessitar. 

 

 El punt final ha sigut la selecció de tota la informació i documentació trobada i la 

redacció i muntatge d’aquest projecte. 
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2 - RELACIÓ DE VISITES - INFORMACIÓ TROBADA . 
 
BARCELONA 
 
Càtedra Gaudí. 
 
- Informació sobre la casulla Mossèn Roquet: 
- Gaudí, assaig biogràfic. Autor: Jordi Elias. 1960.- Carta de Josep Calzada i Oliveres a 
Joan Bassegoda sobre Mossèn Roquet i la  casulla. 
- Informació sobre Rafael Masó: 
- Revista Charles Rennie - Mackintosh Society. No. 57 winter 1991-92. 
- Llistat de projectes realitzats per Rafael Masó. 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Arxiu Gràfic de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 
 
- Projecte de final de carrera de Rafael Masó. 
- Treball compartit amb Jujol – Portal de la Catedral de Toledo. 
 
Biblioteca de Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 
 
- Restauración y ampliación de la Farinera Teixidor. Revista On núm.221 (2001) 
- PFC – Casa quadrada. Angela Garcia Solé. 
 
Biblioteca de Catalunya. 
 
- Rafael Masó - Recopilació i sel.lecció a càrrec de Joan Tarrús Galter. Col.legi 
d’arquitectes de Catalunya i Balears. 1971. 
- El nombre Auri i l’obra de l’arquitecte Rafael Masó. Autor: Agustí de Ciurana, Josep. 
Generalitat de Catalunya. 1995. 
- La poesia de Rafael Masó. Autor: Oller Rovira, Dolors.Col·legi Universitari de Girona, 
1980. 
- L’arquitectura de Rafael Masó a Girona. Autor: Bonal Granés, Lluïssa. 
Ajuntament: Secció d’Educació. 1995. 
 
- Articles de Premsa. 
 
 - Centenari de Rafael Masó: el millor homenatge: parar l’enderrocament dels 
 seus edificis (abril 1981) Revista Presència. núm.547. 
 - Rafael Masó i el Noucentisme a Girona (3 abril 1971 núm.299) Revista 
 Presència. 
 - Masó i Valentí, Rafael.Ràfecs. Revista de S’Agaró, núm 1 Edicions S’Agaró. 
 (estiu de 1935). 
 - Sobre el noucentisme. / Maragall i Ors. Dos temperaments. Dues generacions. / 
 L’arquitectura, noucentisme i novecento. / El contorn noucentista en l’obra de 
 Rafael Masó. / La plàstica noucentista. Serra d’Or núm. 8. (1964). 
 - Rafael Masó. Serra d’Or núm. 448. (1997). 
 - Manifestació d’art a Girona. Il.lustració catalana núm. 289 (13/12/1908)  
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- Articles de la revista de Girona 
 

-El noucentisme i l'obra de R. Masó entre 1912 i 1917. Any:1982 Núm.:10. 
-Les batalles perdudes de Rafael Masó. Any:1985 Núm.:112 Autors: ARAGÓ I 
MASÓ, NARCÍS-JORDI. 
-Una obra oblidada de Rafael Masó. Any:1994 Núm.:164. 
-Rafael Masó i el nombre d'or. Any:1997 Núm.:181. 
-La casa Masó de Girona Any:1997 Núm.:183. 
-Els punts de llibre de Rafael Masó Any:2000 Núm.:199. 

 
- Articles de La veu de Catalunya 
 

- La restauració de Sant Salvador de Bianya. núm. 88 (24/08/1911) 
- El nou altar de Sant Salavador de Bianya. núm. 91 (14/09/1911) 
- De les arts industrials a Catalunya. núm. 100 (16/11/1911) 
- Les festes d’Athenea. núm. 192 (21/08/1913) 
- Exposició d’artistes gironins. núm.439 (17/06/1918) 
- L’exposició d’artistes gironins. núm. 438 (10/06/1918) 
- Els nous arquitectes. núm. 498 (24/11/1919) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Biblioteca Gabriel Ferrater. 
 
- Tesis Doctoral de Rafael Pérez Gonzalez. 
 
Biblioteca del Col.legi d’Arquitectes de Barcelona. 
 
- Rafael Masó : centenari del seu naixement abril-maig 1981. Editor: Comisió Centenari 
Rafael Masó. Data de pub: 1981.  
- Rafael Masó 1880-1980 : celebració del centenari del seu naixement. Editor: Comisió 
Centenari Rafael Masó, Data de pub: 1980.  
- La Obra del arquitecto Rafael Masó. Editor: Colegio de Arquitectos de Cataluña y 
Baleares, Data de pub: DL 1967.  
- Qüestions d'art. Editor: Galeria As. núm. 21.  
- El Novecentismo catalán. Jardí, Enric. Editor: Aymà, Data de pub: cop. 1980. 
- Guía de arquitectura modernista en Cataluña. Lacuesta, Raquel. Editor: Gili. 
- Diario del Art Nouveau : 1870-1914. Bouillon, Jean-Paul. Editor: Destino, Data de pub: 
1990. 
- Modernisme a Catalunya : arquitectura. Bassegoda i Nonell, Joan, 1930. Editor: Nou 
Art Thor, Data de pub: DL 1988.  
- Modernisme i modernistes. Ràfols, Josep F. (Josep Francesc), 1889-1965. Editor: 
Destino, Data de pub: 1982.  
- Butlletí del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i Balears. Rafael Masó i Valentí 
núm. 44 pàg 502-504 (1935) Editor: Col·legi Oficial d'Arquitectos de Catalunya i Balears. 
Data de pub: 1933-1936. 
- Estereotomía de la piedra, madera y hierro. Masó i Valentí, Rafael, 1880-1935. DG-90 
- Sombras, perspectiva y gnomónica : curso de 1900 a 1901. Masó i Valentí, Rafael, 1880-
1935. Data de pub: 1900-1901.  
 
Hemeroteca 
 
- Serra d'or Any XIV, n. 151 (Abr. 1972), p. 19-23. Rafael Masó, arquitecte gironí / per 
Oriol Bohigas.  
- Oficinas Año XXXV, n. 235 (Abr. 2002), p. 83-90. Biblioteca Pública en Palafrugell / 
Jordi Casadevall.  
- Oficinas Año XXXIII, n. 225 (Sep. 2000), p. 51-60. Sede del diario El Punt en Girona / 
texto: Arcadi Pla i Masmiquel.  
- Ibérica : el progreso de las ciencias y de sus aplicaciones Año IV, Tomo 2º, Vol. VIII, Nº 
206 (15 dic. 1917). Anteproyecto de clínica mental en Santa Coloma de Gramanet. 
 
Col.legi d’arquitectes de Barcelona. 
 
- Exposició: Constel.lació Cumella. Les mans industrials. 
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GIRONA 
 
Biblioteca Col.legi d’Arquitectes Tècnics de Girona. 
 
- Plànols Casa de la Punxa. 
- La Casa Teixidor de Masó, La Punxa: el promotor, l’arquitecte i els seus col.laboradors. 
Data de publicació: 11 de maig de 2007. Autors: Josep Pujol i Francesc X. Bosch Aragó. 
Editor: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 
- Butlletí informatiu núm.12 1979. Dedicat a Rafael Masó i la casa de la Punxa. 
 
Arxiu del Col.legi d’Arquitectes de Girona. 
 
- Planols Rafael Masó -  La Farinera. 
- Planols Esteve Corredor – La Farinera. 
- Aixecament Tarrús. 
- Bibliografia Josep Esteve Corredor. 
- Bibliografia d’Arcadi Pla Masmiquel. Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi. Barcelona 2000. 
- Fotos Rafael Masó (obra i seves). 
- Cartes a Esperança Bru sobre la Farinera. 
- Material de la Farinera de Josep Pujol i Coll. (Autor del llibre La casa Teixidor) 
 
 

 
 
 

 
 
Biblioteca del Col.legi d’Arquitectes de Girona. 
 
- Visites guiades : edificis més destacats de l'arquitecte Rafael Masó: Girona Eixample, 13 
gener 2007. Data de Publicació: 2007.  
- Visites guiades : edificis més destacats de l'arquitecte Rafael Masó : Girona Barri Vell, 
18 novembre 2006. Data de pub: 2006. 
- Visites guiades: edificis més destacats de l'arquitecte Rafael Masó : Baix Empordà, 10 
març 2007. Data de pub: 2007.     
- L'arquitecte Rafael Masó : el modernisme, el noucentisme i el poble d'Anglès.  
Autor: Rams i Riera, Emili. Editor: Ajuntament d'Anglès, DL 2006.  
- Artistes, Masó, Artesans : exposició del 21 d'octubre de 2006 al 14 de gener de 2007, 
Museu d'Art de Girona. Masó i Valentí, Rafael, 1880-1935. Editor: Museu d'Art de 
Girona. Data de pub: cop. 2006.  
- Quan la pedra madura. Ramón Alberch, Narcís Jordi-Aragó, Francesc X. Bosch.      
Editor: Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, Data de pub: 
1991. 
- El Noucentisme: Un Projecte de modernitat. Cicle de conferències fet a la Institució 
Cultural del CIC de Terrassa, curs 1984/85. Editor: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, Data de pub: 1987. 
- Rafael Masó i Valentí : catàleg de dibuixos.Tarrús i Galter, Joan. Editor: Ajuntament de 
Girona, Servei Municipal de Publicacions, Data de pub: 1981.  
- Les Tres dimensions de l'arquitecte : Rafael Masó fotògraf. Editor: Col·legi d'Arquitectes 
de Catalunya, Demarcació de Girona, Data de pub: DL 2002.  
- Guia d'arquitectura : Girona ciutat: segles XIX-XX. Editor: Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya. Demarcació de Girona, Data de pub: 1996.  
- Guia de l'arquitectura dels segles XIX i XX a la província de Girona. Tarrús i Galter, 
Joan. Editor: Publicacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : Data de pub: DL 
1977.  
- Història de l'art català / V. 7. Del Modernisme al Noucentisme : 1888-1917.  
Editor: Edicions 62, Data de pub: 1983-1996.  
- El Modernisme a Catalunya. Freixa, Mireia. Editor: Barcanova, Data de pub: 1991. 
- Masó: punts de llibre. Editor: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de 
Girona, Data de pub: DL 2000.  
- Rafael Masó [Enregistrament de vídeo].Tarrús i Galter, Joan. VHS-164. 
- Guia d'arquitectura de Girona. Editor: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, 
Girona ; Data de pub: DL 1980.  
- Girona i el Modernisme : contribució a la història dels ambients político-culturals del 
començament de segle. Fulcarà i Torroella, Maria Dolors. Editor: Instituto de Estudios 
Gerundenses. 
- Girona a l'abast: I-II-III : [iconografia de la catedral de Girona]. Editor: Bell-lloc del 
Pla, Data de pub: DL 1990.  
- Aspectes del modernisme. Marfany, Joan Lluís. Editor: Curial, Data de pub: 1975.  
- Geografia de Masó. L’arquitecte i les comarques gironines. Masó i Valentí, Rafael, 
1880-1935. Editor: Diputació de Girona. Data de pub: 2006. 
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- S'Agaró : ciutat jardí a la costa catalana : 1916-1996 : arquitectura d'un somni 
Moldoveanu, Mihail. Editor: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Girona, 
Data de pub: 1996.  
- Obres : R. Masó. Editor: Col·legi d'Arquitectes de Girona. Data de pub: 1970.  
- Rafael Masó i Valentí : conferència llegida pel seu autor a la sala d'actes de la 
Biblioteca Popular per a la Dona. Ferrà, Miquel. Editor: [s.n.], Data de pub: 1936.  
- Catalunya modernista: 1888-1929. Loyer, François. Editor: Destino, Data de pub: 1991. 
 
Hemeroteca 
 
- Informació i Debat (Abr. 2006). Any Masó, cent anys d'arquitecte / Narcí Jordi Aragó i 
Masó. 
- Ab : Arquitectes de Barcelona N. 78 (Maig 2001). Restauració i ampliació de la Farinera 
Teixidor de Girona.  
- On : Diseño N. 51(1984). Reforma y restauración de la "Casa de la Punxa. 
- Quaderns d'arquitectura i Urbanisme N. 163 (1984). Arquitectura i prejudici : la tanca 
del cementiri de Girona / Narcís Comadira.  
- Quaderns d'arquitectura i Urbanisme N. 156 (Gen.-Feb.-Març 1983. Reforma i 
restauració de la casa de la Punxa per a la seu del Col·legi Oficial d'Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Girona. 
- Quaderns d'arquitectura i Urbanisme N. 148 (Nov. 1981). Casa Casas.  
- Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo N. 80 (1971).Una Guía de arquitectura: Rafael 
Masó i Valentí / Joan Tarrús.  
- Arquitectura i Urbanisme N. 7 (Set. 1935). L'Arquitecte Rafael Masó i la ciutat de 
Girona / Josep Maria Pericas. 
- Cuadernos de Arquitectura N. 63 (1er. trim. 1966). Gerona modernista / A.E.W. Cooper.  
- Recerques núm.14 1983. pàg.113-122. El noucentisme a Girona: Rafael Masó. Narcís 
Comadira. 
 
Biblioteca de la UdG. Barri Vell. 
 
- La "Casa de la Punxa" nueva sede del Colegio de Aparejadores (1982). CAU 
construcción, arquitectura, urbanismo. Núm. 80, 1982, p. 34-37. 
- Cronologia del noucentisme (una eina). Autor: Panyella, Vinyet. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995). 
- Eugeni d'Ors i la ideologia del noucentisme / Norbert Bilbeny. Autor: Bilbeny, Norbert. 
Barcelona La Magrana 1988.  
- Noucentisme i ciutat. Autor: Martí Peran. Barcelona : Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona [etc.], cop. 1994. 
- Política noucentista de Maragall a d'Ors. Autor: Bilbeny, Norbert. Catarroja [etc.] Afers 
1999.  
- Intel·lectuals, cultura i poder entre el modernisme i el noucentisme. Autor: Castellanos, 
Jordi. Barcelona Edicions de la Magrana 1998.  
 
 
 

Biblioteca Pública de Girona. 
 
- Articles de la  Revista de Girona. 
 
 - Rafael Masó, entre Glasgow i Viena Any:1987 Numero:125. Autors: ARAGÓ I 
 MASÓ, NARCÍS-JORDI. 
 - Dossier. Fidel Aguilar. Del mite a la realitat. Aspectes de la relació Aguilar-
 Masó. Any:1994 Numero:167. Autors: FÀBREGA I COLOM, JAUME. 
 - La farinera recuperada. Any:1996 Numero:176. Autors: ARAGÓ I MASÓ, 
 NARCÍS-JORDI. 
 - Rafael Masó, arquitecte de la casa Platja de Llafranc. Any:1997 Numero:184 
 Autors: UNLAND, ANNIE. 
 - Fargnoli recopilat per Masó. Any:2000 Numero:202. Autors: GIL I TORT, 
 ROSA MARIA. 
 - L'arquitecte polígraf. Any:2001 Numero:209. Autors: PUJOL I COLL, JOSEP. 
 - L’ arquitectura escolar noucentista. Numero:232. Setembre – Octurbre de 2005. 
 - Rafael Masó i el seu Món (novembre-desembre del 2006 núm. 239) 
 
- Rafael Masó i l’edifici “El Coro” Parlem de Sarrià, núm.17 (març-abril 1997) 
- El noucentisme a Girona: Rafael Masó. Recerques núm. 14. 1983. 
- Rafael Masó antologia poètica. Data de publicació:19 de desembre de 2006  
Autor: Edició a cura de David Prats. Editor: Fundació Valvi i Curbet Editors. 
- Després del centenari de Rafael Masó. La Vanguardia (21/5/1981) 
- Girona i jo. Autor: Palol i Felip, Miquel de. Barcelona : Tanagra, DL 1991.  
- La Girona de la restauració 1874-1923. Autor: Puigbert i Busquets, Joan. 
Diputació de Girona, 1995 (Girona : Palahí, Arts Gràf.) - (Quaderns d'història de Girona)  
- El vagabund. Autor: Prudenci Bertrana. (llum és la revista vida i Inocenci és Masó.) 
 
Centre d’informació Túristica de Girona. 
 
- Programa Any Masó: setembre 2006-2007. Editor: Comissió Any Masó. 
 Data de pub: 2006. 
 
Ajuntament de Girona (Urbanisme). 
 
- Catalogació Farinera Teixidor. Pla especial de protecció del patrimoni. 
- Pla especial d’ordenació de l’illa de la Farinera Teixidor. Girona. 1994 
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Arxiu Municipal de Girona (AMGi). 
 
- Arxiu Municipal. 
- Permisos i llicències d’obres 1995 (Arcadi Pla Masmiquel) 
 
- Arxiu Històric. 
- Permisos i llicències d’obres 1910. (Rafael Masó) 
- Permisos i llicències d’obres 1915. (Rafael Masó) 
- Permisos i llicències d’obres 1923. (Rafael Masó) 
- Permisos i llicències d’obres 1945-1950 ( Josep Esteve Corredor) 
- Inventaris d’arquitectura Bosch i Tarrús. 
 

 
 
Arxiu Diputació de Girona (ADDGI) 
 
- Acord de plens relacionats amb La Farinera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERÈNCIES 
 
Centre Cultural La Mercè.  
 
Cicle de conferències: GIRONA ENTRE EL MODERNISME I EL NOUCENTISME. 
  
- Les Girones paral.leles de Rusiñol i Masó.  
A càrrec de Narcís-Jordi Aragó, escriptor.  
 
- El mite de la ciutat morta.  
A càrrec de Jordi Castellanos, professor de literatura catalana contemporània a la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
- La revalorització del patrimoni monumental a la Catalunya contemporània: els exemples 
de Santiago Rusiñol i Rafael Masó.  
A càrrec de Joaquim M. Puigvert, professor d’història contemporània a la Universitat de 
Girona.  
 
- El sentit de modernitat en Rusiñol i Masó.  
A càrrec de Teresa M. Sala, professora d’història de l’art contemporani a la Universitat 
de Barcelona. 
 
- Les incomoditats electives: relacions entre modernistes i noucentistes.  
A càrrec de Josep Murgades, professor de literatura catalana contemporània a la 
Universitat de Barcelona.  

 
CURSOS 
 
- Curs d’estiu: Rafael Masó, el noucentisme i el seu context internacional. 
Organitza: Facultat de Lletres (UdG) i Institut Català de Patrimoni Cultural. 
 
- Itinerari: L’arquitectura de Rafael Masó a Girona. 
 
EXPOSICONS 
 
- Museu del cinema de Girona. 
Una altre dimensió. La fotografia estereoscòpica i l’aportació dels germans Masó. 
 
- Col·legi d´Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. Casa de la Punxa. 
L´edifici de la Punxa i l´arquitecte Rafael Masó. 
 
- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona.  
Les flors en les obres de Masó.  
 
- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona 
Radiografia de l'obra de Rafael Masó.  
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ACTES 
 
- Acte de cloenda de l’exposició Radiografia de l’obra de Rafael Masó. Organitzat per 
AADIPA, COAC i Any Masó. Visita guiada a dues "joies oblidades" de Masó: Galeria dels 
Bells Oficis i altars del Convent de les germanes Josefines. Presentació del treball de 
recerca de l'AADIPA i visita guiada a l'exposició. 
 
ENTREVISTES 
 
Familia Masó. Rosa Masó. 
 
- Foto d’una carta que parla sobre la Farinera de Rafael Masó  a Esperança Bru, amb un 
petit esquema del pont 
 
 

 
 
 
Familia Teixidor. 
 
- Foto d’un plànol de la façana de la Farinera fet per Rafael Masó. 
 
 
 
 
 
 
 

Arcadi Pla Masmiquel. 
 
- Fotos de la Farinera de Lluís Casals. 
- Memòria de projecte de la Farinera. 
- Treball sobre la Farinera Teixidor. Autors: Oriol Martinez Clavell, Carles Sanjosé 
Bosch i Salvador Panosa Garcia. Prof. Antonio Pizza (Història de l’arquitectura 
espanyola XIX-XX). 
- Edició Especial El Punt – Maig 2000. 
- Llibre: Inventaris d’arquitectura. Arcadi Pla Masmiquel.  
- Plànols de les plantes de l’estat original de la Farinera. 
- Plànols de les plantes del projecte de reforma.  
 
LA BISBAL D’EMPORDÀ 
 
Museu de Terracota de La Bisbal d’Empordà. 
 
- Fotos del  motlle i peça de les escates de la Farinera realitzades per a Rafael Masó a La 
Gabarra. 
- Llibre: Els forns tradicionals de ceràmica de La Bisbal. 
- Llibre: Enrajolats. La Bisbal 1839-1980 
 
Arxiu Històric comarcal de La Bisbal d’Empordà. 
 
- Dietari La Gabarra (1911) 
- Esboç La Gabarra. 
 
Biblioteca de La Bisbal d’Empordà. 
 
- Els Jocs Florals a Girona. Revista de Girona núm. 205. (març-abril 2001) 
 
 
EXPOSICONS 
 
- Geografies de Masó. L’arquitecte i les comarques gironines. 
- Rafael Masó, arquitecte. 
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 OLOT 
 
Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 

 - Facturació de La Carmelitana. (Antoni Serra).  Sense cap factura trobada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNET 
 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Universitat d’Alacant. 2006. 
 
- Una amistat generosa i noble: cartes de Joan Baptista Coromina a Rafael Masó (1908-
1919) Transcripció, estudi preliminar i notes a cura d'Annie Unland 
Publicació: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universitat d'Alacant, 2006 
- Els artistes gironins. Vell i Nou núm. 70 (01/07/1918) 
 

 
 
 
Web ajuntament de Sarrià  
 
- La familia Ensesa a Sarrià i Girona. La rehabilitació del “Coro”. Parlem de Sarrià, 
núm.48 (gener-març 2004) 
 
Web UdG per l’Any Masó. 
 
- Informació sobre Rafael Masó i la seva obra. 
  
Web de l’Any Masó  
 
- Informació i imatges sobre Rafael Masó i la seva obra. 
- Notes de premsa de les exposicions i els llibres publicats dins l’Any Masó. 
- Imatges de les exposicions i els llibres publicats a l’Any Masó. 
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 Web de TVGirona. 
 
- Video Programa Més a més. 
 
Web Ministeri de Cultura. 
 
- Article sobre Masó i S’Agaró. Víctors núm.1. 1936.  
- Els deixebles d’en Gaudí: R. Masó. La Revista núm. 53 (01/12/1917) 
 
Web ajuntament de Girona. 
 
- Articles de premsa del Diari de Girona. 
 
 - A propòsit de l’homenatge de Rafael Masó. 22/02/1981. 
 - Centenari de Rafael Masó. 15/02/1981. 
 - Empresonament de Masó. 08/01/1902. 
 - La Farinera Teixidor o el modernisme gironí. 12/07/1987. 
 - La mosca pren forma de joia. 02/11/1996. 
 - Rafael Masó Valentí arquitecte In Memorian (Pericas). 02/08/1935. 
 - Rafael Masó Valentí  In Memorian (Masseguer). 30/07/1935. 
 - Rafael Masó Valentí  In Memorian (Ràfols). 19/07/1935. 
 - Rafael Masó vist pel seu fill Josep Masó i Bru. 06/01/1980. 
 - Rafael Masó el noucentisme a Girona. 16/09/1996. 
 - Rafael Masó, l’arquitectura com un poema perseverant. 27/08/1989. 
 
- Dossier Any Masó. 
 
Web Tot Bisbal. 
 
- Reportatge de Joan B. Coromines per Annie Unland. 
 
Web Nausia Masó. 
 
- Article del Punt Diari sobre Nausica Masó. 30/12/03. 
 
Web COAC de Girona. 
 
- Fotografies del llibre Les tres dimensions de l’arquitecte. 
- Fotografies del llibre S’agaró, arquitectura d’un somni. 
- Imatge de la revista Studio. 
- Nota de premsa de l’exposició de Josep Esteve corredor. 
 
 
 
 
 
 
 

Web de Vilaweb. 
 
- Articles del diari el Punt 
 
 - Mostres dedicades a Masó, Santa Caterina i la Girona Republicana. 26/10/05. 
 - Publicaran la correspondència de Rafael Masó amb altres intel.lectuals. 
 22/10/05. 
 - Nosaltres i l'arquitecte. 23/08/05. 
 - L'arquitecte que va concebre una altra Girona. 16/08/05. 
 - L'Any Rafael Masó, per unanimitat. 06/04/05. 
 - El Col·legi d'Arquitectes i entitats gironines volen que es declari el 2006 Any 
 Rafael Masó. 02/02/05. 
 - El Col·legi d'Arquitectes coordina diverses entitats gironines perquè es declari  el 
 2006 Any Rafael Masó. 01/02/05. 
 - Els absents també fan anys. 07/01/06. 
 - L'Any Masó arrenca amb el propòsit de revelar les múltiples facetes creatives i 
 cíviques de l'arquitecte. 01/02/06. 
 - Any Masó: un consens encomiable. 01/02/06. 
 - Narcís J. Aragó i Mercè Huerta donen la Casa Masó a la ciutat de Girona. 
 09/04/2006. 
 - De casa particular a Museu Masó. 09/04/06. 
 - El conveni assenyala que el compromís assumit per l’Ajuntament de Girona és  el 
 de vinculació i adscripció de l’immoble i... 08/04/06. 
 - Narcís Jordi Aragó i Mercè Huerta fan donació de la Casa Masó a la ciutat. 
 08/04/06. 
 - Cent anys, diuen, poden donar per a molt, i més quan s'està parlant de la 
 memòria col·lectiva... 29/05/06. 
 - La revista «El Tarlà» dedica el número 35 a Rafael Masó. 30/06/06. 
 - Narcís Comadira actualitza els seus estudis sobre el noucentisme. 07/06/2006. 
 - El gironí Jofre Ferrer, premi d'honor Rafael Masó de fotografia. 25/07/06. 
 - El COAC convoca un concurs per al pla director de la Fundació Masó.  20/07/06. 
 - La Punxa s'haurà d'escapçar més. 18/07/06. 
 - La Punxa es podrà refer sense haver d'escapçar tota la cúpula. 16/07/06. 
 - Coincidència de l'Any Masó. 15/07/06. 
 - Les obres de la Punxa començaran a final de setembre i les volen acabar per 
 Fires. 27/08/06. 
 - Creen la pàgina web oficial de l'Any Masó. 19/08/06. 
 - Anglès edita dos llibrets per les Gales dedicats a Rafael Masó i a l'expedició 
 gironina Everest 2006. 18/08/06. 
 - Any Masó. 29/09/06. 
 - Una exposició mostra a Salt les fotos del concurs sobre Masó. 23/09/06. 
 - El Rafael Masó menys conegut i més versàtil s'exposarà des d'avui a Girona. 
 21/09/06. 
 - L'exposició del Masó total. 21/09/06. 
 - Girona, masoniana. 19/09/06. 
 - La cúpula de la Punxa de Girona es reconstruirà en un taller i després 
 l'enganxaran a l'edifici. 15/09/06. 
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 - La Fundació Rafael Masó iniciarà les activitats l'any vinent. 08/09/06. 
 - L'Any Masó s'obre amb l'Auditori ple per homenatjar l'artista i l'home 
 compromès. 07/09/06. 
 - De la Bisbal a la Punxa. 07/09/06. 
 - L'esperit d'Athenea presideix avui la festa inaugural de l'Any Masó a Girona. 
 06/09/06. 
 - Girona promou l'Any Masó en la guia de recursos educatius. 06/09/06. 
 - Athenea, ahir i avui. 05/09/06. 
 - Bosch i Tarrús guanyen el concurs de la Fundació Masó. 02/09/06. 
 - Un concert a l'Auditori de Girona inaugurarà dimecres vinent l'ampli programa 
 d'actes del centenari de l'arquitecte gironí. 01/09/06. 
 - Cap a la descoberta del «Masó total». 01/09/06. 
 - Situar Rafael Masó al mapa català. 01/09/06. 
 - L'oncle Rafael. 30/10/06. 
 - Rafael Masó, ciutadà exemplar. 28/10/06. 
 - El Museu del Cinema reivindica els Masó com a fotògrafs en 3D. 24/10/06. 
 - L'MD'A fa emergir els artistes i artesans ocults a l'ombra de Masó. 20/10/06. 
 - La «Revista de Girona» revisa els vincles de Masó amb el seu context cultural. 
 19/11/06. 
 - Narcís-Jordi Aragó i Mercè Huerta seran els presidents d'honor de la Fundació 
 Rafael Masó. 15/11/06. 
 - El butlletí del Museu de Cleveland dedica el seu dossier a Rafael Masó. 
 08/11/06. 
 - Carta a Joan Ribas. 08/11/06. 
 - Des de la «caverna gironina». 05/11/06. 
 - Un càntir noucentista serveix d'homenatge a Rafael Masó durant la Fira de la 
 Terrissa de Quart. 05/12/06. 
 - El pinacle de l'edifici de la Punxa de Girona ja torna a tenir el seu aspecte 
 original. 02/12/06. 
 - L'Any Masó, vist pels nens. El Punt. 27/01/07 
 - Les cinc exposicions de l'Any Masó han atret unes 25.000 persones. 20/01/07. 
 - L'Any Masó arriba amb una mostra a Sant Feliu de Guíxols. 19/01/07. 
 - L'Arxiu del Col·legi d'Arquitectes difon a la xarxa el fons Masó. 17/01/07. 
 - El Masó íntim. 08/01/07. 
 - Una lectura dramatitzada tanca la mostra de Masó a la sala de «la Caixa». 
 07/01/07. 
 - Un llibre virtual descobreix la relació de complicitat entre Coromina i Masó. 
 26/02/07. 
 - L'exposició de «la Caixa» sobre Masó, a Olot.  23/02/07. 
 - Ruyra, Masó, Montnegre. 13/02/07. 
 - De s'Agaró al TGV. 12/02/07. 
 - Un acte de desgreuge. 12/02/07. 
 - Un acte a Montnegre recorda la relació de Joaquim Ruyra i Rafael Masó. 
 10/02/07. 
 - Cristina Cervià dirigeix un espectacle sobre Masó que té com a marc la 
 Farinera. 01/02/07. 

 - La fàbrica Coromina. 24/03/07. 
 - Coromina, adéu. 20/03/2007. 
 - L'oposició de la Bisbal vol un estudi per avaluar l'edifici de la fàbrica 
 Coromina. 14/03/2007. 
 - Tanca can Coromina. 14/03/07. 
 - Tanca la fàbrica de ceràmica Coromina de la Bisbal, fundada per Rafael Masó. 
 13/03/07. 
 - El futur de l'edifici: un debat obert. 13/03/07. 
 - Així ens llançarem a la vida. 13/03/07. 
 - La Punxa, el darrer gran treball. 13/03/07. 
 - Exposen joies inspirades en l'obra de Masó creades per la seva néta, al COAC.   
 02/03/07. 
 - Entre Rusiñol i Masó. 24/04/07. 
 - Xerrada sobre el patrimoni català a través de Rusiñol i Masó. 16/05/07. 
 - Una exposició a la Punxa mostra tres visions de l'edifici en l'Any Masó. 
 12/05/07. 
 - Un cicle analitza la relació entre modernisme i noucentisme a La Mercè a 
 propòsit de Masó i Rusiñol. 02/05/07. 
 - Aragó: «Rusiñol i Masó compartien un gran anhel de renovació i regeneració». 
 10/05/07. 
 - Una exposició a la Punxa mostra tres visions de l'edifici en l'Any Masó.  
 12/05/07. 
 - La UdG ofereix per aquest estiu 77 cursos, 30 dels quals són nous. 15/05/07. 
 - Xerrada sobre el patrimoni català a través de Rusiñol i Masó. 16/05/07. 
 - El Col·legi d'Arquitectes aposta per la preservació de la fàbrica Coromina de la 
 Bisbal d'Empordà. 25/05/07. 
 - Masó a Canet. 09/06/07. 
 - Història de dues punxes. 26/06/07. 
 - Una mostra del COAC analitzarà en profunditat dotze obres de Rafael Masó. 
 04/07/2007. 
 - Masó: anàlisi, diagnòstic i teràpia. 06/07/07. 
 - «I si tornem a fer l'Athenea?». 10/07/07. 
 - L'Ajuntament guixolenc negociarà amb els amos de la Casa Casas per 
 rehabilitar-la. 10/07/2007. 
 - Un joia noucentista per a festes de societat. 10/07/07.  
 - Safareig. 10/07/2007. 
 - Salvem can Coromina. 13/07/07.  
 - Tresserras inaugurarà la mostra sobre Rafael Masó, al Palau Moja de 
 Barcelona. 16/07/2007.  
 - L'esperit de Masó a Barcelona. 17/07/07. 
 - La rehabilitació del cementiri. 20/07/07. 
 - Els edificis de Rafael Masó tindran una placa identificativa a Girona.  20/07/07.  
 - Anglès inicia els estudis per reformar la casa modernista Can Cendra i  convertir-
 la en el nou ajuntament. 20/07/2007. 
 - Els propietaris del xalet construït per Masó a Sant Feliu, receptius a la reforma. 
 03/08/07. 
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  - Ara toca Claret. 21/08/2007.  
 - Lo Mirador, palau obert a Torroella. 25/08/07. 
 - Un homenatge a Masó clou el festival de S'Agaró. 26/08/07.  
 - Sessió noucentista. 28/08/2007.  
 - Pagans presenta avui el programa de recursos educatius. 05/09/07. 
 - Safareig. 05/09/07. 
 - La por de les vibracions als edificis. 07/10/07. 
 - Proposen una exposició per situar Masó en l'arquitectura europea. 24/10/07. 
 - Reivindicant Masó. 26/10/07. 
 - Proposen una exposició per situar Masó en l'arquitectura europea. 29/10/07. 
 - La Bisbal vol que la Coromina sigui declarada BCIL. 31/10/07. 
 - Palafrugell augmenta la protecció del patrimoni històric de 153 a 221 béns. 
 14/11/07.  
 - Una correspondència entre amics. 16/11/07. 
 - Esteve, eclèctic i romàntic. 26/11/07. 
 - Les exposicions de l'Any Masó han tingut 69.480 visitants. 01/12/07. 
 - La Fundació Masó tindrà direcció a partir del juliol. 15/12/07. 
 - Víctor Gay rep el premi Fundació Roca Galés. 20/12/07. 
 - La casa Masó de Girona serà visitable a partir del 2009. 27/12/07. 
 - L'oposició d'Anglès denuncia el mal estat dels jardins de Can Cendra. 08/01/08. 
 - Museu a la casa Masó. 18/01/08. 
 - L'Estat s'implica en la rehabilitació de la Fundació Masó amb 300.000 euros. 
 29/01/08. 
 - La Fundació Masó elegeix l'historiador de l'art Jordi Falgàs com a director. 
 30/01/08. 
 
Web Diari de Girona. 
 
- Articles de premsa. 
 
 - El fons de Rafael Masó es pot consultar al web del Col·legi d´Arquitectes. 
 17/01/07. 
 - Reedició del llibre de Comadira i Tarrús. 19/01/07. 
 - Sant Feliu inaugura una exposició de l´Any Masó reclamant la salvació del 
 xalet Casas. 19/01/07. 
 - Un total de 14.894 persones ha visitat la mostra de La Caixa sobre Rafael 
 Masó. 20/01/07. 
 - Un total de 5.500 alumnes ha participat en el concurs de dibuix de l´Any Masó.
 26/01/07. 
 - Un llibre virtual mostra la correspondència entre Joan Baptista Coromina i 
 Rafael Masó. 30/01/07. 
 - L´exposició sobre l´arquitecte i home de lletres Rafael Masó arriba a Olot. 
 24/02/07. 
 - Nausica Masó dissenya joies inspirades en l´arquitectura del seu avi Rafael. 
 01/03/07. 
 - Arriba a la Bisbal la mostra «Geografia de Masó» en homenatge a l´arquitecte 
 gironí. 01/04/07. 
 - Rafael Masó, poeta. 11/04/07. 

 - Una exposició al Col·legi d´Aparelladors repassa el procés per construir la 
 Punxa. 12/05/07. 
 - Teresa M. Sala explora la modernitat de Santiago Rusiñol i Rafael Masó. 
 23/05/07. 
 - Indústria vinculada a Rafael Masó. 25/05/07. 
 - Un espectacle de Cristina Cervià tanca el cicle Rafael Masó a La Mercè. 
 30/05/07. 
 - Castell d´Aro acull una mostra sobre l´arquitecte Rafael Masó a la demarcació. 
 02/06/07. 
 - Obres de Masó com els cementiris de Juià i Girona requereixen una reforma 
 «urgent». 06/07/07. 
 -L´exposició sobre Rafael Masó estarà tot l´estiu al Palau Moja de 
 Barcelona. 17/07/07. 
 - Tarrús i Comadira presenten el llibre «Rafael Masó arquitecte noucentista».
 20/10/07. 
 - Presenten el llibre que pretén situar Masó dins la història de l´arquitectura 
 europea. 23/10/07. 
 - Giralt-Miracle presenta el llibre sobre Rafael Masó. 26/10/07.  
 - Un llibre difon les cartes de Rafel Masó amb els grans noucentistes catalans. 
 16/11/07. 
 
Web del Centre de recerca i difusió de la imatge de Girona (CRDI). 
 
- Fotos de La Farinera. Fons Ajuntament de Girona. 
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Web diari El Pais. 
 
- Article de premsa. 
 
 - Girona reivindica el arquitecto Rafael Masó con actos y exposiciones. 20/02/06. 
 
Altres webs. 
 
- Cartes de RF a Jeroni Martorell. 
- Entrevista a Narcis-Jordi Aragó i Masó. 
- Llistat de les obres de Rafael Masó. 
- Revista Arquitectaria. 
- Revista Espai Obert. Article: Toni Cumella i la restauració del patrimoni arquitectònic. 
- Revista El Tarlà núm. 35. 
 
LA FARINERA TEIXIDOR.  
 
- Plànols. 
 
 - Plànols de la reforma de l’Arcadi Pla Masmiquel.  
 - Fitxes de la ceràmica de l’Arcadi Pla Masmiquel. 
  
- Fotografies. 
 
 - Fotos estat original de l’Arcadi Pla Masmiquel. 
 - Fotos de Manel Lladó. 
 
- Articles de premsa del diari El Punt. 
 
 - Rafael Masó davant del seu centenari. 28/10/1979. 
 - S’ha comprat la Casa de la Punxa. 30/03/79. 
 - Rafael Masó:100 anys de vida. Suplement El Punt. 17/08/80. 
 - La paralització de l’obra a mans de l’ajuntament. 08/02/80. 
 - Comissió centenari de Rafael Masó, pagines especials. 10/05/81. 
 - El ministeri de cultura declara monument la Casa de la Punxa. 15/04/81. 
 - La Rehabilitació de la Farinera Teixidor, obra capital de Rafael Masó,  s’iniciarà 
 aquest any. 14/02/95. 
 - La Farinera Teixidor, edifici emblemàtic de Rafael Masó, serà la seu central 
 d’El Punt. 11/02/96. 
 
  
 
 

  
 
Fotografia amb Lluís Cama (esquerre) i Ricard Forcat (dreta) dels Serveis Tècnics de El 
Punt. 
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3 - PRESA DE DADES DE L’AIXECAMENT. 

 

 El primer pas per fer l’aixecament arquitectònic va ser estudiar la Farinera i 

realitzar tantes fotografies com va ser possible, això em va  permetre fer un analisi general 

de l’edifici i la seva estructura, diferenciar les parts noves i les originals, a la vegada que 

vaig tenir la possibilitat de fixar-me en els detalls singulars. 

 

 

Fent foto a la coberta.

 

 

AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE LES PLANTES 

 

 Per tal de realitzar l’aixecament arquitectònic de les plantes, primer vaig estudiar 

les diferències dels planols originals de l’arquitecte Arcadi Pla Masmiquel amb l’edifici 

actual, ja que no eren planols definitius. 

 

 

Planta soterrani 1 

 

 I finalment, vaig dibuixar els croquis amb els seus amidaments i les cotes dels 

desnivells de cada planta, començant per la planta soterrani 2 i acabant a la coberta. 

 

 Els estris utilitzats per fer l’aixecament van ser un metre metàl.lic de 8m, una cinta 

mètrica de 30m, un metre làser, i una càmara fotogràfica. 
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Estris utilitzats en l’aixecament. 

 

El metre laser el vaig utilitzar sobretot per distàncies llargues i alçades, el metre metàl.lic 

el vaig utilitzar per distàncies curtes i detalls. 

 

Les tècniques per dibuixar els croquis han sigut: 

 

PER SUPERFICIES RECTES: 

 

 Mètode de triangulació. Transformant la superfície en número de triangles 

possibles. Ja que el triangle és l’únic polígon indeformable. 

 

PER SUPERFICIES CORBES: 

 

 Traçant línies paral·leles entre elles que vagin des de la corba a una línia 

perpendicular a aquestes rectes. 

 

 

Prenent mides de la coberta. 
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Prenent mides en una de les escales. 

 

 

Prenent mides a l’arxiu del diari. 

 

Dibuixant croquis a l’arxiu del diari. 

 

 

Croquis amb cotes i nivells de la planta soterrani 1. 
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 Un cop vaig tenir dibuixats els croquis, vaig  realitzar els planols de les plantes  

amb el programa Autocad 2006. 

 

Planta soterrani 1 amb el programa Autocad. 

 

 El pas següent va ser dibuixar la distribució dels mobles sobre l’aixecament de les 

plantes. 

 

Planta baixa amb la disposició dels mobles. 

 I així vaig obtenir els plànols finals de les plantes, que després vaig acotar també 

amb el  programa autocad. 

 

 

Planta baixa amb mobles. 
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AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE LES SECCIONS. 

 

 Per tal d’aixecar les seccions , també vaig realitzar un croquis de cada una ,medint 

l’alçada de cada planta i els graons de les escales per tal de trobar les cotes dels forjats. 

 

 

Medint l’alçada lliure de la zona de descans del diari El Punt. 

 

Medint l’alçada de la volta de l’arxiu del diari. 

 

Medint l’alçada de la volta de l’arxiu del diari. 

 

Croquis de la secció D 
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Croquis de l’arc de l’arxiu. 

 

 Per l’aixecament de les carpinteries em vaig ajudar de plànols de l’Arcadi Pla 

Masmiquel juntament amb els meus croquis. 

 

 

Croquis de la carpinteria 

 

 Un cop obtinguts els planols de la carpinteria necessaris, amb aquests, els croquis 

i amb l’ajuda  les fotos, vaig aixecar les seccions amb el programa Autocad. 

 

Realització de les seccions amb el programa Autocad. 

 

 

Realitzant els planols de les seccions amb el programa autocad. 
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AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE LES FAÇANES I DETALLS. 

 

 Per tal de  realitzar l’aixecament de les façanes el primer pas va ser dibuixar les 

peces ceràmiques, a partir d’uns croquis de l’Arcadi Pla Masmiquel, per tal de tenir una 

referència de les proporcions i les mides de les façanes, ja que aquestes estàn recobertes 

d’aquesta ceràmica. 

 

 

Peces ceràmiques realitzades amb el programa autocad. 

 

 Un cop dibuixades les peces ceràmiques, vaig realitzar uns croquis i amidaments, 

Seguidament, amb l’ajuda de les mides de les peces tant ceràmiques com de  pedra, els 

croquis i les fotografies ( mirant el nombre de peces i proporcions) vaig aixecar les 

façanes, també realitzades amb el programa autocad. 

 

Medint les finestres per la façana principal. 

 

Croquis de la façana principal. 
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Croquis de la façana C. 

 

Realització de les façanes amb programa Autocad. 

 

Realització de les façanes amb programa Autocad. 

 

Per la realització dels detalls com la forja, l’esgrafiat i els vitralls, vaig insertar una  

fotografia al programa autocad, la vaig reseguir i posteriorment la vaig escalar a la seva 

mida real. 

 

 

Espiga reseguida amb el programa Autocad. 
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Espiga finalment dibuixada. 

 

Realització de l’esgrafiat. 

TRACTAMENT D’IMATGES I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA. 

 

 Per el tractament d’imatges vaig utilitzar el Photoshop i per la redacció del 

projecte el Microsoft Word. 

 

Realització de la memòria amb el Microsoft word. 

 

Retoc d’imatges amb el programa Photoshop. 
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1 – L’ARQUITECTURA DELS DARRERS ANYS DELS S. XIX I 

PRIMERS DEL S. XX AL MÓN I A EUROPA. 

  

 Les tendències del s. XIX, que cercaven una arquitectura per als nous temps, 

arribaren a la fi del segle en un clima esclatant de revisió de les arts que tingué en la 

pintura, amb el naixement de l’impressionisme i l’abstracció, la seva màxima expressió. 

En distints països a la vegada, es produí un profund debat arquitectònic que va portar a 

una renovació difícil de caracteritzar homogènicament. Hi ha el moviment, per si mateix 

heterogeni conegut sota el nom genèric d’Art Nouveau, però també hi ha altres camins 

com per exemple l’anomenat Expressionisme que serà més intens en el període 

d’entreguerres, o el Racionalisme, base de l’arquitectura del s. XX, que iniciarà ja el seu 

camí abans de la Primera Guerra Mundial. Tot i això, una gran part de l’arquitectura 

seguirà fidel a la tradició Beaux-Arts, la qual coneixerà encara successius processos de 

regeneració. 

 

 Així en els anys que van des de 1880 fins la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 

es pot veure com es presenten propostes molt distintes ancorades en el passat, d’una 

banda, i amb la mirada posada en el futur d’una altre, que fan del final i del començament 

del segle una etapa frontissa entre l’arquitectura eclèctica i historicista del s. XIX, i 

aquella que després ha esdevingut l’arquitectura del s.XX. 

 

BASES TEÒRIQUES DE L’ARQUITECTURA DEL TOMBANT DE SEGLE. 

 

 A més del context de renovació artística general i de l’evolució real a què havia 

arribat l’arquitectura del s. XIX, els canvis que ara es produiran cal emmarcar-los en 

l’evolució del debat teòric. En primer lloc, la influència que encara tenen les idees de 

Viollet-le-Duc i dels seus deixebles. La importància de la construcció com element 

generador de l’arquitectura i la difusió del concepte d’estructura com a organisme 

diferenciat del tancament és potser, al costat d’una confiança en els nous materials com 

ara el ferro, l’element més destacable dels que podem atribuir a l’obra violletiana, la  

 

 

 

qual va tenir una influència tan gran que fins i tot les seves propostes formals foren preses 

com a punt de partida per avançar cap al futur. 

 

 Després, hem de registrar el paper de William Morris, seguidor de les idees de 

Ruskin i del moviment anglès medievalista. Morris va fundar el 1880, l’Arts and Crafts 

Exhibition Society, amb la idea de demostrar que el treball manual garantia un autèntic 

art.  

 Les exposicions Arts and Crafts es passejaren per l’Europa de la fi del segle i 

desencadenaren arreu entusiasme per les noves formes i colors. Les arts decoratives 

envaïren la vida domèstica, de manera que hom començava a parlar d’art total. En 

l’arquitectura, les arts decoratives eren conegudes com les arts aplicades o oficis artístics 

que obrien grans possibilitats a l’ornamentació i a l’atenció per la pell de l’edifici. 

 

 Hi havia encara, en l’arquitectura de fi de segle, un altre tipus d’influència que 

també provenia d’Anglaterra: era la persistent atenció a l’arquitectura popular i al 

cottage, que ja havia començat en els anys centrals dels vuit cents. L’arquitectura popular 

mostra dos aspectes distints: d’una banda, la frescor i el poder d’evocació de 

l’arquitectura que no és monumental, que no està enquadrada a cap estil, i per tant, gens 

acadèmica, de l’altre banda, la bellesa d’allò estrictament funcional, sense ornament, 

d’allò que ha crescut quasi orgànicament a l’empara de les noves i imperceptibles 

necessitats canviants. 

 

 Aquestes són les reflexions que es troben en la base d’una renovació de 

l’arquitectura, aspiració que ja prové de mitjan segle, però que s’accelera en els darrers 

anys del s. XIX i primers del s. XX, que és quan es produeix l’anomenada arquitectura Art 

Nouveau i s’inicia el que després s’anomenarà Moviment Modern. Són dos moviments 

successius però que de vegades arriben encara a superposar-se. Altres moviments, com 

ara l’Expressionisme, neixen també durant aquests anys i, a més,  
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persistirà l’historicisme i l’eclectisisme que continuaran, sobretot en la seva variant 

classicista. 

 

L’ARQUITECTURA ART NOUVEAU 

 

 El corrent principal que emergeix en aquest fi de segle, molt vistós i identificable 

per la seva expressió formal, és l’arquitectura anomenada Art Nouveau. Tot i el seu nom 

genèric francès, es tracta d’un moviment que apareix simultàniament en diversos països, 

fonamentalment a Bèlgica i França, a Anglaterra i Escòcia, a Alemanya i Àustria, i a 

Catalunya, prenent en cada lloc, uns noms distints: Modern Style, Liberty, Jugendstil, 

Secesion, Modernisme, etc.. La definició que s’ha donat a l’arquitectura de l’art Nouveau 

gira entorn de les consideracions següents: abandó de les referències historicistes, 

absència de simetria tant en planta com en alçat o secció, ús de línies oscil·lants i corbes 

(com l’anomenat cop de fuet) que li confereix una imatge de tensió dinàmica, tendència a 

una aparença elegant i luxosa de les superfícies basada en l’expressionisme dels materials 

i de la seva factura, recreació de motius orgànics, etc..  Principal autors més coneguts: 

Víctor Horta i Henry Van de Velde a Bèlgica, Hector Guimard a París, Charles Rennie 

Mackintosh a Escòcia, els vianesos Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich i Joseph Hoffman, 

a més dels catalans Antoni Gaudí i Cornet, Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig i 

Cadafalch. 

 

 Acabada la Primera Guerra mundial l’arquitectura Art Nouveau està ja de baixa, 

alguns dels arquitectes opten per retornar cap a l’historicisme, altres inicien un corrent 

expressionista que pendrà especial vitalitat en el període d’entreguerres, mentre altres 

s’encaminen cap al racionalisme. 

 

LES ARRELS DEL MOVIMENT MODERN 

 

 Simultàniament o a continuació de l’arquitectura Art Nouveau es va produir un 

corrent que ha estat qualificat de racionalista i s’hi troben compresos els arquitectes que 

constitueixen el que després s’ha anomenat la primera generació del Moviment Modern, 

és a dir, del moviment que va generar l’arquitectura del segle XX. El racionalisme  

proposà una manera compacta d’entendre l’arquitectura. Allò que distingeix les seves 

obres és la preocupació per la racionalitat estructural i material, l’ús acurat dels 

materials, la preferència per la línia recta i els plans ortogonals, el rebuig de  

 

l’ornamentació i de la monumentalitat i, sobretot una profunda convicció que, com deien 

els arquitectes de l’Escola de Chicago, la forma ha de seguir estrictament la funció.  

 

Referint-nos als arquitectes: 

 

A França:   - August Perret: va experimentar amb el formigó armat. 

  - Tony Garnier: propostes de la ciutat industrial. 

 

A Holanda: - Heindrich Petrus Berlage, que en l’edifici de la Borsa d’Amsterdam,  

  mostra una voluntat de simplificació i de racionalitat en l’ús dels   

  materials. 

 

A Austria: - Otto Wagner. 

  - Joseph Hoffmann que fuig de l’ornamental. 

  - Adolf Loos, deixeble de Wagner i autor del manifest Ornament i delicte. 

 

A Alemanya: - Henrinrich Tessenov que va contribuir a la simplificació del llenguatge  

  formal. 

  - Walter Gropios, Mies Van der Rohe i Le Corbusier, mestres de   

  l’arquitectura del s. XX. 
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TRET DE: 

 

- ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ I CIUTAT A L’OCCIDENT INDUSTRIAL. 

 Autor: Jaume Rosell. Editor: Jaume Rosell. Data de pub: Novembre 1997 (quarta revisió 

gener 2000) 

 

ANNEXES: 

 

- Fragment de ORNAMENTO I DELITO de ADOLF LOOS. 
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2- L’ARQUITECTURA ESPANYOLA I CATALANA EN ELS ANYS 

DEL TOMBANT DE SEGLE. 

 

 Allò que es considera com l’etapa del tombant de segle, a Espanya presenta una 

periodització més allargassada que a la resta d’Europa, a causa de la no participació 

espanyola a la Primera Guerra Mundial, i podem dir que va des de la restauració 

Borbònica de 1875 fins pràcticament a l’adveniment de la Segona República, l’any 1931. 

La seva caracterització, encara que amb un relatiu endarreriment, presenta els trets 

generals de l’arquitectura europea: un ferment eclecticista que desemboca en l’Art 

Nouveau –aquí Modernisme-, una continuïtat en el posterior moviment regionalista, unes 

espurnes de classicisme i l’aparició, ja cap a finals de la dècada dels vint, del moviment 

racionalista d’adscripció internacional. A Catalunya però, per raons polítiques i 

econòmiques les coses succeeixen de manera particular, vinculades tanmateix, a la realitat 

espanyola però, amb la mirada vers Europa i encara que, pugui semblar paradògic, més 

cap a la recerca d’una arquitectura moderna que no pas d’una arquitectura nacional. 

 

DE L’HISTORICISME AL RACIONALISME. 

 

 Al 1875 però, la paraula d’ordre era “l’arquitectura nacional”. De fet aquí a 

Catalunya, com Europa, es recollien les incògnites del segle XIX que passaven per l’estil i 

el caràcter i, més que res, per la recerca d’una arquitectura genuïna. Però, a Espanya, la 

idea d’una arquitectura nacional tenia connotacions especials, primer a Catalunya per 

efectes de la Renaixença, però cap al final del segle a tot arreu a causa de la depressió i 

posterior ànsia de regeneració  per la pèrdua de les colònies i, després, per l’obertura 

política cap a les mancomunitats. 

 

 Així, el Modernisme coneix una primera edició, discreta a Espanya però, potent i 

genuïna a Catalunya, eclècticament volguda si no hi havia més remei però, amb l’èmfasi 

posat en la recerca d’un camí per a l’arquitectura moderna. I té una segona edició, 

d’influència europea, sobretot vienesa, a Espanya, i molt més discreta a Catalunya. 

 

 

 

 L’arquitectura espanyola que arrossegava encara l’historicisme vuitcentista, es 

troba molt pendent de l’estil i desembocà, a partir de l’èxit internacional del pavelló 

espanyol a l’Exposició Universal de París de 1900, en un corrent neohistoricista diguem-

ne nacionalista. Aquesta arquitectura, neoplateresca, es difongué a Espanya i a fora, 

sobretot a Amèrica del Nord, on es conegué com a estil espanyol, californià o 

“monterrey” en record de la torre salmantina amb què s’havia inspirat. Aquest èxit relatiu 

d’una nova arquitectura nacional fa assajar encara, a alguns arquitectes, una reedició de 

l’arquitectura barroca xorigueresca, més genuïna, a propòsit. 

 

 Després, va venir la identificació entre nació i regió i l’arquitectura nacional es va 

entendre com a arquitectura regional. El regionalisme va tenir dos focus principals, 

l’anomenada escola “montañesa” que prenia patró de l’anomenat estilo andaluz que 

posava l’accent en l’eclecticisme basat en la tradició històrica del sud. Leonardo 

Rucabado era l’arquitecte impulsor principal del primer corrent, a que s’han adscrit noms 

rellevants com el de Manuel Maria de Smith i Aníbal González. A Catalunya, tot i que 

aquesta arquitectura tenia alguns ressons, el regionalisme ja havia passat, i des de la 

cultura oficial, des del nacionalisme polític es proposava mirar cap a la Mediterrània. Era 

el Noucentisme, que tot i el viratge lingüístic, continuava a la recerca de la modernitat. 

 

L’ARQUITECTURA MODERNISTA CATALANA. 

 

 La conformació d’un partit industrial fort, la Lliga Regionalista, barreja d’idees 

progressistes i conservadores que culminà, el 1914, amb la fusió de les quatre diputacions 

catalanes en la Mancomunitat de Catalunya, propicià la modernització del país basada en 

l’articulació territorial, el desenvolupament industrial i l’enfortiment i posada al dia de la 

cultura. La capital, Barcelona, que havia celebrat l’any 1888 una Exposició Universal i 

apuntava cap a una nova edició el 1914, esdevingué, amb la incorporació dels municipis 

perifèrics a principis del s. XX, una gran ciutat amb mig  
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milió d’habitants que la convertiren en cap davantera de les aspiracions de tot Catalunya i 

motor del seu desenvolupament. La ciutat s’havia preparat per aquesta transformació en 

gran capital amb l’aprovació del Pla Cerdà i ara, amb la voluntat de fer-ho realitat i 

d’edificar l’arquitectura singular i monumental que una urbs necessita, posaria en marxa 

una revisió d’aquells plantejaments per mitjà del Pla Jaussely. Els mateixos arquitectes 

que protagonitzaven l’etapa modernista es trobaven vinculats a tot aquest estat de coses: 

Lluís Domènech i Montaner, per exemple, arquitecte del Palau de la Música, de l’hospital 

de Sant Pau, de l’institut Pere Mata de Reus... Josep Puig i Cadafalch que va construir la 

Casa de les Punxes, la Casa Amatller, les Caves  

Codorniu,  va projectar la plaça de Catalunya.. i També va ser president de la 

Mancomunitat de Catalunya després de Prat de la Riba. 

 

 En el terreny de l’arquitectura, la personalitat més destacada va ser Antoni Gaudí i 

Cornet (1852-1926) va esdevenir l’arquitecte de la família Güell, va construir un gran 

nombre d’edificis entre els quals la casa Vicens, la casa Milà, la casa Batlló, la casa 

Bellesguard, la Cripta de la Colònia Güell i el Temple de la Sagrada Família. Gaudí va 

crear una veritable escola i juntament amb els seus deixebles, més tard col·laboradors, 

van marcar per molts anys l’arquitectura catalana, com ho manifesten les obres de Josep 

Mª Jujol o de Cèsar Martinell o Joan Rubió i Bellver, entre d’altres. Avui Antoni Gaudí és 

vist com un renovador de l’arquitectura i la seva obra gaudeix de la més alta estima en 

l’arquitectura contemporània. 

 

 Les obres d’aquests arquitectes podríem dir, generalitzant, que són d’un 

eclecticisme crític, amb influències de John Ruskin, Viollet-le Duc, Gottfrid Semper i 

altres, i després de 1900 - com l’obra de Rafael Masó - amb influències del modernisme 

europeu.   

 

ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ MODERNISTES. 

 

 L’arquitectura modernista catalana té molt en compte la qualitat de l’espai i, 

presta sobretot una gran atenció a la llum, com ho podem veure en el pati central que 

articula els espais del Palau Güell. També podem parlar d’una gran atenció a la pell,  

una pell de vegades orgànica com la dels edificis de Gaudí, o una pell interior, rica i 

luxosa com la del Palau de la Música. 

 

 Els anys del tombant de s. XIX cap a s. XX coincideixen amb un debat fructífer 

sobre la construcció, en la convivència dels nous materials per l’arquitectura, 

especialment el ferro amb partidaris i detractors. El paper del càlcul i de la tècnica en 

general són molt presents en la reflexió arquitectònica. Un exemple de Domènech i 

Montaner que utilitza el ferro i el maó d’acord amb les teories de Guastavino o la mateixa 

voluntat de modernització d’Antoni Gaudí i Cornet que podem contemplar en l’esforç de 

coordinació dimensional i podríem dir fins i tot de pseudoprefabricació del Park Güell. 

 

 També cal destacar un nou ús dels materials, amb la sinceritat que demana Wiliam 

Morris: la pedra, el maó, el ferro; la recuperació de tècniques com el treball de la forja, la 

confecció de vitralls, l’esgrafiat, etc.. i la revitalització de totes les arts aplicades existents. 

La xarxa d’artesans s’amplià a finals de segle i guanyà en qualitat gràcies a la 

incorporació dels pintors, escultors, arquitectes... 

 

 L’ús constructiu i expressiu del maó pla, va conèixer un gran esplendor i va ser 

portat fins al límit per Gaudí i la seva escola, amb les superfícies reglades: paraboloides, 

hiperboloides, etc.. Així aquella construcció de maó que  havia nascut i s’havia fet 

tradicional a Catalunya, va arribar al punt que es va mitificar anomenant-la construcció 

catalana. 

 

 La seva creativitat i originalitat estigué a favor de l’artesania, de la modernització 

i a favor de la industrialització i la seva arquitectura fou possible gràcies a la 

infraestructura productiva, a una xarxa d’empreses de transformació del ferro, a una 

xarxa d’empreses de construcció, una munió d’artesans que hi col·laboraren, gràcies 

també a la destresa del paleta, que s’havia format des de l’aprenentatge empíric a redós 

de la construcció de maó que es desenvolupà a finals del s. XVIII i que ara ho podia fer en 

una escola: l’Escola del Treball de la Mancomunitat de Catalunya. 
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EL NOUCENTISME. 

 

 Posterior al Modernisme va aparèixer el Noucentisme, va ser Eugèni d’Ors qui va 

establir la paraula, com a definitòria d’una concepció estètica, prenent la designació del 

segle pel seu número cardinal, per tal de assenyalar una posició d’avançada, de progrés, 

enfront del Modernisme, aquest era l’estil del segle passat, el Noucentisme era l’estètica 

del s. XX, de totes maneres, la influència de les figures modernistes es va allargar fins 

gairebé el final de la segona dècada del nou segle que començava. 

 

 El Noucentisme era, abans que tot, una voluntat de construcció d’un país i un 

procés d’organització de la cultura catalana moderna, portada a terme en coordinació 

amb el poder polític de la Lliga i dins les coordenades culturals i estètiques de l’Europa 

contemporània. Propugnava la serenitat de la raó, el seny, el retorn al classicisme. Tot el 

que el Modernisme tenia d’irracional i caòtic, de visceral i de biològic, es canalitza i es 

tempera cap a un moviment d’inspiració i d’aspiració clàssica, mesurada i ordenadora.  

 

Malgrat tot, els dos moviments no estaven tan allunyats com semblava, tenien en 

comú la mirada enrere i la utilització d’estils del passat, l’interès pels detalls, que es 

tradueix en la rehabilitació dels oficis artesans, i el compromís cívic i patriòtic amb 

projectes polítics diversos i estils d’actuació diferents, modernistes i noucentistes 

compartien la passió per uns mateixos ideals, aquella llengua i aquella pàtria que calia 

redreçar. Així doncs, el resultat més evident d’aquest impuls culturitzador va ser el procés 

de normalització lingüística. Aquest impuls transformador va buscar de fer-se efectiu a 

través de la Lliga Regionalista, la qual imposava paràmetres polítics i socials amb la 

clara intenció de construir una cultura burgesa. Sovint s’identifica la definició de 

noucentista amb la de política, la qual es basava en quatre noms: Prat, Fabra, Ors i 

Carner, representants respectivament de la política, la llengua, la cultura i la poesia. 

 

 El programa noucentista, en allò que vol ser modernitzador, pren la ciutat com a 

emblema de modernitat. Esdevé una de les consignes del programa, fins hi tot d’Ors hi fa 

referència insistentment en els seus textos: construir un nacionalisme modern és fer  

 

 

ciutat, fer cultura ciutadana, civilitat. Des de la literatura i les altres belles arts aquest 

compromís s’estén amb força notorietat. En l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme, aquest 

programa no resulta tant efectiu ni notori, doncs és necessari que el desenvolupament 

d’aquestes transformacions urbanes tinguin un període llarg de concreció i construcció, i 

com tothom sap les convulsions polítiques de finals del primer terç del segle passat no 

foren les adients per a aquests processos culturals.  

 

 De tota manera, no hem d’excloure del discurs la dosi de conservadorisme que en 

tot aquest període hi és present. A les classes dirigents burgeses, tant industrials com 

comercials, tot i afegir-se a aquests moviments culturals i artístics, tant en el període 

modernista com en el noucentista, els és molt dificultós superar el seu esperit conservador, 

cosa que també succeeix en el cas dels representants polítics. És cert que molts d’aquests 

creadors no acabaren responent a les promeses dels seus inicis, i en canvi sí que ho feren 

d’altres que avui són plenament reconeguts. En el primer cas és com si estiguessin forçats 

a desdibuixar els esforços d’innovació i modernitat sota la sordidesa conservadora dels 

seus clients, que desitjaven models i referències als eclecticismes anteriors. En l’altre cas, 

figures com Gaudí, Domènech i Montaner, Jujol..., que en la seva obra estan totalment 

allunyats del conservadorisme, són avui internacionalment reconeguts.  

 

 Els arquitectes catalans és de moltes maneres diverses que arriben a projectar en 

termes que podem anomenar noucentistes. Aquesta complexitat és la que ha fet que 

diversos autors es plantegin si és possible parlar clarament d’Arquitectura Noucentista,  

com és el cas d’Oriol Bohigas. D’altres, com Ignasi de Solà Morales, intenten explicar 

d’una manera global l’arquitectura del nou-cents com un projecte per tal d’assolir una 

Arquitectura nacional i moderna a partir de la successiva i coetània, per tant força cops 

contradictòria, transformació del Modernisme 
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  Així doncs, dins el mateix Noucentisme, podem parlar de: 

 

 - Deixebles de Gaudí i l’Expressionisme, amb un llenguatge estructural depurat i 

 formes reposades. Aquests no complien la ortodoxia noucentista d’Ors però si els 

 criteris i actituds. Els autors més destacats són Martinell, Jeroni Martorell i 

 Rubió Bellver (tots col.laboradors de la Mancomunitat) 

 

 - Arquitectes europaístes amb influències germàniques, austríaques, suisses i 

 vieneses  amb voluntats no menys nacionals. Entres els seus seguidors destaquen 

 Rafael Masó, Josep Maria Pericas i Josep Puig i Cadafalch. 

 

 - Estil popularista, ordenat i burgès. Són els edificis construits per l’ajuntament  de 

Barcelona. Un autor destacat vas ser José Goday. 

 

 - Classicisme: recuperació del llenguatge clàssic amb fonts d’inspiració 

 florentines i romanes. Aquesta corrent es va ocupar de la majoria de 

 construccions a Catalunya durant les dècades de finals de segle. Al principi es 

 van manifestar en front de qualsevol manifestació modernista i post-modernista, 

 més tard es van dividir en monumentalistes i brunellesquians. Els autors a 

 destacar són Florensa, Nebot, Bona, Pere Domènech, Cendoya, Bordas,  Folguera 

i Raventós. 

 

 Els temes preferits en aquest moment són els de caràcter públic i civil: 

biblioteques, museus, temples, cellers, escoles, ateneus.. en definitiva equipaments que 

cerquen millorar el nivell cultural de la població, i en el camp de la residència sorgeix 

amb força l’habitatge suburbà (Masó a Girona, Florensa a Barcelona, Simó a Reus..) a 

semblança de l’anglesa ciutat jardí, sense oblidar encara les cases senyorials i les 

burgeses plurifamiliars, amb les quals construir la ciutat. Podríem concloure que aquest 

moviment, certament coetani amb el final del Modernisme, vol reaccionat contra aquesta 

realitat: l’excessiu localisme i decadentisme en què havia caigut cert modernisme. Les 

noves propostes volen incidir en la possible i desitjada recuperació dels models i formes 

clàssiques com a garantia d’una pràctica artística amb domini tècnic, amb la voluntat de  

conciliar aquest retrobament amb fórmules clàssiques des de la vocació de modernitat, i 

en termes més generals amb la plena convicció del protagonisme social i cultural de l’art. 

 

 El 1923 la dictadura del General Primo de Rivera va eliminar les institucions 

creades per el Noucentisme com són la Mancomunitat i l’Institut d’estudis Catalans. 

 

 A partir de 1926 van començar a aparèixer reaccions literaries en contra del 

Noucentisme, però va ser el 1929, quan es va formar el GATCPAC (grup d’artistes i 

teòrics catalans del progrés de l’arquitectura contemporània), que va començar realment 

la decadència. El GATCPAC va difondre les noves idees arquitectòniques i urbanístiques 

mitjançant el internacionalisme i el racionalisme. 
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TRET DE: 

 

- ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ I CIUTAT A L’OCCIDENT INDUSTRIAL. 

 Autor: Jaume Rosell. Editor: Jaume Rosell. Data de pub: Novembre 1997 (quarta revisió 

gener 2000) 

- QUAN LA PEDRA MADURA 

Autor: Ramón Alberch, Narcís Jordi-Aragó, Francesc X. Bosch. Editor: Col·legi Oficial 

d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. Data de pub: 1991. 

- DIBUJO I PENSAMIENTO EN LA OBRA DE RAFAEL MASÓ. 

Autor: Rafael Pérez González. Tesis doctoral UPC.  

- ARQUITECTURA NOUCENTISTA A REUS. 

Autors: Jordi March, Jordi Bergadà, Albert Arnavat, María Jesús Muiños, Jordi Tous, 

amb fotografies de Joan Rius i Arcadi Vilella.  

Ajuntament de Reus, Col·legi arquitectes de Catalunya, Col·lecció del Modernisme al 

Noucentisme/2 Edicions Pragmacop. 2003, 1ª ed. 
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3 – PANORÀMICA DE L’ARQUITECTURA A GIRONA.  

 

 El renaixement cultural iniciat a principis de segle per una colla de joves literats 

com Carles Rahola, Xavier Montsalvatge, Prudenci Bertrana, Miquel de Palol, Rafael 

Masó i altres, converteix la nostra petita ciutat, com diu J. Camps i Arboix, en el segon 

nucli cultural de Catalunya. Això possibilitarà, en el cas concret de Masó, la realització 

d’una de les obres d’arquitectura més importants del país, així com la formació entorn 

d’ell d’un grup d’artistes i d’artesans de veritable vàlua, com l’escriptor Joan Solà, el 

pintor i ceramista Joan Baptista Coromina, el decorador Josep Maria Busquets, el 

serraller Nonito Cadenas, el fuster Pratmans...  

 

EL  MODERNISME A GIRONA. 

 

 El renaixement cultural sorgí amb retard respecte a Barcelona. Ja l’any 1901 van 

fer estada a Girona figures significatives del modernisme català, concretament Utrillo, 

Casas i, sobretot, Rusiñol. Santiago Rusiñol esdevingué un visitant assidu de la ciutat, i 

d’ell són conegudes facècies i relacions de tota mena, com la que mantingué amb el 

popular Pepet Gitano. De fet, un dels aspectes del modernime era una certa tendència 

anarcoide, la vida bohèmia. En tot cas, Rusiñol conferí consciència de grup als joves 

modernistes. 

  

 El període culminant del modernisme gironí abasta la primera dècada del segle. Es 

manifesta plenament l’any 1902 amb les dues revistes Enderroch, Vida i Lletres. Caldria 

precisar que al nucli de la revista Lletres i sobretot Vida representava el sector 

confessional i més conservador, que desembocarà en la Lliga Regionalista. En canvi, el 

més iconoclasta, amb Prudenci Bertrana i Miquel de Palol, s’aplegà a l’Enderroch, i 

molts dels seus redactors anirien a parar a El Poble Català. 

 

 La plasmació de la ruptura respecte la generació de La Revista de Gerona ( 

erudició positivista, llenguatge romàntic i indefinició lingüística)  fou l’organització, el 

mateix 1902, dels Jocs Florals de l’Enderroch, que l’any següent esdevenien ja els Jocs 

Florals de Girona, amb aquest nom es consolidarien en successives edicions fins el 1935. 

 

 

 Entre els principals components del grup gironí hi havia Xavier Montsalvatge, 

Josep Tharrats, Miquel de Palol,  però qui millor representa el modernisme gironí és 

Prudenci Bertrana, pintor, escriptor i periodista. Sobresurten algunes de les seves obres 

molt vinculades a Girona com Josafat (1906). 

 

 Bertrana, aïllat i fatigat, i mal vist per la benpensant societat gironina, que estava 

escandalitzada per els seus escrits, l’any 1911 es traslladà a Barcelona.  

 

 Així doncs, el modernisme gironí fou un impuls frustrat. El conservadorisme social 

no estimulava la renovació cultural. Marginats i aïllats, els modernistes es veieren 

obligats a marxar a Barcelona, o a restar a Girona sense gaire incidència. El mateix 1911, 

en què significativament Prudenci Bertrana abandonà Girona, fou l’any que a la ciutat 

triomfà ja plenament el Noucentisme. 

 

EL  NOUCENTISME A GIRONA. 

 

 El Noucentisme, nova orientació cultural que havia triomfat a Barcelona el 1906, a 

Girona no va quedar plenament implantada fins a l’any 1911. Significativament, els Jocs 

Florals d’aquell any foren presidits per Eugeni d’Ors, i hi foren premiats Carles Riba, 

Josep Carner, Jaume Bofill i Mates, Llorenç Riber, Miquel Ferrà i el gironí Rafael Masó. 

 

 De fet, Rafael Masó i Valentí, esdevingué el més significatiu i influent capdavanter 

de la cultura gironina. Amic de Carner i Bofill i Mates, representa plenament el 

Noucentisme a la ciutat, amb tot el seu afany de civilitat i d’ordenació. 

 

 La política urbanística d’aquesta època adreça les actuacions a la millora de la 

imatge urbana, a la realització d’espais d’ús col.lectiu i a la millora  dels serveis urbans.  
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 A Girona es bastí també, encara que amb una realització mediocre, com 

corresponia a la seva vida econòmica i social, un programa cultural i ciutadà. El fruit més 

aconseguit i més representatiu, per bé que massa breu, va ser la creació de la societat 

Athenea (1913-1917), en un edifici de Masó mateix.  

 

 Athenea era un centre cultural difusor dels postulats noucentistes. La junta era 

presidida per Francesc Montsalvatge, però l’autèntic promotor era Rafael Masó. El 

caràcter moderat de l’associació es fa patent amb la presència, com a vocal de la junta, de 

Mn. Josep Pou. 

 

 Durant els seus quatre anys de vida, la societat organitzà moltes i molt diverses 

activitats: exposicions, conferències, concerts, titelles per als menuts... Athenea donà un 

suport explícit al Noucentisme. Hi pronunciaren conferències personalitats tan 

significatives com Eugeni d’Ors, Puig i Cadafalch, J. Llongueras...; i hi llegiren la seva 

obra poètica Josep Carner, Jaume Bofill, Llorenç Riber, López-Picó, ... L’entitat era 

sostinguda amb les aportacions del socis, bàsicament de la burgesia progressista. 

 

 Cal dir amb tot, que l’obra ordenancista de la Mancomunitat tingué a la ciutat una 

incidència directa mínima. Potser cal esmentar, en aquest sentit, la creació de l’any 1920 

de la Biblioteca Popular de la Dona. 

 

  A la ciutat, d’altra banda, hi havia propostes culturals, propostes que en part 

coincidien amb els postulats del noucentisme i en part en divergien. En tot cas, el seu marc 

de referència no era el programa de la Lliga Regionalista, ni el catolicisme conservador, 

sinó que s’aixoplugaven a les planes d’El Autonomista. Eren uns corrents minoritaris, 

potser diversos, però amb alguns noms significatius com Carles Rahola, Cassià Costal o el 

republicà Miquel Santaló. 

 

 Ja al final del període, i en aquesta mateixa línia, tingué lloc la fundació, el 12 

d’octubre de 1922, de l’Ateneu, promogut precisament per Cassià Costal, Josep Junquera, 

Joaquim Pla i Carles Rahola. L’Ateneu va desenvolupar, sota la presidència  

de Rahola, una gran i meritòria activitat. L’any 1923, per exemple, hi donaren 

conferències Lluís Nicolau d’Olwer, Tomàs Garcés, Eugeni d’Ors, Rovira i Virgili, ... 

 

 En l’àmbit de les lletres, el noucentisme gironí es reflecteix en l’obra poètica del 

mateix Rafael Masó. També cal esmentar l’aportació del poeta Joan Badia. 

 

 Així doncs, Girona, en el primer quart de segle, comptà amb una intensa vida 

ciutadana que fa d’aquests anys un dels períodes més interessants de la seva història.  

 

L’ARQUITECTURA I L’URBANISME. 

 

 Girona, els primers vint anys de segle, tingué més dinamisme demogràfic que el 

darrer terç del s. XIX. Amb tot, el creixement de la ciutat persistí en uns nivells molt 

discrets. 

 

 Prosseguí, així, la lenta expansió seguint els eixos que ja havien estat assenyalats. 

La plaça Marquès de Camps va esdevenir la zona més dinàmica de la Girona 

contemporània. De fet, el creixement urbanístic responia fonamentalment a la mera 

conjunció dels interessos de la propietat amb una certa necessitat d’expansió. No hi havia 

poderosos impulsos industrials, ni una burgesia emprenadora. Les limitacions de 

l’Eixample van ser, encara, agreujades pel desordre de les construccions. 

 

 Per això, l’Eixample, i el conjunt mateix de la ciutat, no presenta edificis gaire 

significatius. Potser el més emblemàtic, representatiu en tot cas de la capitalitat 

administrativa, és l’edifici de Correus i Telègrafs. Es tracta d’una obra dels arquitectes 

Eusebi Bona i Enric Catà, amb escultures de Frederic Marés, inaugurada l’any 1922 (val 

a dir que va ser preferit, en un concurs d’avantprojectes, al que presentà Rafael Masó). 
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 També cal ressenyar, dins aquesta referència a l’obra pública, el Grup Escolar i 

l’Escorxador, obres ambdues de l’arquitecte municipal Martí Sureda, i encara, 

l’habilitació amb un caràcter semipúblic de La Caritat, a la plaça dels Lledoners, de Roca 

Pinet. 

 

 Tot amb tot, l’obra més valuosa és, innegablement, la de Rafael Masó. Segons Joan 

Tarrús, “ les obres de Masó compreses entre el 1912 i 1922 mereixen ser incloses 

definitivament en la història de l’arquitectura europea del primer quart de segle”. 

Esmentarem com a significatives la Farinera (1910-11)i la casa Teixidor (1918-1922)  i la 

casa Gispert Sauch (1921-23). També es deu a Masó la tàpia del cementiri (1918). 

 

 Altres obres arquitectòniques de vàlua són les destil.leries Regàs (1908) i Gerunda 

(1912-13), d’Enric Catà, ambdues al Pont Major; la casa Norat (1912-13) de Roca Pinet, 

a la Rambla; i el xalet Juandó (1910), d’Isidre Bosch. 

 

 Per contra, la ciutat va veure’s desposseïda de l’església del Pilar, del s. XVI, que 

fou desmuntada i traslladada a Sant Hilari Sacalm pel marquès de Pallejà. 

 

 El 7 de novembre de 1909 s’inaugurà el monument “als defensors dels Setges”, 

aprofitant restes del baluard de Sant Francesc; és el popular monument “del lleó” que es 

troba a l’actual plaça del Mercat. 

 

 Uns anys després, el 1912, s’inaugurà unes àmplies naus per el mercat del bestiar, 

però posteriorment foren ocupades per un descatament d’artilleria. En relació amb aquest 

quarter, s’escau esmentar que l’any 1921 s’adquiriren un amplis terrenys d’uns 25.000 

m2, per destinar-los a la construcció de les casernes. Eren uns terrenys aleshores allunyats 

de la ciutat, al costat de la carretera de Barcelona i del carrer Emili Grahit. 

 

 Des d’una altra perspectiva, cal assenyalar que la ciutat històrica recobrà 

actualitat. Sorgí una nova consciència del valor patrimonial del barri vell, considerat en el 

seu conjunt. Ja no es tractava de conservar només els edificis monumentals, sinó de  

preservar el conjunt històric. Era una percepció totalment nova, oposada a la que havia 

dominat el darrer terç del s. XIX. 

 

 Aquest canvi de sensibilitat aflorà polèmicament l’any 1916. En efecte, la 

Diputació pretenia restaurar el Palau del Vescomtat, casa dels Agullana, per habilitar-lo 

com a seu de la corporació. Tanmateix, la planificació urbanística obligava a recular la 

façana de l’edifici uns metres, perquè s’adeqüés a la nova alineació del carrer, aprovada 

el 1885. La qüestió esdevingué motiu de forta controvèrsia. Rafael Masó va ser el màxim 

defensor de la conservació integra de l’edifici, i trobà suport en Jeroni Martorell, des del 

Servei de Conservació i Catalogació de Monuments de la Mancomunitat. El gener de 1918 

la casa Agullana era declarada monument arquitectònic a conservar. 

 

 Una situació similar va plantejar-se amb la restauració de la casa Pérez Xifra, 

palau de Caramany. També va aconseguir-se l’any 1918, que fos declarada monument 

històrico-artístic. 

 

 El problema de fons, però, persistia; perquè la gran majoria de carrers del barri 

històric continuaven afectats per les reformes d’alineacions aprovades el darrer terç del s. 

XIX. Va ser novament Rafael Masó qui va desencallar el tema. Des del seu càrrec de 

regidor, en representació de la Lliga, va promoure una comissió per revisar les 

alineacions. La comissió, formada per regidors, arquitectes i representants de turisme, va 

emetre un informe que anul.lava bona part de les noves alineacions. Aquest informe fou 

aprovat per l’ajuntament el febrer de 1922. 

 

 Girona, així, i gràcies a la poca empenta constructora, va poder conservar el 

centre històric. Ara s’imposava ja un nou criteri urbanístic, respectuós no només amb les 

monuments aïllats i excepcionals, sinó amb el conjunt urbà. Com una ratificació d’aquest 

gir, el 1922 la plaça de l’arquitecte municipal, vacant per la dimissió de Martí Sureda, va 

ser ocupada per Ricard Giralt Casadesús. S’obria tot un nou període per l’urbanisme 

gironí. 
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TRET DE: 

 

- LA GIRONA DE LA RESTAURACIÓ 1874-1923. 

Autor: Puigbert i Busquets, Joan. 

- RAFAEL MASÓ – RECOPILACIÓ I SEL.LECCIÓ A CÀRREC DE JOAN TARRÚS 

GALTER. Col.legi d’arquitectes de Catalunya i Balears. 1971. 

 

ANNEXES: 

 

- ELS JOCS FLORALS A GIRONA. 

- LA GEOGRAFIA FÍSICA DE RAFAEL MASÓ. 

- RAFAEL MASÓ. UN HOME DEL S.XX. 
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L’ARQUITECTE RAFAEL MASÓ I 

VALENTÍ.  

 

1 - BIOGRAFIA. 

2 - CRONOLOGIA DE LES SEVES OBRES. 

3 - ANY MASÓ. 
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1 – BIOGRAFIA. 

  

ORÍGENS FAMILIARS. 

 

 Rafael Masó i Valentí neix a Girona al carrer de les Ballesteries, 31 (ara 29), el 

dia 16 d’agost del 1880. Fill de Rafael Masó i Pagès i de Paula Valentí i Fuster i segon 

d’onze germans. 

 

 Es té coneixement que el besavi de l’arquitecte, Rafael Masó Pascual, era natural 

de Sitges i veí de Barcelona. Dedicat al comerç marítim, es casà amb Teresa Ruiz de 

Espejo y Castellanos, cubana. A Santiago de Cuba nasqué el seu fill Gaudencio, que 

també es dedicà al comerç marítim. 

 

 Gaudencio Masó – l’avi de l’arquitecte – es casà a Barcelona, a l’església del Pi, 

el dia 20 de maig del 1850, amb Paula Pagès Monserdà, nascuda a Barcelona i filla de 

Narcís Pagès, advocat i propietari de Sant Julià de Ramis. El matrimoni residí a 

Barcelona com a mínim fins el 1857 i hi tingueren tres fills: Rafael, nascut el 1851 – pare 

de l’arquitecte -, Arturo, nascut el 1853, i Rosalia, nascuda el 1857. 

 

 Entre aquesta data i el 1863 la família es trasllada a Sarrià (Barcelona), on neixen 

tres fills més: Alfons, nat el 1863, i Francesc i Carme, bessons, nascuts el 1866. La mare 

mor de resultes del part. Gaudencio Masó es casarà més endavant amb Rosa Sagristà 

Amat i no tindran fills. El 1871, es sap amb domicili a Girona, al carrer de l’Escolapia, 2 i 

de professió “hacendado”. Ha deixat enrere el comerç marítim i inicia la seva vida 

gironina. El 1881 funda el periòdic “El Constitucional, Órgano del Partido Liberal 

Dinástico de la Provincia de Gerona”. Aquest periòdic apareixerà fins a l’estiu del 1889, 

data en què és nomenat “Oficial de la sala segunda” de l’Audiència de Girona. Va morir 

el 1883. Les notícies biogràfiques que es tenen ens el mostren com un home amb voluntat 

d’intervenció pública i amb una certa ambició cultural, aspectes de la seva personalitat 

que influrian el fill i els néts. 

 

 

 

 

 Rafael Masó Pagès, pare de l’arquitecte, neix a Barcelona el 1851 i es trasllada 

amb la família, a Sarrià. Va fer els estudis de batxillerat i va anar a Bolonya per tal  

d’estudiar dret. No en tornà, però, advocat. Segons la seva filla Maria de la Bonanova, a 

Bolonya “hi va córrer molt”. Es dedicà més als estudis de pintura que no pas als de dret. 

De fet, la pintura vas ser una afició que va mantenir al llarg de la seva vida. 

 

  Tornat de Bolonya sense completar els estudis, exerceix de procurador i 

d’administrador, primer a Barcelona i després a Girona (1860). El 26 de novembre del 

1877 es casa amb Paula Valentí i Fuster (1851-1926), filla de Jaume Valentí Rovira, 

metge de Sant Julià de Ramis. El matrimoni s’instal.là a Girona a la casa del carrer 

Ballesteries propietat de la família Valentí. 

 

  

 Rafael Masó i Paula Valentí al castell de Foixà. Entorn de 1910. 
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 El 1889 funda el “Diario de Gerona de Avisos y Noticias”, que dirigirà fins a la 

seva mort, el 1915, i que s’imprimeix a la impremta que instal.la als baixos de la casa del 

carrer Ballesteries. 

 

 El “Diario de Gerona de Avisos y Noticias”, és l’hereu d’El Constitucional, que 

digiria el seu pare. Diari que desapareix el 1889, el mateix any de l’aparició del Diario de 

Gerona. Aquest diari, que comença essent un senzill full de “avisos y noticias”, serà, a 

partir de finals de segle, un diari important i influent a Girona, dins l’àmbit ideològic 

conservador i catòlic, i es manté fins al 18 de juliol del 1936. Simpatitzant del catalanisme 

polític, no és un diari de partit. Tot i que inclou articles en català, no canvià la llengua de 

la capçalera originària fins al 1932.         

   

   Les tres capçaleres successives del diari. 1989-1936. 

La impremta, segurament destinada en principi a la confecció del diari, es convertirà en 

una activitat important de la família, tant des del punt de vista econòmic com pel fet de 

possibilitar el suport d’iniciatives culturals. 

 

 A part del diari i la impremta, Rafael Masó i Pagès es dedicà tota la vida a la 

 professió judicial, com a procurador de tribunals, i va ser degà del Col.legi de 

Procuradors. També va ser regidor de l’Ajuntament i diputat de la Corporació Provincial. 

Els fets bàsics de la personalitat de Rafael Masó i Pagès, que influrian en els seus fills, 

bàsicament en els dos grans, són una forta religiositat, una voluntat d’intervenció en la 

vida pública, i una inclinació a les belles arts i a una certa mística de la vida de la llar. 

 

 El context cultural gironí de finals del s. XIX en el qual es mou Rafael Masó i 

Pagès és en certa manera el de la Renaixença, tot i que molt apagat a causa del fet que la 

Girona del s. XIX sofreix encara les conseqüències de les guerres napoleòniques i té una 

difícil recuperació demogràfica i econòmica. 

 

PRIMERS ESTUDIS I JOVENTUT A GIRONA. 

 

 Rafael Masó va fer el batxillerat al col.legi dels Maristes i a l’Institut de Girona 

(en aquella època els alumnes dels Maristes assistien a les classes de l’institut, 

acompanyats per un “hermano”, i després tornaven al col.legi, on se’ls explicava altra 

vegada la lliçó i se’ls feia estudiar.) 

 

 No és pas difícil d’imaginar la vida quotidiana del nen Masó fins als seus quinze 

anys en una ciutat com la Girona de l’època i en una família com la seva. El pas de les 

estacions amb els seus costums populars i les festivitats religioses amb les seves 

tradicions, les festes del carrer, el Tarlà, els pessebres, els Reis, la Quaresma, Corpus amb 

els gegants i els nanos, les berenades a les fons dels voltants. I la vida de carrer, amb la 

presència dels oficis: el ferrer, el fuster, etc. I la fascinació que devia exercir en ell el fet 

de pertànyer a una família on tot tenia un sentit gairebé ritual. Aquest món  
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popular, infantil i familiar queda molt ben explicat en els seus poemes: El meu carrer, De 

la llar, Cançons d’infant i El pessebre dels infants, entre altres. 

 

 

Fragment del poema Mon carrer de Rafael Masó. 

  

Família Masó - Valentí, 1896. D’esquerra a dreta, drets, Paco, Rafael,  Angelina, el 

pare, Santiago, Maria, Joan i Narcís. Asseguda, la mare, amb Paula a la falda. 

 

  

 Felicitacions de Rafael Masó a les seves germanes Paula i Maria, c. 1900. 
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La façana de la casa Masó del carrer Ballesteries, el dia de la festa del carrer, c. 1915. Al 

balcó, Maria Masó. 

 

 “ Oh, aquests dies d’hivern en què a totes hores plou! Se sap mes que es tenen 

pares, se sap més que es tenen germans, se sap més que el menjador escalfa. La sopera, 

la bullent sopera, és superbament portada per la minyona de roges galtes. La sopera 

entra triomfalment i el menjador queda ple d’una confortadora fumerola. I els vidres, 

molt savis i molt previsors, fan un tupid entelar-se, perquè més quedi a dins i més íntima 

sigui aquella alegria i aquella tebior del dinar d’aquests dies en què a totes hores plou!”  

Del Relat de Rafael Masó “Aquests dies d’hivern en què a totes hores plou” (c.1900), 

transcrit per Miquel Ferrà a l’opuscle de Rafael Masó i Valentí. Girona. 1936. 

  

El juny del 1895 obté el títol de batxiller. Des d’aquest any i fins el 1900 fa, com a alumne 

lliure, les assignatures prèvies al curs preparatori d’arquitectura, tant les  

assignatures de la Facultat de Ciències com les de la mateixa escola, i dues assignatures 

del curs preparatori. Aquests anys de joventut a Girona, paral.lelament a la intensa 

preparació universitària, Masó entra en contacte amb dues institucions que signifiquen 

una evolució i un creixement de l’aspecte religiós entès com a pietat tradicional i infantil – 

La Congregació Mariana dels Jesuïtes – i de l’aspecte català entès com a tradició 

popular – La Joventut Catalanista - . Aquesta doble militància tindrà continuïtat i es 

desenvoluparà quan Masó es traslladi a Barcelona. 

 

 El 1899 va iniciar les seves col.laboracions en les publicacions gironines tals com 

“Diari de Girona” i “Vida” participant conjuntament amb altres literaris com Xavier 

Montsalvatge, Carles Rahola, Miquel de Palol i Prudenci Bertrana. 

 

 El nucli fundador de “Vida” estava format pels germans Francesc i Antoni Viver, 

pels germans Santiago, Rafael i Joan Masó, per Joan Roquet i per Rafael Gay de 

Montellà. La revista s’imprimia a la tipografia Masó i tenia un censor moral en la figura 

del catedràtic del seminari Dr. Josep Pou i Batlle. Prudenci Bertrana és un cas especial 

dins dels col.laboradors de la revista. Vida apareixerà  del gener de 1902 al juny del 1903 

(34 números). 

 

 A part de la creació literaria, poemes i prosa, “Vida” té un fort pes didàctic i 

teòric, es tracta de donar a conèixer a Girona el moment actual europeu de l’art i la 

literatura, també de difondre les idees de Torras i Bages, d’establir unes certes bases 

teòriques, així com de donar notícies, sempre intencionades, o de promoure activitats a 

Girona. En aquest cas destaca el patrocini incondicional dels Jocs Florals. 
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ELS ANYS DE BARCELONA. 

 

 Rafael Masó, sense cap oposició familiar, comença els estudis d’arquitectura a 

Barcelona. Fins el 1900, les anades de Rafael Masó a la capital  són ocasionals tot i que 

força sovintejades. A Barcelona hi estudiava el seu germà Santiago.  Des de l’octubre del 

1900 fins al juny de 1905, en què acaba els estudis, viu a Barcelona excepte durant els 

períodes de vacances escolars. A Barcelona, compartia pis al carrer Villarroel amb el seu 

germà i amb Manel Aragó. L’estada a Barcelona no el fa desentendre de les activitats 

literàries, culturals i catalanistes de Girona. De fet, la “vida gironina” centra les seves 

inquietuds i Masó obliga a participar-hi els nous amics que fa a Barcelona. 

 

 Des de el primer any de la seva estada a Barcelona és soci de la Congregació 

Mariana. Hi ha constància de la seva participació en l’Acadèmia Catalana i en la Secció 

Catequista d’aquesta congregació. Fou catequista durant cinc anys a la parròquia de la 

Sagrada Família. 

 

 Va ser a l’Acadèmia Catalana on Rafael Masó va conèixer, i s´hi va fer amic, tot el 

grup de joves que havien de ser el nucli fundacional del Noucentisme, aglutinats per Josep 

Carner, hi trobem la colla que s’autoanomena dels “cal.ligeneics”: Jaume Bofill, Emili 

Vallès, Joan Alzina i Melis, F. Sitjar Pineda, Miquel Ferrà, Josep Martí i Sàbat, M. 

Raventós i Josep M. López Picó. 

 

 L’Academia Catalana de la Llengua es va fundar el 16 de gener del 1891 sota el 

mestratge de Torras i Bages, que la va presidir. L’Acadèmia va aplegar joves universitaris 

de diferents generacions, que havien de tenir un paper destacat en la vida cultural i 

política de la Catalunya dels anys a venir. Entre ells hi havia arquitectes com ara Joan 

Rubió i Bellver i Josep Puig i Cadafalch, els ja esmentats escriptors Carner i López Picó, 

els polítics i també escriptors Jaume Bofill i Nicolau d’Olwer, els artistes J. Llimona i S. 

Masriera, etc. I un jesüita que va tenir una notable influència espiritual sobre tots ells, el 

pare Ignasi Casanoves, que dirigia les vetllades literàries de l’Acadèmia. 

 

 

 És fàcil de compendre que per a Rafael Masó l’Acadèmia va ser un centre de 

relacions i de contactes de gran importància. 

 

 Aquest grup de joves capitanejat per Josep Carner disposa ben aviat d’una tribuna 

pública: la revista “Montserrat”. Aquesta revista era el butlletí de la Lliga Espiritual de la 

Mare de Déu de Montserrat, associació pietosa de la qual era consiliari el doctor Torras i 

Bages, recentment consagrat bisbe de Vic. 

 

 “Montserrat” surt des del gener del 1900 fins a finals del 1906. La revista és 

l’instrument de Torras i Bages per aglutinar i potenciar com a intel.lectuals catòlics 

escriptors i artistes formats sota el seu mestratge tant a l’Acadèmia Catalana com al 

Cercle Artístic de Sant Lluc. Es tracta per tant d’una revista catòlica que vol dirigir el 

ressorgiment cultural  de Catalunya des del catolicisme, dins del que se n’ha dit la tradició 

vigatana: Balmes, Collell, Verdaguer, Torras i Bages... 

 

 En definitiva, gràcies al Dr. Torras i Bages era possible ser un artista modern i 

catòlic. Masó, com a redactor de la revista, participa d’aquest esperit. La presència de 

Masó a “Montserrat” és continua durant els cinc anys que és a Barcelona. Hi publica 

poemes, cròniques d’art o activitats de l’Escola d’Arquitectura o bé apareix en notícies de 

redacció que fan referència a les seves activitats literàries o artístiques. 

 

 Malgrat la intensa activitat barcelonina d’aquests anys, Masó no s’oblida de la 

seva relació amb la vida literària gironina, segueix col.laborant en la revista “Vida”. 
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L’ESCOLA D’ARQUITECTURA. 

 

 L’Escola d’Arquitectura es funda els anys 1875-1876 i s’instal.la al tercer pis de 

l’edifici de la Universitat, projectat per Rogent, i substitueix l’Escola de Mestres d’Obres 

de la Diputació de Barcelona. El primer director, Elies Rogent, i una part dels seus 

professors provenen de l’esmentada escola. Aquest origen marca profundament el tipus 

d’ensenyament que s’impartirà a la nova Escola d’Arquitectura: un ensenyament 

fonamentat en la realitat de l’ofici i en la racionalitat constructiva, i sobre aquesta base 

Rogent hi afegeix un voluntat de recerca d’una arquitectura nacional. 

 

 A partir de finals de segle, amb la incorporació de Domènech i Montaner com a 

catedràtic de “teoría de composición de edificios” i com a professor auxiliar numerari de 

projectes de segon i tercer, i finalment, el 1900, amb la serva elecció com a director de 

l’escola, s’imposa la tendència cap a la renovació de l’arquitectura nacional, que 

representen professors com ara Vilaseca, Gallisà i Romeu i el mateix Domènech, malgrat 

que un eclèctic com ara August Font segueixi essent l’únic catedràtic de projectes de 

l’escola. 

 

 El mètode d’ensenyament, que procedeix del racionalisme francès, és l’habitual a 

les escoles d’arquitectura de l’època: es fonamenta en el dibuix. Primer cal dominar les 

tècniques del dibuix i després se segueix practicant, però ja aplicat a un coneixement 

tècnic: Sombras i perspectivas, estereotomia, resistència dels materials, construcció, etc. 

El dibuix també és l’eina del coneixement de les assignatures més lligades als projectes: 

detalls arquitectònics, dibuix de conjunts, història de l’arquitectura i composició 

d’edificis.  

 

 Els professors més importants de Rafael Masó, dins d’aquesta directiu de 

racionalitat construtiva són: A. Rovira i Rabassa (Sombras i perspectivas), J. Torras 

Guardiola (Resistencia de materiales e hidráulica), J. Bassegoda Amigó (Aplicación de los 

materiales a la construcción). 

 

 

 En les assignatures més de formació artística els professors més importants són: J. 

Vilaseca (Dibujo de conjuntos), J. Alsina i Arús (Composición de edificios). 

 

 Pel que fa als projectes, el catedràtic de primer i segon curs és August Font i 

Carrerras. Però qui realment exercia la docència van ser els auxiliars. A Gallisà a primer 

i Lluís Domènech i Montaner a segon. A tercer curs no hi ha catedràtic, i el substitut és 

Domènech, que té com a auxiliar a Joan Alsina Arús.  

 

             

Treball de Rafael Masó a l’Escola d’Arquitectura. Sombras, perspectiva i gnomónica. 

Curs 1900-1901. 
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Treball de Rafael Masó a l’Escola d’Arquitectura. Sombra, perspectiva i gnomónica. Curs 

1900-1901.            

 

Treball de Rafael Masó a l’Escola d’Arquitectura. Sombra, perspectiva i gnomónica. Curs 

1900-1901.            

 

Treball de Rafael Masó a l’Escola d’Arquitectura. Estereotomia de la piedra, madera y 

hierro. Curs 1901-1902. 
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 Rafael Masó, malgrat que els estudis de l’escola queden molt lluny dels seus 

interessos, es pot dir que va ser un bon estudiant. Als cursos preparatoris i primer, no hi 

destaca especialment: es limita a aprovar totes les assignatures al juny. A partir del segon 

curs, destaca en algunes matèries, bàsicament en projectes, i té bones qualificacions en 

altres assignatures. Aquesta tendència és la que manté en els cursos següents. Pel que fa 

als projectes, s’observa que l’únic “sobresaliente” l’obté a primer curs, als cursos de 

segon i tercer obté la qualificació de “notable”, malgrat que els seus projectes són d’una 

qualitat molt remarcable. S’hi va definint la seva personalitat i s’hi va fent patent la seva 

admiració per Gaudí, cosa que representa un ruptura amb l’ensenyament de l’escola. 

 

 Masó fou un dels que donaren un toc d’alarma contra l’encarcarament de l’escola. 

El seu projecte final de carrera va provocar polèmica entre els professors.  

 

 “El meu company era sovint discutit dintre del claustre de professors. [...] He 

de referir-me al projecte de revàlida que li tocà fer i que consistí en una llotja de 

contractació. En Masó feu un originalíssim projecte carregat de pinacles i 

d’espirituals verticalitats, i vingué aleshores la discrepància entre els professors. Un 

impugnà els pinacles dient que el diner, materialitzant i corruptor, no mereixia aquell 

temple, però un altre, més despreocupat, respongué que el projecte estava 

maravellosament encertat, ja que no representava altra cosa que l’enlairament del 

Déu-diner, aspiració suprema i ideal màxim de la majoria dels mortals”. 

 Josep Maria Pericas. 

 Diari de Girona. Any XLVII. Núm. 165. 2 d’agost de 1935. 

 

 

 

Projecte final de carrera de Rafael Masó. “Casa de la Contratación”.1906. 
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 Aquesta poca sintonia amb l’arquitectura que s’ensenya a l’Escola d’Arquitectura 

es deu al fet que Masó es forma artísticament i culturalment fora de les aules. Com que se 

sent integrat al grup de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i sent lligat a 

allò que representa ideològicament i artísticament, es veu portat a la valoració de l’obra 

de Gaudí i a la comprensió de tot el que aquesta obra representa, no sols dins l’àmbit de 

l’estètica sinó en els seus significats religiosos i socials. Masó veu en Gaudí la màxima 

expressió artística dels ideals del grup al qual ell pertany, grup que, fonamentant-se en la 

religió i el catalanisme, té un projecte de transformació del país. 

 

 Aquesta admiració per l’obra de Gaudí, queda reforçada pel fet d’un coneixement 

directe i continuat del procés de construcció de la Sagrada Família, durant els cinc anys 

que Masó hi ensenya catecisme. Testimonis d’aquesta proximitat a l’obra i el personatge 

són els dibuixos de detalls de la Sagrada Família i de Bellesguard i el poema “Tríptic”. 

Al.legoria del catecisme de la Sagrada Família, en què descriu la seva experiència com a 

catequista lligada a l’escenari on té lloc i on, en el poema central del tríptic, la figura de 

Gaudí adquireix un aspecte gairebé sagrat: 

 

 Du negre el vestit, afable es sa cara, 

 es d’ulls expresius i dolsa mirada, 

 te el rostre seré com un venerable, 

 el posat calmós com de patriarca, 

 son cap guaita el cel, i els brassos allarga 

 com un Crist en creu, per sobre els retaules. 

 Sa figura gran al mitj destaca,  

 resplandor suau, pels voltants s’escampa; 

 al cel lluminós, els Angels hi canten 

 á sos peus riguent, l’axam de mainada. 

 La mainada riu, d’alegria santa; 

 la mainada riu, amb ell arrambantse; 

 la mainada riu i els brassos enlaira, 

 beneintlo á cor i diguentli pare. 

 Pels seus companys d’escola sabem que Masó es fa amic de J.M. Pericas, només 

d’iniciar els seus estudis oficials. Aquesta amistat durarà tota la vida de Masó. I en la seva 

actuació professional mantenen un camí paral.lel que els porta a col.laborar diverses 

vegades malgrat exercir la seva carrera en àmbits territorialment allunyats. 

 

 A part de l’escola, Pericas coincideix amb Masó a la Lliga Espiritual de la Mare 

de Deu de Montserrat i a la Congregació Mariana. A la Lliga, Masó hi coneix també a 

Jeroni Martorell i Joan Rubió i Bellver. Amb Martorell coincideixen com a redactors a 

“Montserrat” i a “Catalunya”, on aquest pública l’article “L’arquitectura moderna”, que 

demostra que la generació de Masó té un coneixement ampli de l’actualitat de 

l’arquitectura europea, cosa que també Pericas manifesta quan diu que la figura 

d’Olbrich s’havia “cotitzat molt amunt a l’Escola”. Amb Martorell, també Masó hi 

mantindrà una llarga relació professional, sobretot en el camp de la restauració i de la 

conservació de patrimoni. 

 

 L’altre company de promoció amb qui Masó té una relació significativa és Josep 

M. Jujol. Dotats tots dos d’una gran habilitat per al dibuix i per al color, col.laboren en un 

dels treballs d’escola. La relació amb Jujol es manté durant els primers anys d’activitat 

professional: el 1909, Alfons Teixidor, per al qual Masó construirà La Farinera, vol 

disposar de dues propostes abans de fer l’encàrrec del projecte; l’altre arquitecte triat per 

aquesta proposta serà, se suposa per indicació de Masó, Josep M. Jujol. 

 

 L’amistat entre Masó, Pericas i Jujol està presidida per la seducció d’Antoni 

Gaudí. 
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Treball compartit amb Josep M. Jujol i Gibert – “Catedral  de Toledo – Capilla  

mozárabe”. Curs 1904-1905.  

 

 Dins les activitats escolars té una gran importància l’excursionisme arqueològic de 

professors i estudiants. Diversos viatges al llarg de la carrera possibiliten el coneixement 

directe dels monuments romans, medievals i hispanoàrabs. 

 Aquesta afició a l’excursionisme arqueològic, com a manera de conèixer 

l’arquitectura i l’art del país, es manté sempre en Rafael Masó. 

 

 Una altre de les eines de formació eren les revistes i llibres d’arquitectura 

estrangers. Masó aquests anys tenia a l’abast la revista vienesa Der Architekt, la francesa 

L’Académie Architecturale, l’anglesa The Studio i l’alemanya Innen Dekoration, de 

Darmstadt. I que les consultava amb interès, donat que als seus quaderns d’apunts hi 

apareixen sovint dibuixos trets d’aquestes revistes. 

 

    

 

 També és conegut que, en aquesta època, a l’Escola d’Arquitectura, eren molt 

consultats els llibres d’arquitectura vienesa i alemanya del moment. 

 

 L’explicació i defensa del projecte va ser el dia 1 de març del 1906, i el dia 7 

d’abril del mateix any, Masó obté el títol d’arquitecte. 
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RETORN A GIRONA. 

 

 

Rafael Masó entorn al 1910. 

 

 

 Un cop obtingut el títol d’arquitecte, Rafael Masó s’instal.la a Girona. Aquesta 

decisió va ser llargament meditada, sospesada i intencionada. Responia a uns interessos 

profunds. A una voluntat d’intervenció en la seva ciutat per transforma-la. Masó, donades 

les seves  relacions barcelonines, hauria pogut fàcilment obrir-se camí a Barcelona, on ell 

mateix pensava que hauria pogut tenir un avenir més ampli com a arquitecte. Però ell 

tenia un projecte gironí. 

 

 D’aquest projecte, Rafael Masó n’era del tot conscient. Masó s’adonava de la seva 

trascendència i complexitat, així com de la seva disposició a talent per dur-lo a terme. En 

aquest projecte Masó hi barrejava la seva vida personal, sentimental, professional i 

d’intervenció cultural i ciutadana. Per Masó tot anava lligat a un sol sentit i aquest era 

trascendent. 

 

 Malgrat la decisió d’establir-se a Girona, Masó era conscient dels valors i de les 

limitacions de la ciutat, i l’ensopiment de Girona va fer que es replantegés, durant aquests 

primers anys, més d’una vegada aquesta decisió. Les dificultats que Masó troba per al seu 

projecte vital al llarg d’aquests anys seran el motiu d’una relació d’amor-odi amb la 

ciutat. 

 

 Masó es lamenta del provincianisme de Girona, provincianisme que per a ell 

representa la renúncia al “veritable art”. 

 

 Amb tot, el veritable art, el seu, va trobar-lo, malgrat les limitacions que Girona li 

imposava, en el seu arrelament al món tradicional i familiar i a la cultura local. La 

seguretat que li dóna aquest arrelament fa possible una interpretació personal de la 

cultura de la seva època, sense caure en la banalitat del pur mimetisme. 



 - 49 - 

 En aquest projecte vital de Rafael Masó, que té diversos aspectes íntimament 

relacionats, hi destaca l’aspecte professional. 

 

 Masó s’havia format a Barcelona, ciutat on l’arquitectura moderna tenia una curta 

tradició però estava fortament consolidada amb les aportacions d’arquitectes com ara 

Domènech i Montaner, Gaudí, Puig i Cadafalch, Gallissà, Font i Gumà, Rubió, etc. 

 

 El treball de Masó a Girona parteix d’aquest punt de referència. Masó espera fer a 

Girona una arquitectura del mateix nivell d’exigència que la dels seus mestres, tot i saber 

que la ciutat no tenia ni l’empenta, ni els recursos, ni una burgesia comparable a la de 

Barcelona.  

 

 Masó, per tant, quan arriba a Girona, no solament s’ha de preocupar dels aspectes 

creatius de la seva arquitectura, sinó que ha de preparar un entorn capaç de compendre-

la. És per això que tindrà una gran importància, paral.lelament al seu treball projectual, 

la seva implicació en la vida cultural de la ciutat i la seva dedicació a la formació d’uns 

col.laboradors amb personalitat pròpia. 

 

  Entre 1906 i 1911, Masó protagonitza una accidentada història sentimental. 

Enamorat d’Esperança Bru, reina dels primers Jocs Florals de Girona, topa amb la 

resistència del pare, Camil Bru, propietari de Domeny, que es nega tenaçment a la relació. 

Aquest fet provoca un llarguíssim festeig clandestí de cinc anys i mig amb més de 1850 

cartes que els promesos secrets s’intercanvien furtivament pels mitjans més rocambolescos 

gràcies als bons oficis d’alguns amics i a l’ajut sol.lícit de minyones fidels. Quan, assolida 

la majoria d’edat, Esperança és dipositada judicialment, a petició pròpia, en convent de 

les monges Butinyanes, el pare es rendeix i accedeix al casament amb la condició que el 

nou matrimoni visqui amb ell. Això impedeix que la parella pugui ocupar l’estatge de les 

Ballesteries preparat durant tants anys i amb tanta cura per Rafael Masó. 

  

 Retrat d’Esperança Bru. Girona, entorn a 1912. 
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 Feliçment casats, per fi, Esperança i Rafael, l’any 1911, emprenen un viatge de 

noces de tres mesos que els porta a Itàlia, a Suïssa i, sobretot, a Alemanya, escenari de la 

nova arquitectura que tenia captivat i fascinat des de feia temps Rafael Masó. De retorn 

 a Girona, s’instal.len en un pis de la carretera de Santa Eugènia.  

 

 

Rafael Masó a la Plaça de Sant Marc de Venècia, amb la torre del rellotge al fons. Febrer 

de 1912. 

 

 Les obres dels primers tres o quatre anys a Girona no són pròpiament obres 

d’arquitectura sinó d’arts aplicades i d’una gran diversitat. Masó projectà mobles, 

interiors, casulles, banderes, objectes diversos i treballs d’art gràfic. A aquestes obres, 

però, no s’han d’entendre com a feines marginals tot esperant encàrrecs específicament 

arquitectònics. Masó els dóna la mateixa importància que a d’altres encàrrecs de més 

envergadura. Obres com ara el menjador d’El Soler, la coberta de Josefat de Prudenci 

Bertrana, la reixa del sagrat cor i la casulla de mossèn Roquet (desapareguda durant la 

Guerra Civil), que fou encarregada per Gaudí i brodada per les monges Adoratrius de 

Girona, estan concebudes amb la mateixa ambició d’una gran obra, totes de 1906 a 1907. 

Altres obres com ara el tapís de Sant Jordi, la bandera de les Adoratrius, la cinta de la 

senyera de Bescanó i l’altar de la Immaculada a l’església de les Josefines de Girona, 

totes del 1907, estan realitzades amb la mateixa cura. 

 

         

Casulla Mossèn Roquet. Part frontal. Fotografia d’Adolf Mas. Arxiu del COAC de Girona. 
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“Vaig portar a ensenyar un tros de casulla al Sr. Gaudi. Jo no se si sap qui es el Sr. 

Gaudi! Es un intel.ligentissim arquitecte! Un verdader geni! Es el que fa el temple de 

la Sagrada Familia de Barcelona q’ls ecstrangers admiran com la primera obra d’art 

del mon. Doncs, la casulla li va agradar ecstraordinariament i la va volguer tot un dia 

pera, mirarsela! Tant si com no, vol que figuri a l’Ecsposicio Internacional d’art que 

are faran a Barcelona!” 

Carta 42 de Rafael Masó a Esperança Bru. 1907. 

 

 La farmàcia Masó-Puig (1908) és la seva primera obra arquitectònica construida a 

Girona. En ella tots els elements, mobiliari, paviments i revestiments ceràmics, pots de 

farmàcia (encarregats a Antoni Serra), rètol, retaule, disseny del segell, bosses 

d’embolicar, estan dissenyats i controlats personalment i pensats en la funció de la creació 

d’un conjunt arquitectònic. Aquesta obra, a més dels seus mèrits artístics, significa 

imposar, al cor de Girona, per primera vegada, l’arquitectura moderna. El seu impacte va 

ser notable. 

 

 La projecció de la seva obra va preocupar sempre Masó. Ja el 1908 organitza a 

Girona una exposició, juntament amb Joan Baptista Coromina i Ricard Guinó, que duia 

per títol “Exposició d’artistes gironins”. S’hi mostraven treballs d’arquitectura de Masó, 

de pintura de Coromina i d’escultura de Guinó. Pel que fa a Masó, l’exposició tenia un 

doble sentit: mostrar la seva obra com a obra d’art i demostrar les seves possibilitats per 

a futurs encàrrecs. 

 

 El 1909 és per a Masó un any de canvi. Per una banda rep encàrrecs importants 

(Caixa de Pensions, casa Batlle, mas El Soler, mas La Riba, i casa Coll) i per l’altra es fa 

evident una reafirmació de la seva personalitat amb un replanteig de les seves primeres 

fonts d’inspiració. S’observa la pervivència del guadinisme en els projectes del panteó per 

la família Coll i del tinter destinat a Francesc Cambó. Alhora es van explicitant tempteigs 

anteriors. El populisme dóna forma al projecte del mas La Riba; l’estètica centreeuropea 

és present en els projectes de la senyera de l’orfeó Arts i Pàtria de Figueres, de la casa 

Batlle i de l’oficina de la Caixa de Pensions de Girona; i tot el pòsit del món familiar i de 

Masó es consolida, amb el coneixement de l’arquitectura  

domèstica anglesa, en obres com ara la reforma del mas El Soler i de la casa Coll i en 

diversos objectes que dibuixa per a la casa dels seus pares. 

 

 El coneixement que té Masó de l’arquitectura europea , fins al 1912, procedeix de 

diverses revistes: l’anglesa “The Studio” i les alemanyes “Innen Dekoration”, “Modern 

Bauformen”, “Die Kunst” i Deutsche Kunst und Dekoration”. 

 

 A partir de 1909, les obres de Masó es caracteritzen encara per una certa 

diversitat de llenguatges expressius que portarà a la seva culminació en diverses obres 

construïdes entre 1910 i 1912. La farinera Teixidor ( 1910-1911) és el final d’un procés 

d’assimilació i simplificació del gaudinisme. La casa Salieti (1911) és la culminació de 

l’estilització del gòtic que prové de Gallissà i de Riquer. L’altar i retaule de l’església de 

Sant Salvador de Bianya (1910-1911) és el primer exponent important del gust de Masó 

per l’arcaisme, en aquest cas a partir del romànic. En canvi, al projecte de La Caixa 

d’Olot (1911) aquest arcaisme parteix d’una idealització del món clàssic. La reforma de la 

casa Masó (1911-1912) està concebuda dins d’un populisme de casa pairal, i els interiors, 

i especialment els mobles destinats al seu pis ( que estava preparant per anar-hi a viure 

amb Esperança Bru i que no va poder ser) estan directament lligats al món domèstic 

anglès. 

 

 El magatzem Ensesa (1911) reflecteix el coneixement de l’arquitectura industrial 

alemanya. Totes aquestes obres, però, malgrat la diversitat expressiva, són interpretacions 

molt personals de les diverses opcions que sedueixen la generació de Masó com a possible 

sortida del modernisme. 

  

 Els clients més importants que té Masó, són la família Cendra, família Batlle, 

Ferran Coll, Alfons Teixidor, Josep Ensesa, família Salieti, Francesc Montsalvatge, la 

Caixa de Pensions... 

 

 La relació amb Teixidor, que comença amb les escoles de Sarrià (1909-1910) i 

segueix amb La Farinera (1910-1911), seguirà fins la mort de Masó. Les obres més 

importants que Masó projecte per els Teixidor són: La Farinera i les seves ampliacions  
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(1910-1915-1923), la casa de la Punxa i magatzems annexos (1918-1922) i la urbanització 

Teixidor (1928-1929) 

 

 L’altre gran client de Masó va ser la família Ensesa: Josep Ensesa i Pujades, 

primer, i després el seu fill Josep Ensesa Gubert. Masó va començar a treballar per els 

Ensesa a partir de 1906 en diverses reformes de la fàbrica, que seguirien durant molts 

anys. El 1911 construeix el magatzem de la carretera de Barcelona. Del 1913-1915 és la 

construcció de la casa i oficina. Del 1923 és el projecte d’una casa a la plaça Marquès de 

Camps. I a partir del 1923, i fins a la seva mort, va treballar en la urbanització de 

S’Agaró.  

 

 Una arquitectura com la de Rafael Masó, i més la d’aquests anys, necessita la 

col.laboració d’artesans i artistes molt qualificats. Donades les condicions de l’artesenia 

de Girona de l’època, Masó es veu obligat a recórrer, pel que fa als treballs més 

especialitzats a artistes i industrials de fora.  

 

 Entre els artistes i artesans de fora a què Masó recorre durant aquests anys hi 

trobem l’escultor Clarasó, l’especialista en paviments continus Avel.lí Doria, els vidriers 

Granell i Rigalt, el ceramista Serra i la casa de brodats Gusí, així com les industries de 

ceràmiques La Roqueta de Mallorca i les fàbriques Pujol i Ribó.  

 

 A Girona, i des de les primeres obres, troba alguns col.laboradors d’excepció: el 

fuster Miquel Pratmans, el serraller Nonito Cadenas, el picapedrer Xirgu i les monges 

Adoratrius.  

 

 A més dels artesans, Masó tenia també necessitat de col.laboradors pròxims que 

poguessin treballar en el camp de l’escultura i de la pintura, és a dir, necessitava artistes. 

Martí Gimeno i Joan Baptista Coromina seran els artistes col.laboradors d’aquests 

primers anys. La col.laboració amb Coromina va molt més enllà dins el camp de la 

fabricació de peces ceràmiques destinades a l’arquitectura. Fruit d’aquesta col.laboració 

és la fàbrica La Gabarra, que realitzarà entre el 1911 i el 1916 la major part de la 

ceràmica de l'obra de Masó. 

 

Capçalera de les factures de La Gabarra. 1912. 

 

 Al llarg d’aquests anys, a part de la seva activitat professional, Masó porta a  

terme una intensa activitat d’intervenció ciutadana. 

 

 Ja al 1906 promou la creació de la Sala Gerió, establert al saló d’actes del Centre 

Moral. Es tracta d’un local destinat a grans actuacions artístiques a Girona. La 

inauguració va ser el 28 d’abril del 1906 amb l’estrena del “cuadro viu L’oració de la 

nit” inspirat en una llegenda alemanya, lletra de Rafael Masó, música del mestre 

Pecanins, decorat del pintor escenògraf de Barcelona Ros i Güell. La idea d’un local 

d’aquesta mena precedeix de la Sala Mercè de Barcelona, promoguda per Lluís Graner, 

construïda per Gaudí i en la qual col.labora Josep Carner. Masó no sols va fer el projecte 

de la sala sinó que en fou el promotor i constà com a director artístic. 

 

 La seva relació amb els jesuïtes el va portar a fundar dins les congregacions 

marianes, una acadèmia “ en la que cada dijous que no sigui festa s’hi llegiran treballs i 

conferències que puguin servir d’educació i de fonament per  pobres petits congregants 

que els falta tota base d’educació artística i literària que no pot estudiar-se enlloc i que un 

mateix s’ha de fer amb penes i treballs”.  

 

 La vocació didàctica de Masó es manifesta també en nombrosos articles per al 

Diario de Gerona, on és, en certa manera, responsable de l’orientació artística. 

 

 Aquesta tasca d’intervenció ciutadana s’ha d’entendre en relació amb la voluntat 

d’intervenció pròpia dels noucentistes. 
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L’ÈPOCA D’ATHENEA. LA CONSOLIDACIÓ DEL NOUCENTISME A GIRONA 

(1912-1918). 

 

 

Façana d’Athenea. 1912. 

 

 Athenea era una societat per al foment de l’art i la cultura que un grup 

d’intel.lectuals gironins, bàsicament Monsalvatge i Masó, van fundar a començaments de 

l’any 1913. 

 

 

 

 Les activitats d’aquesta societat tenien lloc bàsicament a l’edifici reformat 

expressament segons projecte de Rafael Masó. Es tractava d’una sala amb un petit 

escenari, pensada per exposicions, concerts, lectures i conferències. L’entitat disposava 

d’una col.lecció de revistes estrangeres, per a ús dels socis. La junta, en el moment de la 

fundació, era la següent: president, Francesc Montsalvatge; vicepresident, Josep Pou i 

Batlle; tresorer, Emili Torres; conservador, Josep Pla; vocal de la secció de lletres, Xavier 

Montsalvatge; vocal de la secció de música, Antoni Juncà; vocal de la secció de cultura, 

pintura i arquitectura, Rafael Masó. 

 

 Que per a Masó és evident que Athenea forma part d’aquesta acció civilitzadora 

que la seva generació s’ha imposat pel fet d’exposar el projecte a Prat de la Riba i de 

recórrer a ell per demanar ajuda i que Athenea era un projecte d’abast més ampli que el 

gironí  ho demostra el fet que Prat de la Riba els promet una subvenció. I també ho 

demostra el ressó que se’n fa J.M. Folch i Torres a la pàgina artística de La Veu i Eugeni 

d’Ors al Glossari, així com la presència dels capdavanters del noucentisme en les 

activitats d’Athenea. 

 

 La vinculació d’Eugeni d’Ors a Athenea es posa de manifest en la seva intervenció 

per tal d’aconseguir que Enric Casanovas faci l’escultura de la fornícula del frontó de la 

façana. Ors proposa que el tema de l’escultura sigui una plasmació del seu ideal femení 

del noucentisme: la Ben Plantada. Això demostra que Athenea respon a l’ideari que ell 

predica i que Ors, en certa manera, dóna a Athenea el vistiplau. Es té constància de la 

presència d’Ors en actes d’Athenea, com a conferenciant o assistent. I es fa ressó de les 

activitats al Glossari. 
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 Joaquim Folch i Torres, a la pàgina artística de La Veu, fa un seguiment d’Athenea 

ja des d’abans de la inauguració, cosa que demostra una actitud gairebé de complicitat 

amb el projecte. Folch i Torres publica una sèrie de cròniques , en les quals dóna notícia, 

entre d’altres, de la societat, de les obres de l’edifici, de l’exposició inaugural, i de la 

biblioteca de revistes. I ho fa sempre des del punt de vista del noucentisme. 

 

 Les activitats bàsiques d’Athenea durant els tres anys i mig de la seva vida, van ser 

exposicions d’art, conferències i lectures, concerts i festes per a mainada i subhastes. 

Entre les exposicions destaquen la inaugural, una col.lectiva en què participen els més 

importants artistes del moment lligats al noucentisme i al Cercle Artístic de Sant Lluc, això 

com les de Torné-Esquius, Esteve Monegal, la de l’Agrupació Aiguaforts, Cels Lagar, 

Antoni Badrinas, Martí Gimeno, Xavier Nogués, Iu Pascual, Mela Mutermilch i S. De 

Nagy. Especial importància tingué l’exposició “Sagrada Família”, destinada a difondre el 

temple de Gaudí i a recaptar diners per la seva construcció. 

 

  

 Exposició Inaugural d’Athenea. 1912. Arxiu del COAC de Girona. 

 

Exposició Inaugural d’Athenea. 1912. Arxiu del COAC de Girona. 

 

 Els concerts foren molt nombrosos i a vegades anaven lligats a les inauguracions o 

clausures d’exposicions. Es tractava sempre de música de cambra i en principi a càrrec de 

músics gironins i especialment dels socis músics d’Athenea: Sants Sagrera i Tomàs 

Mollera.  

 

 De les conferències i lectures destaquem les de Joan Llongueras, Josep Carner, 

J.M. Lopez Picó, Llorenç Riber, Miquel Ferrà, Isidre Puig-Boada, J. Puig i Cadafalch i 

mossèn Gudiol.  

 

 Un capítol i apart són les activitats per infants, que tenen una especial importància 

en les activitats de la societat. Aquestes, bàsicament, consistien en sessions de titelles, i, 

per Nadal, se celebrà el Nadal dels Infants amb sorteig de joguines “de caient popular i 

japoneses”. No exclusivament per a infants, tingueren especial importància les 

manifestacions de gimnàstica rítmica i de cançons populars, bàsicament a càrrec de Joan 

Llongueras i el seu grup a Terrassa. 
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 De totes les activitats d’Athenea té un especial significat l’Any Nou dels Artistes, 

celebrat el 18 de febrer del 1916. La festa va consistir en una subhasta d’objectes d’art i 

en un concert. Hi van participar vint-i-nou professors de música sota la direcció d’Antoni 

Juncà. Els literats Joaquim Ruyra, Bonaventura Sabater, Joan Llongueras, Miquel de 

Palol, el marquès de Camps, Carles Rahola i Josep Grahit; els pintors i dibuixants Iu 

Pascual, Joan Corominas (Samuel) i Joaquim Coll (Isaias); els escultors i artífexs en bells 

oficis Josep Llimona, Esteve Monegal, Ramón Sunyer, Fidel Aguilar, Xavier Montsalvatge, 

Joan B. Coromina, Enric C. Ricart, Joaquim Pla, Narcís Masó; la industria Dekor&Rigalt 

i Granell i cia. i l’arquitecte Rafael Masó. 

        

  Programes d’activitats d’Athenea. 

 Malgrat els pocs anys d’Athenea, la seva voluntat educadora va donar fruit. 

 

 De fet la segona generació noucentista de gironina, Fidel Aguilar, Joan Solà, els 

germans Busquets, Joaquim Coll, Joan Corominas, Pere Vallmajó, Adolf Fargnoli i 

Ramón Cadenas, no s’explica sense Athenea. Les diverses exposicions d’Athenea, així com 

les revistes de la biblioteca, van contribuir d’una manera clara en la seva formació 

estètica. 

 

 Un altre grup fruit de l’impuls d’Athenea en el desvetllament cultural gironí és el 

de la revista Aiguaforts. Aquesta revista d’art i humor apareix pel març del 1914, és 

quinzenal i surt fins al gener del 1916. A les seves pàgines hi trobem la signatura de molts 

dels que participaran en l’Exposició de la Caricatura, celebrada a Athenea pel novembre 

del 1914, com ara Joaquim Coll, A. Martorell, J. Monturiol, Ferran Coll, Joan Corominas 

i F. Nieto. Martorell hi exposarà també en solitari. La revista fa un seguiment puntual de 

les activitats d’Athenea, a la qual considera “la primera entitat d’art i cultura” de Girona. 

Aiguaforts és formalment la primera noucentista de Girona, immediatament seguida per 

“Cultura” (setembre del 1914 – febrer del 1915), “Flirt” (octubre del 1914 – gener del 

1915), promogudes i dirigides per Josep Tharrats, i “Art i Esport” (gener del 1915 – juliol 

del 1915). 

 

 Aquests anys d’Athenea, 1913-1917, l’obra de Masó assoleix un punt d’equilibri en 

què totes les experiències anteriors queden cohesionades en un llenguatge molt personal i 

alhora molt lligat a la cultura centreeuropea d’abans de la Primera Guerra Mundial. Les 

obres d’aquests anys formen un grup compacte d’una gran coherència.  

Athenea, la casa Masramon, la casa Cendra, la casa Ensesa, la casa Casas, la botiga 

Adroher, l’Escola d’Arts i Oficis i el projecte de Correos sorgeixen d’un mateix impuls 

creatiu, el mateix que trobem en totes les manifestacions d’Athenea i el que configurarà la 

personalitat d’artistes com ara Fidel Aguilar i Joan Solà. 
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 Tant Masó com la resta de components del grup Athenea eren conscients d’haver 

arribat a algun resultat interessant, i no solament dins l’àmbit local. Això els porta a 

organitzar una exposició a Barcelona i a Girona, exposició que és el resultat de l’esforç 

d’Athenea. 

 

 A Barcelona tingué lloc a les Galeries Laietanes de l’1 al 15 de juny del 1918 amb 

el títol “Exposició d’artistes gironins”. Hi prenen part Fidel Aguilar, Joaquim Coll, Adolf 

Fargnoli, Rafael Masó, Joan Solà, Joan Surós (pseudònim de Joan Baptista Coromina) i 

Pere Vallmajó. 

 

 L’exposició va tenir un cert ressó a la premsa barcelonina. 

 

 Aquesta mateixa exposició es féu a Girona al local de la Escola Orfeònica del 29 

de juny al 7 de juliol.  

 

 Athenea no és un moviment general de les forces culturals de la ciutat, sinó que 

parteix de la voluntat i del suport de la burgesia gironina formada per polítics, industrials, 

terratinents i professionals afins a la Lliga. Això explica que a Athenea no hi figurin com a 

socis els noms de Carles Rahola, Miquel de Palol, Josep Tharrats i Laureà Dalmau, que 

representen al catalanisme republicà. 

 

 La societat funcionava per les aportacions dels socis a més d’alguna subvenció. 

Aquesta dependència bàsica de les aportacions del socis explica que s’organitzessin per 

Nadal subhastes d’objectes d’art per tal de complementar la migrada economia. Aquesta 

precarietat fou una de les raons últimes de la dissolució de la societat, que, a primers del 

1917, es troba que no pot pagar el lloguer de la seva seu. 

 

 La importància donada a l’edifici i l’exclusivisme de les activitats de la societat 

són els retrets que La Veu de Girona fa a Athenea en el moment del seu final. 

 

 La mort d’Athenea també és conseqüència de la falta d’arrelament del noucentisme 

a Girona, on l’obra de Masó és vista més com una dèria personal del seu autor que  no 

pas com una alternativa estètica d’una generació. 

 

 El 1917, amb la mort de Prat de la Riba i amb Puig i Cadafalch com a nou 

president de la Mancomunitat, hi ha un relleu estètic en el moviment. L’oposició 

estatalista barroquitzant de Puig i Goday acaba imposant-se. Per Masó el final d’Athenea 

coincideix amb un final d’etapa de la seva obra. I d’alguna manera és el final d’aquella 

utopia estètica i de país gestada amb els amics en els anys de la joventut. A partir d’ara, 

les biografies dels components d’aquesta primera generació noucentista s’han d’entendre 

segons les diverses opcions personals. La interrupció dels frescos del Palau de la 

Generalitat per decisió de Puig i Cadafalch va fer que Torres-García, després d’intentar 

altres camins, acabés marxant. De forma similar, Puig va ser la causa de la caiguda 

d’Eugeni d’Ors i de la seva defecció. Més discrets, Carner i Masó es reclouen a la seva 

obra i s’allunyen de l’activisme cultural. Carner també acaba marxant i Masó trobo a 

Girona el seu exili interior. Finalment, Bofill, per discrepàncies amb Puig i amb la Lliga, 

acaba marxant-ne i fundant Acció Catalana, i trenca així amb el projecte polític que havia 

donat suport a aquesta primera generació noucentista. 

 

BELLS OFICIS. 

 

 Rafael Masó, impulsa a Girona la creació d’una Escola de Bells Oficis, cosa que 

intenta fer amb el suport de la Diputació i l’Ajuntament, renovant, mitjançant les noves 

orientacions pedagògiques, les estructures acadèmiques existents. Proposa, per tant, la 

creació a Girona d’una Escola d’Arts i Oficis, com les existents a Palafrugell i Sant Feliu 

de Guíxols, canviant-ne, però, els continguts pedagògics. Es nomena una comissió mixta 

(Diputació-Ajuntament) perquè estudii el projecte. La Diputació provincial, presidida 

Agustí Riera, aprova el dictamen emès per la comissió mixta de diputats, regidors i tècnics 

per a la creació de l’escola el dia 22 de gener del 1915. El patronat comença 

l’organització de l’escola. Masó en serà el director, malgrat que el seu projecte d’escola 

de ceràmica es deixa per més endavant, i rep l’encàrrec de construir el nou edifici, al 

carrer Anselm Clavé, al costat de l’edifici d’Athenea. 
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  Aquesta proximitat física de l’escola a Athenea és significativa del lligam que per 

Masó tenien els dos projectes. Les obres es realitzen entre l’abril del 1916 i començaments 

del 1917.  

 

   

  Façana Escola d’Arts i Oficis. 

 

 L’escola que Masó proposa és una escola general de tots els oficis que es 

relacionen amb la construcció i paral.lelament una escola professional de ceràmica. Per 

aquesta comptava amb l’aportació de Joan Baptista Coromina i l’experiència del que 

havien realitzat conjuntament a La Gabarra. 

 

 L’organització i el pla d’estudis d’aquesta escola pren model de l’Escola de Bells 

Oficis de Barcelona i també de les escoles alemanyes que Masó havia visitat el 1912. 

D’aquestes es destaca el lligam entre l’ensenyament i la producció com a fonament de les 

arts i les indústries d’aquell país. 

 Un cop dissolta la societat Athenea pel febrer del 1917, l’edifici s’incorpora al de 

l’escola. 

 

 Però l’escola no es va inaugura mai, a causa d’odis i partidisme polític lligats al 

canvi de l’Ajuntament de l’any 1916. 

 

 Masó proposa la creació dels Obradors dels Amants dels Bells Oficis, instal.lat al 

mateix edifici, com a substitució de la fracassada escola, aquesta nova proposta intenta 

trobar una solució a la seva voluntat de crear un centre de formació d’artesans. 

 

 Aquesta proposta no aconseguí mobilitzar els recursos necessaris, i fracassà 

aquest últim intent de Masó. Aquest fracàs unit al fracàs recent d’Athena, és el final del 

somni de crear a Girona una institució com les “werkstätte”alemanyes. 

 

 La vocació pedagògica de Masó, en no trobar sortida en l’escola o en l’obrador, 

segueix manifestant-se en la formació individual d’artesans, i en la creació d’empreses 

industrials i artístiques, com ha havia fet amb Joan Baptista Coromina i amb Fidel 

Aguilar. 

 

 A partir del 1916 hi ha un replantejament de La Gabarra. S’imposa la línia 

comercial de fabricació en sèrie. La solució artesanal es fa cada cop més inviable, a causa 

del cost de les peces, cosa que coincideix amb la manca d’encàrrecs d’obres importants. 

L’eufòria dels primers anys de la Guerra Europea s’acaba i s’entra en un compàs 

d’espera. La participació de Masó queda en un segon pla i la fàbrica passa a dir-se La 

Gabarra-Coromina Hnos. Aquesta situació dura fins al 1918, quan entra com a soci la 

casa Bustems i Cia i Masó es retira.  
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ARQUITECTURA PÚBLICA. 

 

 Una persona de la formació de Masó, compromesa en un moviment d’intervenció 

ciutadana com era el noucentisme, és lògic que s’interessés per donar una dimensió 

pública a la seva arquitectura. 

 

 El primer edifici d’un cert caràcter públic va ser Athenea. Fou en aquest moment 

que Masó, prou segur de la seva capacitat i adonant-se que ha aconseguit un llenguatge 

personal, intenta projectar-lo a una altra dimensió que només fa possible l’arquitectura 

pública. L’única ocasió per a aquest canvi eren els concursos. Entre 1913 i 1917 Masó 

participa en quatre concursos: el projecte de monument a Jaume I de Palma de Mallorca 

(1913), el projecte d’edifici de Correos y Telégrafos de Girona (1915), el projecte de 

clínica mental de Santa Coloma de Gramanet (1917) i el projecte de nova façana del 

cementiri de Girona (1917) 

 

 

Projecte de Monument a Jaume I de Palma de Mallorca. 1913. 

 

 

El projecte de monument a Jaume I el realitza representant el rei a cavall contemplant 

l’illa de Mallorca simbolitzada per una sirena enmig d’un brollador sostingut per 

cariàtides. Estèticament és un monument ciutadà i modern amb referències clàssiques i 

medievals molt estilitzades. Masó no guanyà el concurs. 

 

 La gran ocasió perduda de Masó en l’intent de donar una dimensió pública a la 

seva arquitectura va ser el concurs per a la construcció de l’edifici de Correos i 

Telegrafos de Girona. Masó va perdre el concurs, que va guanyar l’equip format per 

Eusebi Bona i Enric Catà. Això va representar per a Masó una forta decepció, tenint en 

compte que Catà era un arquitecte d’ambició i recursos limitats i Eusebi bona, 

pràcticament un estudiant. 

 

 De fet, era el triomf de l’opció eclèctica més impersonal enfront de l’opció 

noucentista culta i personal de Masó.  

 

 

Projecte de l’edifici de Correus de Girona. 1915 
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 Aquest fracàs del concurs de Correos ve compensat pel fet de guanyar el concurs 

de la clínica de Santa Coloma de Gramanet, promogut per la Mancomunitat de Catalunya. 

Es tractava de crear un hospital modern i la iniciativa partia del grup polític i ideològic al 

qual Masó pertanyia. Aquest concurs el va presentar en col.laboració amb Josep Maria 

Pericas.  

 

 Allò que inicialment semblava que seria la primera obra pública de Masó aviat va 

començar a endarrerir-se a causa de problemes pressupostaris. Fins al desembre de 1918 

no reben l’encàrrec de realitzar el projecte de moviment de terres que presenten el maig 

de 1919. Després, hi ha un llarg silenci que Masó interpreta com a manca de recursos i 

poca voluntat de Puig i Cadafalch de tirar endavant el projecte. Aquest els obliga a 

replantejar-se l’organització global del conjunt. Pel febrer del 1920, el Consell decideix 

dividir el projecte en quatre etapes, amb la intenció de fer les dues primeres en sis anys. 

Aquestes havien de ser el moviment de terres i la construcció dels edificis de porteria, 

administració, sis pavellons de beneficiència, cuina i neteja.  

A finals del 1920 presenten el projecte reformat. El 1923 arriba la dissolució de la 

Mancomunitat per causa de la dictadura de Primo de Rivera, sense haver acabat ni tan 

sols el moviment de terres. El 1926 es reprenen les obres per part de la Diputació de 

Barcelona. El 1927 es construeixen els pavellons de la Immaculada i de Montserrat que 

projecta Masó, i els pavellons de Lourdes, i de Sant Pau que projecte Josep Maria 

Pericas. Durant aquests anys de la dictadura, Masó no pot exercir com a arquitecte en 

obres oficials, arran de l’afer en què es veieren implicats els regidors catalanistes de 

l’Ajuntament de Girona en començar la dictadura, cosa per la qual no consta com a autor 

del projecte d’aquest pavellons, la construcció dels quals dirigí Pericas. A partir del 1928, 

es van construint els altres pavellons, i Rafael Masó, cada vegada més ocupat per la seva 

feina a Girona i, sobretot, a S’Agaró, deixa la continuació de les obres a mans de Josep 

M. Pericas. Quan Masó mor, el 1935, encara no s’havia completat totalment la 

construcció del projecte. El que prometia ser una obra pública d’una certa envergadura 

en la carrera de Masó, acaba finalment essent per a ell un altre fracàs, ja que l’obra 

construida té molt poc a veure amb l’avantprojecte inicial i no pot atribuir-se a Masó si no 

és indirectament. 

 

  

Alçat del pavelló de la policlínica i alçat i planta de la capella. Concurs clínica mental 

Santa Coloma de Gramanet. 1917. 

 

 L’últim concurs que Masó es presentà és el convocat per l’Ajuntament de Girona 

per a la construcció d’una nova façana al cementiri. La convocatòria és al juny del 1917 i 

Masó signa el projecte el primer de gener del 1918. Masó guanyà el concurs i les obres 

s’iniciaren el maig del 1919. Obres que varen quedar inacabades donat que la porta, 

l’element simbòlic més important, va quedar per fer. 

 

 La importància d’aquesta obra dins la trajectòria estètica de Masó és remarcable. 

D’una banda és el punt de partida de tota la seva obra d’art litúrgic posterior, i de l’altra, 

la seva força expressiva va apareixent intermitentment en obres d’un altre tipus, com ara 

el garatge Callicó i la casa Colomer. 
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Alçat del projecte presentat a concurs, amb el pavelló d’entrada que no s’arribarà a 

realitzar. 

 

 A més dels projectes presentats a concursos, dins d’aquest camp de l’arquitectura 

pública, Masó projectà i construí l’Escola d’Arts i Oficis i el Casal de l’Autonomista 

Català a Girona. 

 

ELS ANYS VINT. 

 

 Masó, s’havia format políticament a les files de les joventuts catalanistes de la 

Lliga, presidides per Jaume Bofill. Fins els anys vint, Masó, malgrat pertànyer a la Lliga, 

no participa en les lluites polítiques. A diferència del seu germà Santiago, que es dedica 

professionalment a la política, Masó ha centrat sempre la seva activitat en l’arquitectura i 

en el desvetllament cultural de la seva ciutat. La seva inclusió a les llistes electorals de la 

Lliga de les eleccions municipals del 1920 respon també, en el fons, als seus interessos 

culturals i arquitectònics. En una conferència en què exposa el seu  

programa, declara explícitament que la seva activitat municipal anirà en el sentit de la 

recuperació urbanística de la ciutat i en el de l’educació i la promoció d’activitats  

culturals. Proposa la redacció d’un “plànol definitiu de Girona” i una reforma de les 

ordinacions urbanes” amb la intenció de salvar el caràcter del barri vell, d’ordenar la 

zona cívica i comercial i potenciar “els futurs barris obrers i suburbi jardí”. Declara 

equivocada la normativa d’alineacions del barri vell pel seu uniformisme devastador i 

defensa la conservació de l’estructura urbana antiga. Pel que fa a la difusió cultural 

constata, davant del fracàs de les iniciatives de la societat civil gironina (Athena, etc.), que 

només amb protecció oficial, en aquest cas l’Ajuntament, podran crear-se institucions 

culturals. Proposa la creació d’una biblioteca popular, amb l’ajuda de la Mancomunitat, 

que sigui, a més, un veritable centre de cultura on puguin celebrar-se exposicions, 

concerts i conferències, que sigui, al capdavall, una substitució de la fallida Athenea. 

Quant a l’ensenyament, defensa l’adopció del mètode de Montessori a les escoles 

primàries i, sobretot, posa un gran interès en la creació d’una Escola d’Arts i Oficis amb 

vista a l’educació professional dels obrers i homes d’oficis. Aquest programa declara la 

voluntat de portar-lo a terme sense partidismes ni personalismes, partint només d’un 

estudi racional dels problemes. 

 

   

Rafael Masó amb la resta de regidors de l’Ajuntament de Girona, escollits a les eleccions 

del 1920 
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 Masó  aconseguir guanyar les eleccions i es va convertir en regidor, però 

aconseguí poques coses del seu programa. 

 

 N’aconseguí, però, alguna, i important: la racionalització de la normativa 

urbanística de la ciutat i la concreció d’una certa trasperencia administrativa en aquest 

camp. El camí per aconseguir-ho fou la substitució, el 1922, de l’arquitecte municipal per 

un home de la nova generació: Ricard Giralt i Casadesús. 

 

 El 4 de juny del 1922 es constitueix Acció Catalana, un grup de reivindicació 

nacionalista i de retorn a la doctrina de Prat de la Riba, presidit per Jaume Bofill. Masó i 

Camps Arboix foren els dos únics regidors catalanistes de Girona que es van adherir a 

Acció Catalana.  

 

 El 13 de setembre del 1923, la dictadura de Primo de Rivera interromp la vida 

municipal democràtica fins a l’any 1930. I amb això els projectes de modernització dels 

grups catalanistes de l’ajuntament. Molts dels projectes promoguts per Masó no es 

realitzaran fins després de la dictadura. 

 

 Pel Nadal del 1923, Masó és empresonat, juntament amb tots els ex-regidors 

catalanistes, per haver-se adherit a un acte d’afirmació catalanista organitzat pel Centre 

Autonomista de Dependents de Comerç. La detenció durà fins el 4 de gener i, com a 

conseqüència d’aquest fet, Masó és incapacitat d’actuar com a professional en obres 

oficials. Malgrat aquest empresonament, Masó no va deixar de participar en la causa 

catalanista i de resistència a la dictadura. 

 

 Caiguda la dictadura el 28 de febrer del 1930, Masó retorna al seu càrrec de 

regidor de l’Ajuntament de Girona. Ell i Camps Arboix hi constituieixen la minoria 

d’Acció Catalana, ara ja un partit polític en sentit estricte. Aquest període dura fins a les 

noves eleccions municipals de l’abril del 1931, que provoquen l’adveniment de la 

República. 

 

 Durant aquests anys de regidor, Masó vas essent reconegut a Girona, cada vegada 

més, com una figura pública. És arquitecte delegat de l’Institut d’Estudis Catalans dins el 

Servei de Conservació de Monuments, a partir de l’agost del 1917, com  a soci 

corresponsal a Girona del Foment de les Arts Decoratives (FAD) a partir del 1919, és 

acadèmic de San Fernando a partir de l’octubre del 1920 i membre de la Comissió 

Provincial de Monuments, també a partir del 1920. 

 

 A part de càrrecs i distincions, la seva activitat es desplega en diversos àmbits de 

la cultura: crea i dirigeix “Nostres Arts”, suplement artístic de “El Gironès”, pública 

diversos articles de tema arqueològic, bàsicament al “Diari de Gerona”, i dóna 

conferències sobre el mateix tema, conseqüència de la intensificació durant aquests anys 

del seu interès per l’arqueologia. Dins d’aquest àmbit de l’arqueologia, promou una 

campanya per aconseguir que la Diputació adquireixi i restauri i s’hi instal.li el palau del 

Vescomtat en lloc de construir un edifici de nova planta, amb la intenció de salvar els vells 

casals i rehabilitar-los per a nous usos, també aquests anys, per part activa en l’associació 

Amics de l’Art Vell. 

 

 Una institució especialment lligada a Masó és l’Institut de la Dona que treballa. 

Fundat a Barcelona per Francesca Bonnemaison, vídua de Verdaguer, el 1909, està 

destinat a la formació integral de la dona. El 1922, sota el patrocini de la Caixa de 

Pensions, s’implanta a Girona. Masó, a part de realitzar les obres, pren part activa en les 

tasques de l’institut, que presidia la seva dona, Esperança Bru. A l’institut hi havia 

biblioteca, dispensari i aules on es donaven classes de cuina, tall i confecció, puericultura, 

etc. Una de les activitats de què es té constància és un curset “Pro llar humil” organitzat 

per Masó el maig del 1932. 
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 Entre el 1921 i el 1935, Masó té set fills: Rosa, Francesc, Jordi, Rafael, 

Montserrat, Josep i Esperança. Per tant, durant aquests anys, la família es converteix en 

un dels centres d’interès més importants en la vida de Masó. Sabem que tots els 

esdeveniments familiars, sants, aniversaris, comunions, bateigs,... eren celebrats d’una 

manera molt especial i les festes populars i religioses del pas de l’any eren seguides per 

tota la família amb una participació entusiasta.  

 

 

Rafael Masó amb el seu fill Francesc a coll. Girona, 1922. 

 

 Durant aquests anys, la família Masó, que segueix vivint al pis de la carretera de 

Santa Eugènia, passa uns llargs estius a Domeny, a la casa pairal dels Bru.  

Aquest interès de Masó pel món familiar es reflecteix en aquesta època per una abundosa 

dedicació a la configuració de la pròpia llar en els seus mínims detalls. Són nombrosos els 

dissenys de brodats per coixins i cortines, de monogrames per a la roba de casa, de 

camisoles per als seus fills, etc. 

 

 

Esperança Bru i dos dels seus fills Rosa i Francesc, al paller del Mas Bru de Domeny. 

Sant Gregori, 1923. 

  

 Cap al 1930, Masó construeix una casa a S’Agaró per a la seva família, on 

passaran els mesos d’estiu. També projectà construir una casa a Girona, al costat de 

l’església de Sant Feliu, on pensava traslladar la seva llar. Aspiració que no va poder 

realitzar i que Esperança Bru dugué a terme, ja a la postguerra, adaptant el projecte de 

Masó a les necessitats familiars. 
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Germans Masó: Montserrat, Rafael, Jordi, Rosa i Francesc. Sant Gregori, 1931.  

 

 Els anys vint són l’etapa que Masó construeix més a Girona. A causa de la seva 

presència pública i el seu prestigi professional rep una sèrie d’encàrrecs de la burgesia 

que configura el teixit social mitjà de la ciutat. A diferència de les etapes anteriors de la 

seva carrera, els seus clients ja no són únicament els grans propietaris rurals i els 

industrials sinó els comerciants qualificats de la ciutat com ara els Colomer, Corominas, 

Cots, Ribas Crehuet, Adroher, Callicó, Omedes, Gabaldà, etc. També projecta “cases 

barates” per a alguns dels artesans col.laboradors seus: Casellas, Cadenas, Oliveras, 

Fargnoli, etc. I un nou tipus d’encàrrec, els de les cases per a obrers i les cooperatives, 

reclama la seva atenció. 

 Aquests anys s’ha produit un acostament entre l’arquitectura de Masó i el gust 

gironí, que explica la seva difusió. Hi ha una notable diferència d’estil entre les obres 

d’aquesta etapa i les de l’anterior i aquesta transició no es fa pas sense una crisi.  

 

 Cap al 1917, Masó s’adona que ja no és possible continuar fent l’arquitectura que 

feia. D’una banda la societat catalana s’ha anat tancant i troba aquella arquitectura 

massa germanitzant, estranya. I de l’altra, el seu cost excessiu la fa inviable. 

 

 Entre el 1917 i el 1921, Masó prova diferents camins. Un d’aquests camins és el de 

l’aprofundiment de les dèries personals: és el cas de la façana del cementiri i el garatge 

Callicó. Un altre és el de la recuperació dels medievalismes de començament de segle, 

com és el projecte de la casa Teixidor. Finalment un tercer camí seria el de la 

incorporació a la seva arquitectura d’elements de la tradició popular, és el cas de la casa 

Gispert-Saüch.  

 

 L’abundant producció dels anys vint explica que Masó recorri a una certa 

codificació estilística per temes. Així es pot parlar d’un llenguatge comú per a bancs i 

caixes, d’un altre per cases de pisos urbanes, d’un altre per a cases unifamiliars aïllades i 

d’un altre per a cases barates. També té un llenguatge per a la restauració de masies i un 

altre per la de casals nobles. I també un llenguatge per a l’art litúrgic. Tot això, 

evidentment, amb matisos. 

 

 Les obres més importants d’aquest període, a part de les ja esmentades, són: la 

cooperativa agrícola de Canet de Mar, la Caixa de Pensions i l’Institut de la Dona que 

Treballa, de Girona, el projecte de la casa Ensesa a la plaça Marquès de Camps, del qual 

només es van construir els baixos, la Caixa de Pensions de Sant Feliu de Guíxols, la casa 

Ensesa de S’Agaró, la casa Omedes de Girona, la cooperativa l’Econòmica 

Palafrugellense, la casa Cots, la casa Ribas Crehuet, la casa Corominas, el garatge 

Adroher, la casa Colomer i la urbanització Teixidor, totes a Girona.  
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 A part d’aquesta obra arquitectònica més important, durant aquests anys Masó 

destaca en tres camps que li havien interessat de sempre i que en aquests anys passen a 

tenir un interès més ampli: “La llar humil, l’art litúrgic i les restauracions de masies i 

casals, camps en els quals Masó obté un reconeixement tant pel que fa a la societat en 

general com pel que es refereix als medis professionals. De fet, Masó, en aquests aspectes, 

aconsegueix sintonitzar amb el gust de la seva època molt més que no pas en la seva etapa 

anterior. 

 

 La formació estètica de Masó prové de Torras i Bages i del Cercle Artístic de Sant 

Lluc, és a dir, de Ruskin i Morris. Això comporta una concepció social de l’art i una 

fonamentació en l’essencialitat i en la senzillesa. Quan, el 1912, es funda la societat cívica 

Ciutat jardí, que difon les idees i les experiències angleses i alemanyes, Masó hi sintonitza 

de seguida. Tant per la seva formació com per el coneixement directe que en té. No és 

estrany doncs, que el moviment “Llar humil” trobés en ell un precursor i un militant actiu. 

L’esperit i els models que proposarà aquest moviment són els mateixos que Masó havia 

preconitzat deu anys abans. 

 

 L’aportació de Masó a la “Llar humil” més que no pas urbanística, organitzativa i 

legal, és decididament formal. Es tractava de definir-ne el caràcter i el caràcter, 

concentrant el llenguatge arquitectònic als seus elements essencials. D’aquests tipus de 

projectes en són un bon exemple la casa Font (1924), la urbanització Catà-Huguet (1927-

1928), les cases Roqueta, Sorolla i Paradas (1927-1928), la casa Ruiz (1928), la casa 

Trias (1928) i la urbanització Teixidor (1928-1929), totes  a Girona. 

 

 L’interès de Masó per l’art litúrgic prové ja dels seus anys d’estudiant i del nucli 

entorn de Gaudí i del Cercle Artístic de Sant Lluc. D’aquest tipus de projectes en són un 

bon exemple les diverses reformes d’esglésies parroquials realitzades entre el 1920 i el 

1924, de les quals destaquen la de Verges, la de Borrassà i el projecte de la de Llagostera. 

Del 1929 és el projecte del baptisteri de Sant Feliu de Girona. Aquestes obres de Masó 

obren una via estètica dins l’art litúrgic català que seguiran alguns arquitectes de la 

generació següent, bàsicament Francesc Folguera serà qui construirà l’últim projecte 

d’art litúrgic de Masó: l’església de S’Agaró. Aquest projecte, del 1935, representa ja 

l’adopció d’una nova estètica: la del barroc popular colonial. De tota manera, el projecte 

construït a la postguerra, tot i ser deutor del de Masó, s’ha de considerar obra de 

Folguera. 

 

 En el camp de la restauració de casals i masies, Masó arriba a definir una manera 

d’intervenir que serà molt acceptada al seu moment i que tindrà una notable influència 

posterior. Aquest llenguatge, que es consolida als anys vint, té també uns antecedents en la 

primera etapa de la seva obra. Si bé en aquesta primera etapa actua amb més llibertat 

creativa que després, l’esperit amb què s’enfronta amb els valors de l’edifici a restaurar 

és sempre el mateix. 

 

 Al llarg dels anys, la forma que Masó té d’encarar-se amb les remodelacions dels 

edificis antics va tendint cap a la utilització de les formes tradicionals. A les obres de 

restauració dels primers anys com ara el mas El Soler (1906-1910), el mas La Riba (1909-

1910), la casa Coll (1910), la casa Masó (1910-1911) i la casa Cendra (1913-1915), la 

dignificació de l’edifici es basa en el respecte de la seva identitat recuperada a partir 

d’una intervenció contemporània. En algunes obres d’aquesta primera etapa, com ara la 

casa Salieti (1911) i la casa Pérez-Xifra (1913), en les quals el pes històric dels elements a 

conservar s’imposa, i sobretot a partir del 1920 la recuperació es basa fonamentalment en 

una reinterpretació de les formes tradicionals, cosa que, d’altra banda, és paral.lela a la 

resta de la seva arquitectura. Les obres més importants que defineixen aquesta manera 

d’intervenir en els edificis antics són: mas Ordis (1920), mas Vinyals (1924), els projectes 

del castell de Montsolís (1920) i del palau del Vescomtat (1917), l’edifici de la Caixa de 

Pensions de Girona (1923), la casa Gabaldà (1926), el casal Carles (1928-1929) i el casal 

Robert (1931), tots dos de Torroella de Montgrí, i el castell de Raimat (1932-1935). 

 

 Aquestes obres són les que defineixen l’estil masonià de restauració que es 

popularitza als anys trenta i que perviu a la postguerra. És simptomàtic d’aquesta 

popularitat que, el 1935, en les necrològiques de Masó, un dels aspectes més valorats es 

precisament aquest. 
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 Així com en el camp de la restauració l’estil de Masó fou acceptat plenament, en el 

camp de la nova construcció la seva obra més coneguda i popularitzada a Catalunya va 

ser, indubtablement, S’Agaró. 

 

S’AGARÓ. ELS ÚLTIMS ANYS DE RAFAEL MASÓ. 

 

 L’origen de S’Agaró rau en la compra per part de Josep Ensesa Pujades, pare del 

que serà el promotor de S’Agaró, d’uns terrenys en un turonet sobre la platja de Sant Pol, 

el 1916, amb la intenció de construir-s’hi una casa d’estiueig. Diverses circumstàncies 

portaren a l’adquisició d’altres terrenys limítrofs i al idea d’una parcel.lació els plans de 

la qual són l’embrió de la futura urbanització. La construcció de la casa d’estiueig del 

pare Ensesa i la parcel.lació projectada van quedar sense realitzar fins que, el 1923, 

Josep Ensesa i Gubert, empès pel desig de fer-s’hi una casa, es posa al davant d’aquell 

antic projecte. 

 

 

Perspectiva de S’Agaró. 1925.  

 

 L’estiu de 1923 es reconsidera el pla i es fa el projecte d’urbanització i de la 

primera casa, Senya Blanca, que s’habita per primera vegada l’estiu del 1924. La 

urbanització prevista queda aturada altra vegada fins al 1929, any en què es construeix el 

Restaurant dels Banys i es crea una línia d’autobusos Barcelona – S’Agaró. A partir 

d’aquest moment s’inicien les obres d’urbanització i la construcció dels primers xalets a  

l’entorn de la plaça: les cases Niubó i Sibils i les que seran la futura Gavina i les dues 

casetes que marquen l’entrada de l’escala que puja des del mar fins a la plaça. El 1932 

s’inaugura l’Hostal de la Gavina, reformant un d’aquests primers xalets construits. El 

1934 s’inaugura l’ampliació d’aquest hostal. Entre 1930 i 1935 Masó projecte i construeix 

nombroses cases, entre les quals destaquen: la casa de Rafael Masó, la casa de Santiago 

Masó, la casa Gorina, la casa Badia, les cases Cruz, la casa Comadira, la casa Gual, la 

casa Guardiola, la casa Bonet, etc... 

 

 A la mort de Masó el 1935, es fa càrrec de les obres de S’Agaró l’arquitecte 

Francesc Folguera, que en la immediata postguerra, el 1941, projecte i construeix 

l’església, completa el passeig de Ronda i, cap al 1950, comença la transformació de La 

Gavina. A la postguerra es construeixen també diverses cases, bàsicament obra de 

Folguera i de Pelagi Martínez. El S’Agaró de postguerra canvia notablement de to, l’antic 

estil de Masó, senzill i populista, lligat a la petita burgesia gironina, es transforma, de la 

mà de Folguera i de les noves ambicions socials de Josep Ensesa, en una arquitectura 

d’un to “senyorívol” i grandiloqüent, al gust de la nova burgesia barcelonina de 

postguerra, fruit de l’estraperlo. 

 

 

Perspectiva de l’Hostal La Gavina. 1932. 
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 El problema amb què s’enfrontà Masó a l’hora de plantejar-se la urbanització de 

S’Agaró va ser la falta de precedents de citats jardí que hi havia al país. Masó té present, 

sens dubte, la seva experiència personal de coneixement directe de Darmstadt i Hellerau. 

De fet, les primeres perspectives que Masó fa de la urbanització, el 1925, i els primers 

xalets construits, encara recorden l’arquitectura de Reimerschmidt a Hellerau. 

 

 Aviat, però, s’incorpora a S’Agaró l’experiència dels nous conjunts turístics de la 

Costa Brava, que coneix directament en un viatge que fa pel sud de França, amb Josep 

Ensesa, a finals de setembre del 1930. En aquest viatge visita Cannes, Montecarlo, Antibes 

i Juan-les-pins. 

 

 Una altre fon d’inspiració va ser l’arquitectura californiana d’estil colonial, 

tradicional o moderna, que Masó conegué a través de publicacions com ara “Californian 

Architecture in Santa Barbara” del 1929. Aquest punt de referència era volgut i defensat 

per Masó, que el justificava adduint els orígens catalans d’aquesta arquitectura i l’interès 

per reincorporar a l’arquitectura del país tot allò que n’eren derivacions. Es tractava de 

possibilitats d’evolució de les matrius bàsiques de l’arquitectura catalana que havien 

sorgit en contextos més moderns.  

 

 El viatge a la Costa Brava amb Josep Ensesa revela la intenció de convertir 

S’Agaró en un centre turístic important. Aquesta intenció turística és present ja en la 

creació de S’Agaró. A part de fer-ne una colònia residencial de vacances per a la burgesia 

gironina i barcelonina es vol convertir en un centre del turisme internacional, que arran 

de l’exposició del 1929 ha començat a interessar-se per la Costa Brava. La creació dels 

Banys i de l’Hostal de la Gavina es completa amb la construcció de pistes de tennis i amb 

l’organització de torneigs, regates i concursos hípics. Pel que fa a la vida social, 

s’organitzen festes diverses, com ara festa d’infants, sopar típic mariner, batalla de flors i 

la festa de disfresses “En temps de Fígaro”. Totes aquestes activitats i la voluntat de 

promoció turística va generar un gran nombre de cartells i fullets des del 1929 i, sobretot, 

la Revista de S’Agaró, que inicia la seva publicació el 1935. La guerra civil va 

interrompre aquestes publicacions que es reprengueren el 1941. 

 

 El 1935 s’inaugura l’escola de S’Agaró. Es tractava d’un internat dirigit per 

Narcís Masó, inspirat per les escoles estrangeres de la pedagogia activa. Pensat per una 

cinquantena d’alumnes, volia lligar la formació intel.lectual ambla moral i la física. 

 

 S’Agaró és una creació de Josep Ensesa i Rafael Masó. Masó no es limita a fer-hi 

d’arquitecte sinó que n’inspira i n’impulsa molts dels aspectes. És des d’aquest punt de 

vista de la globalitat d’interessos que S’Agaró representa la realització dels ideals de 

Rafael Masó. És l’última creació formal de la voluntat de Masó de crear una arquitectura 

que doni sentit a una col.lectivitat. 

 

 

Hostal La Gavina. 1934. Autor: Tallers Zerkowitz. Arxiu del COAC de Girona. 

 

 Durant aquests anys de construcció de S’Agaró, Masó es dedica cada vegada més 

intensament a l’arqueologia. Aquesta dedicació de Masó presenta tres aspectes bàsics: el 

treball de camp, la restauració de monuments i la divulgació. Com a delegat de l’Institut 

d’Estudis Catalans en el camp de l’arqueologia i la conservació de monuments va 

intervenir en les diverses troballes que es feien a Girona com ara a Sant Julià de Ramis, 

Bell-lloc del Pla, Palau Sacosta, Villalba de Porqueres i a la mateixa Girona, etc. Això el  
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féu relacionar amb Josep Serra Ràfols, del Servei d’Investigacions Arqueològiques, amb 

qui l’uní una forta amistat. Aquest càrrec representà per a Masó una gran implicació 

personal. Es conserva una abundant documentació en relació amb els seus treballs 

d’investigació, escrits i dibuixos, mides i  plànols. 

 

 Lligats a aquests treballs d’investigació apareixen al Diari de Girona diversos 

articles de divulgació que tenen per objecte informar dels descobriments i conscienciar 

tant els ciutadans com les autoritats del seu valor històric. 

  

 La restauració dels Banys Àrabs de Girona (1929-1932), que Masó realitzà en 

col.laboració amb Emili Blanch, arquitecte de la Diputació, i sota la supervisió de Puig i 

Cadafalch, tingué una gran ressonància. Masó, sense renunciar a la seva sensibilitat, hi fa 

una restauració d’arqueòleg, traient afegits i posant en evidència els elements originals 

sense afegir-hi cap mena de reinterpretació personal. 

  

 També d’aquests anys és la iniciativa que Masó va impulsar, primer com a regidor, 

el 1930, i després a través de la premsa, de creació d’un passeig arqueològic a Girona. 

Aquest passeig havia de seguir el perímetre de les muralles i havia de servir per a la 

“tasca de reconstitució del passat històric” de la ciutat. El 1935, Masó va fer un projecte 

per a aquest passeig, projecte que no es va realitzar. El projecte preveu els aspectes 

d’investigació arqueològica, de neteja i consolidació de les restes lligat a la creació d’un 

passeig urbà que faciliti l’accés als llocs i tregui partit de l’aspecte paisatgístic de la zona. 

El passeig havia de ser completat per un petit museu a l’església de Sant Cristòfol on es 

recollíssin les troballes fetes durant les excavacions de construcció del passeig.  

 

 L’actual passeig arqueològic, construït a començaments dels seixanta, és una 

mixtificació i banalització del projecte de Masó. 

 

 Si durant els anys vint tot el que es produeix d’interessant a Girona en el camp de 

l’arquitectura i de les arts aplicades té a veure amb Masó, als anys trenta agafa el primer 

pla una nova generació més lligada a l’art decó i al racionalisme, generació que 

representa un trencament respecte al que significava l’obra de Masó, és a dir, la 

transcendència a través del simbolisme formal. I si bé, a vegades, aquesta generació jove 

parteix formalment de Masó, l’esperit és un altre. Aquesta és la diferència principal entre 

Masó i Francesc Gallostra, Josep Colomer i els germans Busquets, que eren els principals 

interioristes dels anys trenta a Girona. 

 

 Masó, que serà el primer president de la delegació a Girona del Col.legi 

d’Arquitectes i ho serà fins a la seva mort, no és pas insensible als nous estímuls formals 

que es van imposant durant els anys de la República. A partir del 1932 trobem en la seva 

obra diverses provatures d’evolució formal que, sense renunciar al seu punt de partida, 

l’acosten a l’estètica d’aquests anys. Aquesta última i incipient evolució formal de Masó 

queda interrompuda per la seva mort, però indica un camí pel qual la seva obra hauria 

pogut desenvolupar-se tot conservant les seves característiques més genuïnes. Les obres 

que mostren aquest canvi són: la tanca i el magatzem de la casa Ensesa a Girona (1932), 

la clínica Coll de Girona (1930, ampliada 1935), el magatzem i la caseta del guarda de les 

Fustes Coll i Viader, a Girona (1933-1934), la casa Oliveras de Girona (1932-1933), la 

casa Pons de Riquelme de Girona (1934-1935) i la casa Bonet de S’Agaró (1935).  

 

 El dia 12 de juliol del 1935 Masó és ingressat a la clínica Coll amb una greu 

afecció intestinal que no pogué ser intervinguda quirúrgicament amb eficàcia i li produí la 

mort el dia següent. Ell mateix, coneixedor com ningú de la distribució de l’edifici, s’havia 

triat l’estança on, d’una manera cristianíssima i exemplar, s’extingí aquella vida donada a 

Déu, a la família i a l’art. 

 

 Aquesta mort sobtada impressionà vivament els ambients culturals de Girona i 

Barcelona i originà una sèrie de necrològiques i articles primer a la premsa diària i 

després a les revistes especialitzades.  

 

 Aquesta mort en plena maduresa va interrompre una obra encara en evolució, no 

acabada, i va facilitar que el seu llenguatge formal passés a ser patrimoni de 

l’arquitectura gironina que en féu un ús notable sobretot a la postguerra. 
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 La fama de Rafael Masó com a arquitecte ha deixat injustament a l’ombra molts 

altres aspectes notables de la seva personalitat polièdrica. Si no hagués bastit cap edifici, 

seria recordat com un capdavanter en els camps de les lletres, les arts, la política i 

l’activisme cultural, dedicat incansablement a donar vida a la Girona “morta” del seu 

temps i a transformar-la en la Ciutat ideal dissenyada pels noucentistes. 

 

CANÇÓ DELS MANOBRES AL FER ANAR LES PALES. 

 

 Oi-zum-la-la, pala batidora!, 

 sobre aqueix pa bru, salta, oh tu, llagosta, 

 morro gris d’argent, camella ronyosa, 

 i tu, oh vell sedàs, destria la brossa 

 amb un ull molt notable. 

 

 Oi-zum-la-la, tomba, pala, tomba!, 

 pasta aquest pa bru que’s el pa de l’obra. 

 Nostres ulls fas cecs, de la calç que els toca, 

 nostres peus fas solls; més ens rius tan dolça, 

 quart de lluna fosa! 

 

 Oi-zum-la-la, tresca humil manobre!, 

 els maons a coll, la menta a la boca;  

 ara pren un sac i ara pren la corda, 

 que de no rodar l’alta corriola 

 ha posat veu ronca. 

 

 Oi-zum-la-la, les galledes ploren 

 quan fan via amunt per la corriola. 

 Mes pel nostre braç l’aigua fresca corre 

 i ens du de l’infant i el pit de l’esposa 

 la noció més dolça. 

 Oi-zum-la-la, la lliçó ens la donen  

 els núvols i el cel i el matxo qui ens porta 

 tan alegrament les daurades sorres.  

 Pel nostre obeir, per la humilitat nostra 

 és que puja l’Obra. 

 

 Oi-zum-la-la, obediència dona 

 noblesa al treball, fortalesa a l’Obra. 

 Quan el sol riurà sobre l’Obra tota 

 besarà als humils més que als qui avaloten. 

 

 I alçant els ventalls besarà la vostra 

 cabeçada humil, matxos que heu dut sorra, 

 i a damunt la pols que en la roba els flota 

 també besarà les espatlles fortes 

 dels dòcils manobres. 

 

 RAFAEL MASÓ I VALENTÍ. 

 Poema premiat als Jocs Florals del 1911, presidits per Eugeni d’Ors. 

 

  

 Rafael Masó i Esperança Bru a Begur. Estiu de 1935. 
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- RAFAEL MASÓ. CIUTADÀ DE GIRONA. 

Edita: Ajuntament de Girona. Data de pub: 2006. 

- RAFAEL MASÓ I VALENTÍ. ARQUITECTE (1880-1935) 

Edita: Fundació La Caixa. Data de pub: 2006. 
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Autor: Rafael Pérez González. Tesis doctoral UPC.  
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desembre de 2006 
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2 – CRONOLOGIA DE LES SEVES OBRES. 

 

BANDERA DELS SOMETENTS DE GIRONA. 

1903. 

 

CASA MANEL ARAGÓ. 

Reforma. 

c/ Jacint Verdaguer, 26. Santa Coloma de Farners. 

1903. 

 

LLIBRE RECORD DE NOCES DE LA FAMÍLIA ARAGÓ. 

1904 

 

BANDERA DE LA CONGREGACIÓ MARIANA DEL SEMINARI DE GIRONA. 

1904. 

 

MAS BERTRÁN, “LA CASA GRAN DEL PONT DE CABRIANES”. 

Projecte de reforma. 

Pont de Cabrianes. Sant Fruitós de Bages. 

1904. 

 

PORTADA I VINYETES DEL LLIBRE JOSAFAT DE PRUDENCI BERTRANA. 

1906. 

 

CAFÈ D’EN VILA.. 

Plaça Constitució. Girona. 

Probablement no realitzat. 

1906. 

 

CASULLA DE MOSSÈN ROQUET. 

1906. 

 

 

SALA GERIÓ. 

Plaça Sant Agustí.Girona. 

Desaparegut. 

1906. 

 

ALTAR MAJOR I REIXES DE L’ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR. 

c/ Albereda, 11. Girona. 

1906-1907. 

 

MAS EL SOLER DE MANSOLÍ. 

Reforma. 

Ctra. GI-542. Km 18,500. Sant Hilari Sacalm. 

1906-1910. 

 

 

Menjador del mas El Soler. 
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RECINTE DE LA FÀBRICA ENSESA, LA MONTSERRAT: COBERTS I MAGATZEMS; 

FONERIA; GRAN MAGATZEM CONTIGU A LA FÀBRICA; CASA ENSESA; ALÇAMENT 

D’UN PIS A LA FÀBRICA; TANCA I COS D’ACCÉS. 

c/ Barcelona, 68-70. Girona. 

Es conserven la casa i la tanca amb el cos d’accés. 

1906-1932. 

 

TAPÍS DE SANT JORDI. 

1907. 

 

CINTA PER A LA SENYERA DE BESCANÓ. 

1907. 

 

SENYERA PER A L’ORFEÓ ARTS I PÀTRIA. 

1907. 

 

PLANTA EMBOTELLADORA FIDEL MARTÍNEZ. 

Font de la Pólvora. Vila-Roja. Girona. 

Desapareguda. 

1907. 

 

CASA MIQUEL BATALLER 

c/ Ballesteries, 47. Girona. 

1907. 

 

ALTARS MAJOR I DE LA PURÍSSIMA DE LA CAPELLA DEL CONVENT DE LES 

GERMANES JOSEFINES. 

Plaça dels Lledoners, 6. Girona. 

1907. 

CAMPANAR I RELLOTGE DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA. 

Reforma. 

Plaça Sant Marc; c/ Estany. Sils. 

1907 

 

FARMÀCIA DE JOAN MASÓ I LLUÍS PUIG. 

c/ Argenteria, 29-31. Girona. 

Modificada. 

1907-1908. 

 

CASA POMPEYO DE QUINTANA (Actualment Centre Cultural Can Quintana) 

Reforma. 

c/ Ullà, 31. Torroella de Montgrí. 

Modificada. 

1907-1908. 

 

CASA VINYES MIRALPEIX (CAL PEIX, CASA FAUSTINA CAIRÓ) 

c/ del Castell, 6. Anglès. 

1907-1908. 

 

FÀBRICA I CASA SERRATS. 

La Bisbal d’Empordà. 

1908. 

 

CASULLA DE MOSSÈN ARAGÓ. 

1908. 




