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TRET DE: 

 

- BUTLLETÍ OFICIAL DEL COL.LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA I BALEARS 

– núm. 44 (1935). 
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19- DIARI DE GIRONA – R.M., EL NOUCENTISME A GIRONA . 

 

TRET DE: 

- DIARI DE GIRONA (16/09/1996). 

20- DIARI DE GIRONA – RAFAEL MASÓ: L’ARQUITECTURA 

COM UN POEMA PERSEVERANT. 

 

TRET DE: 

- DIARI DE GIRONA (27/08/1989). 
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21- C. R. MACKINTOSH SOCIETY - A CATALAN HOUSE: THE  

WORK OF RAFAEL MASÓ I VALENTÍ. 
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TRET DE: 

 

- REVISTA “CHARLES RENNIE MACKINTOSH SOCIETY. núm. 57, winter 1991-1992. 

22- REVISTA DE S’AGARÓ – RÀFECS. 
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TRET DE: 

- REVISTA DE S’AGARÓ - núm. 1 (estiu de 1935). 

23- DIARI DE GIRONA - IN MEMORIAM (PERICAS).  

    

TRET DE: 

- DIARI DE GIRONA (02/08/1935) 
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24- DIARI DE GIRONA - IN MEMORIAM (RAFAEL MASSAGUER ). 

     

TRET DE: 

- DIARI DE GIRONA (30/07/1935) 

25- EL CORREO CATALAN – EL EXTRAÑO FINAL DE LOS 

“CHALETS MASÓ”. 

 

 

 

TRET DE: 

- EL BUTLLETÍ DEL COL.LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE GIRONA núm. 12 

(1979)  notícia de EL CORREO CATALÁN  (20/127/19745) 
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26- LOS SITIOS – QUE EL AYUNTAMIENTO INFORME A LA 

OPINIÓN PÚBLICA. 

 
TRET DE: 

- EL BUTLLETÍ DEL COL.LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE GIRONA núm. 12 

(1979)  notícia de LOS SITIOS. 

27- ASSOCIACIÓN DE LA PRENSA – EL COLEGIO DE 

APAREJADORES REPLANTEA EL CASO DE LOS CHALETS 

MASÓ. / TELE-EXPRES – EQUIPAMIENTOS EN LA ZONA DE L OS 

CHALETS DE MASÓ. 

 
TRET DE: 

- EL BUTLLETÍ DEL COL.LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE GIRONA núm. 12 

(1979)  notícia de ASSOCIACIÓN DE LA PRENSA I TELE/EXPRES (25/07/1977). 



 427 

28- ASSOCIACIÓN DE LA PRENSA – EL COLEGIO DE 

APAREJADORES CONTRA EL AYUNTAMIENTO. 

 
TRET DE: 

- EL BUTLLETÍ DEL COL.LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE GIRONA núm. 12 

(1979)  notícia de ASSOCIACIÓN DE LA PRENSA. 

29- DIARI EL PUNT – RAFAEL MASÓ DAVANT DEL SEU 

CENTENARI. 

 

 
 

TRET DE: 

- DIARI EL PUNT (28/10/1979) 
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30- DIARI EL PUNT – S’HA COMPRAT “LA CASA DE LA PUN XA”  

 

 

 

TRET DE: 

- DIARI EL PUNT (30/03/1979) 

31- LOS SITIOS – EN EL CENTENARIO DE RAFAEL MASÓ I 

VALENTÍ, ARQUITECTO DE GIRONA. 
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TRET DE: 

- DIARI LOS SITIOS (06/01/1980) 
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32- DIARI EL PUNT – LA PARALITZACIÓ DE L’OBRA, A MA NS DE 

L’AJUNTAMENT. 

 

 
 

TRET DE: 

- DIARI EL PUNT (08/02/1980) 

33- LOS SITIOS – EN EL CENTENARIO DE RAFAEL MASÓ I 

VALENTÍ, ARQUITECTO DE GIRONA. 
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TRET DE: 

- DIARI LOS SITIOS (15/02/1981) 

34- DIARI LOS SITIOS – A PROPÒSIT DE L’HOMENATGE DE  

RAFAEL MASÓ. 
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TRET DE: 

- DIARI LOS SITIOS (22/02/1981) 

 

 

35- DIARI EL PUNT – COMISSIÓ CENTENARI DE RAFAEL MA SÓ. 
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TRET DE: 

- DIARI EL PUNT (10/05/1981) 



 435 

36- DIARI EL PUNT – EL MINISTERI DE CULTURA DECLARA  

MONUMENT LA CASA DE LA PUNXA. 

 
TRET DE: 

- DIARI EL PUNT (15/04/1981) 

37- PRESÈNCIA – CENTENARI DE RAFAEL MASÓ. 
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TRET DE: 

- REVISTA “PRESÈNCIA” núm. 547 ( abril de 1981) 
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38- TRIPTICS DEL CENTENARI DE RAFAEL MASÓ. 1981. 
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TRET DE: 

- TRIPTICS CENTENARI RAFAEL MASÓ 1981. 

39- LA VANGUARDIA – DESPRÉS DEL CENTENARI DE RAFAEL  

MASÓ. 

 
TRET DE: 

- LA VANGUARDIA (21/05/1981) 
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40- REVISTA DE GIRONA – LES BATALLES PERDUDES DE 

RAFAEL MASÓ. 

 

TRET DE: 

- REVISTA DE GIRONA núm. 112 (1985) 

41- CAU – LA “CASA DE LA PUNXA” NUEVA SEDE DEL COLE GIO 

DE APAREJADORES. 
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TRET DE: 

- REVISTA CAU núm. 80 (1982) 

42- REVISTA DE GIRONA – RAFAEL MASÓ I EL NOMBRE D’O R. 

 

 

TRET DE: 

- REVISTA DE GIRONA núm. 181 (1987). 
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43- DIARI DE GIRONA – LA MOSCA PREN FORMA DE JOIA. 

 

 

TRET DE: 

- DIARI DE GIORNA (02/11/1996 

44- REVISTA DE GIRONA – ELS PUNTS DE LLIBRE DE RAFA EL 

MASÓ. 

 
 

TRET DE: 

- REVISTA DE GIRONA núm. 199 (2000) 
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45- REVISTA DE GIRONA – L’ARQUITECTE POLÍGRAF. 

 

TRET DE: 

- REVISTA DE GIRONA núm. 209 (2001). 

46- DIARI EL PAÍS – GIRONA REIVINDICA AL ARQUITECTO  

RAFAEL MASÓ CON ACTOS Y EXPOSICIONES. 

 

 

 

TRET DE: 

- DIARI EL PAÍS (20/02/2006) 
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47- INFORMACIÓ I DEBAT – ANY MASÓ, CENT ANYS 

D’ARQUITECTE. 
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TRET DE: 

- REVISTA “INFORMACIÓ I DEBAT” ( abril de 2006). 

48- TRIPTICS ANY MASÓ. 2006. 
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TRET DE: 

- TRIPTICS ANY MASO 2006. 

49- DIARI EL PUNT – ARTICLES DE L’OCTUBRE DE 2005 F INS 

GENER DE 2008 SOBRE RAFAEL MASÓ. 

 

Mostres dedicades a Masó, Santa Caterina i la Girona republicana. 26/10/05 

El responsable del Museu d'Història, Pere Freixas, va presentar ahir la programació 

d'exposicions temporals pel 2006, que s'obrirà amb la mostra Les brigades internacionals 

(del 17 de gener al 17 de febrer), comissariada per Michel Lefevre i Rémi Skoultesky. Del 

28 de febrer al 26 de març s'instal·larà l'exposició El Parlament de Catalunya (1980-

2005). Història i futur, i els mesos d'abril i maig es podrà veure una de les mostres més 

destacades, La República a Girona, comissariada per Josep Clara, i que es farà amb 

motiu del 75è aniversari de la proclamació de la República. Els mesos de juny a setembre 

l'Institut de Patrimoni de la UdG serà el responsable de la mostra Santa Caterina i el 

raval del Mercadal, que se centrarà en els resultats de les excavacions fetes a l'entorn de 

Santa Caterina i en una visió de conjunt de la vida al barri del Mercadal. La darrera 

exposició, Rafael Masó, ciutadà de Girona, comissariada per Narcís-Jordi Aragó, se 

celebrarà del 29 d'octubre del 2006 al 7 de gener del 2007, i acostarà al públic la 

dimensió humana de l'arquitecte gironí. L'exposició se circumscriu al programa d'actes de 

l'Any Masó, que és com ha estat declarat el 2007. A la carbonera i la cisterna, dependents 

del Museu d'Història, es podrà veure durant el 2006 una mostra de pessebres, la Petita 

història del Parlament de Catalunya, de Pilarín Bayés, una exposició antològica de 

l'agrupació de comerciants El Centre, organitzada per Plural Comunicació, i una mostra 

que commemorarà el 150è aniversari de la creació de la Policia Municipal de Girona, 

comissariada per Ramon Alberch. 

 

Publicaran la correspondència de Rafael Masó amb altres intel·lectuals. 22/10/05 

El 2006 començarà l'Any Masó, i una de les activitats programades és la publicació de la 

correspondència que l'arquitecte va mantenir amb altres intel·lectuals del seu temps. 

L'edició serà a cura del professor de la Universitat de Girona Xavier Pla i es publicarà 

dins la col·lecció Josep Pla. A més, està previst dedicar el dossier del número de la Revista 

de Girona dels mesos de novembre i desembre del 2007 a l'obra de Masó a les comarques 

gironines. També hi ha prevista una exposició itinerant. 
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El diputat representant de la Diputació de Girona a la comissió Any Masó, Antoni Solà, i 

els ajuntaments que conserven patrimoni de l'arquitecte gironí Rafael Masó es van reunir 

dijous per parlar de la celebració de l'Any Masó. Entre d'altres activitats, es van concretar 

alguns dels actes que es duran a terme. Es va confirmar d'aquesta manera l'organització 

d'una exposició central itinerant sobre l'arquitecte. A la reunió també hi van assistir les 

tècniques de l'arxiu de la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes, Rosa Maria Gil 

i Gemma Domènech, ja que el col·legi és el coordinador de l'efemèride. La reunió es va fer 

després que la Diputació, en el ple del mes de setembre passat, va declarar el període 

comprès entre el setembre del 2006 i el setembre del 2007 Any Rafael Masó. A més de la 

Diputació, hi ha un total de vint-i-cinc municipis que tenen patrimoni de Masó i que 

participen en la comissió. Tots són de les comarques de Girona excepte Santa Coloma de 

Gramenet (Barcelonès) i Canet de Mar (Maresme). 

 

Nosaltres i l'arquitecte 23/08/05 

És poc freqüent que qualsevol gironí amb seny no se senti fascinat, deutor i culpable 

envers Rafael Masó, l'arquitecte que d'una revolada va plantar Girona al bell mig de la 

modernitat. Encara que hom sigui poc sensible a l'esperit noucentista, la fascinació pot 

provenir d'aquella personalitat capaç d'aglutinar artistes i artesans, clientela i polítics, 

fins a deixar una petja com la que encara es pot reconèixer transitant pels carrers de la 

ciutat. El sentit de culpabilitat ens ve del maltractament col·lectiu que, tant les 

administracions com iniciatives particulars han anat perpetrant amb els edificis de Masó. 

I no cal pas recular fins als anys setanta, només fins a l'enderrocament del garatge Callicó 

(1980) i el del magatzem Ensesa (1981), substituït aquest darrer per un dels edificis més 

representatius de la Girona lletja. De tota manera, ara que comença l'Any Masó, serà el 

moment de fer un catàleg raonat i definitiu de les seves obres, de protegir-les d'un cop i 

per sempre de l'estultícia dels seus propietaris i de la supèrbia d'altres arquitectes, i de 

superar la temptació de l'hagiografia personal. No hauria de ser ociosa, sinó fructífera, la 

represa de les incòmodes llegendes sobre les relacions de l'arquitecte amb els seus 

artesans, o la discussió sobre la moralitat de les seves darreres obres. Comptat i debatut, 

potser conclouríem que tant ell com nosaltres tenim errors a perdonar-nos. 

L'arquitecte que va concebre una altra Girona. 16/08/05 

Avui es compleixen exactament 125 anys del naixement de Rafael Masó i Valentí (1880-

1935), l'arquitecte que va obrir Girona i el seu entorn als corrents internacionals, no 

només en la pràctica constructiva, sinó també en el camp de les arts aplicades i de 

l'activisme cultural. Abans, doncs, de la celebració de l'Any Masó el 2006, instituït pel ple 

de l'Ajuntament de Girona l'abril passat amb motiu del centenari de l'obtenció del títol 

d'arquitecte de l'homenatjat, les desenes de poblacions catalanes que compten amb obra 

seva al patrimoni local i que han estat convidades a adherir-se al programa d'activitats -ja 

ho han fet Sarrià, Santa Coloma de Farners i Sant Gregori- tenen una bona ocasió per 

recordar el més conspicu representant del noucentisme gironí. 

Hi va haver un temps que els objectes honoraven el tacte. Un secreter, una ceràmica 

vidriada, un edredó brodat amb fil, l'arabesc de forja d'un passamans o una finestra 

emplomada amb transparències d'oli d'liva existien per complaure els dits, que 

s'entretenien en les suavitats i els relleus, que hi perseguien el vol papal·lionaci d'una taca 

de llum, que hi reposaven en moments d'incertesa com si també les coses inanimades però 

llargament familiars poguessin transmetre alguna complicitat. Aquell va ser el temps de 

Rafael Masó, el més refinat i provecte dels arquitectes gironins, del qual l'any vinent, a 

falta d'un pretext millor, es commemorarà el centenari de la seva llicenciatura. Avui, però, 

que es compleixen els 125 anys del seu naixement, al carrer de les Ballesteries, també és 

una bona ocasió per recordar l'obra del principal promotor del noucentisme a Girona, que 

és com dir de la seva introducció en la modernitat, del seu abrupte despertar del prolongat 

son medieval. Pel mateix Masó, educat en el simbolisme de Gaudí i en els aires francs de 

Glasgow, Darmstadt o Viena descoberts en les revistes europees que llegia amb devoció, 

obrir-se camí a casa no va ser una empresa fàcil. Amb el títol d'arquitecte acabat 

d'expedir, el 1906, va renunciar al més favorable ambient barceloní per tornar a Girona i 

posar tot el seu talent a renovar la vida cultural d'una ciutat que, a pesar de l'amor que hi 

professava, havia dit que segregava «exquisida perfídia» i «subtilíssim verí». A Esperança 

Bru, la promesa tants anys clandestina per l'oposició familiar i dipositària de les més 

abrandades aspiracions i troballes, el jove arquitecte li exposaria al llarg de les quasi dos 

mil cartes que van intercanviar en el 

nuviatge cada petit detall dels seus projectes, a vegades amb fervor, d'altres amb desànim. 

La felicitat, li comunica el 1910, és allà on comença la inquietud, és «la pruïja  
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de desentranyar la vida», i en efecte va experimentar-la aviat, si no l'alegria, sí el 

desassossec, quan els seus primers esbossos van topar amb la incomprensió d'una 

burgesia encara mal disposada a la renovació artística i molt menys al dispendi financer. 

No és estrany, doncs, que els primers anys d'activitat professional a Girona, Masó es 

consagrés sobretot a cultivar les arts aplicades, a formar un refinat equip d'artesans 

col·laboradors i a impulsar activitats ciutadanes de promoció cultural, en especial 

Athenea, conscient com era que s'havia de preocupar tant de desenvolupar creativament la 

seva arquitectura com de preparar un entorn capaç de comprendre-la, tal com han 

observat Narcís Comadira i Joan Tarrús, els principals estudiosos de l'arquitecte. Des de 

la Farmàcia Masó, la seva primera obra, encara tan influïda pel gaudinisme, fins al 

complex residencial de s'Agaró, compendi de la peculiar hibridació entre populisme, 

arcaisme i mediterraneïtat, Masó va servir als grans propietaris rurals i a la puixant 

burgesia industrial i comercial l'ideal de la llar humil i la fàbrica eficient, resolts, no pas 

amb opulència i desmesura, sinó amb severitat, dignificats pel gust, l'ordre i un sentit 

profund de la intimitat. 

 
L'Any Rafael Masó, per unanimitat. 06/04/05 

El ple va aprovar per unanimitat la declaració de l'anomenat Any Rafael Masó al període 

que va des del setembre del 2006 fins al setembre del 2007. Pagans va explicar que es 

crearà una comissió formada per l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació de Girona, el 

Col·legi d'Aparelladors i el d'Arquitectes, Xavier Albertí -que va engegar la iniciativa 

originalment- i Narcís-Jordi Aragó, Narcís Comadira i Joan Tarrús. Durant aquest any 

s'organitzaran mostres, exposicions i conferències sobre l'obra de Masó. El ple va acordar 

demanar que municipis on es conserva obra de Masó s'adhereixin a la celebració de l'Any. 

És el cas, per exemple, de Quart, Sils, Castell-Platja d'Aro, Flaçà, Crespià, Canet de Mar, 

la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners i Sant Hilari Sacalm. 

 

El Col·legi d'Arquitectes i entitats gironines volen que es declari el 2006 Any Rafael 

Masó. 02/02/05 

L'any 1906, el gironí Rafael Masó i Valentí va obtenir el títol d'arquitecte. Cent anys 

després i amb motiu d'aquesta efemèride, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona, 

juntament amb un seguit d'entitats i institucions de la ciutat, vol aconseguir la  

declaració de l'any 2006 com l'Any Rafael Masó (Girona, 1880-1935). L'aniversari es 

traduirà en l'organització de diversos actes amb una exposició central, la qual serà 

itinerant. El Col·legi d'Arquitectes a Girona, l'Ajuntament, la Diputació, la delegació de 

Cultura i el Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, a proposta de 

Xavier Albertí, s'han constituït com la comissió de treball de l'Any Masó. La comissió és 

integrada per representants d'aquestes institucions i Albertí, i té la participació de tres 

comissaris, que seran els encarregats de dotar de contingut les dues grans exposicions que 

de moment s'han programat; són Narcís-Jordi Aragó, advocat, periodista i especialista en 

Masó, a més de nebot de l'arquitecte i representant de la família; Joan Tarrús, arquitecte i 

estudiós de l'obra de Masó, i Narcís Comadira, escriptor i company d'investigacions de 

Tarrús. L'Any Masó està previst que comenci el mes de juny del 2006. Destaca 

especialment una exposició central, que serà itinerant. A més, també està previst celebrar 

actes en altres municipis fora de Girona que van tenir algun tipus de relació amb 

l'arquitecte. 

 

El Col·legi d'Arquitectes coordina diverses entitats gironines perquè es declari el 2006 

Any Rafael Masó. 02/02/05 

L'any 1906, el gironí Rafael Masó i Valentí va obtenir el títol d'arquitecte. Cent anys 

després i amb motiu d'aquesta efemèride, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona, 

juntament amb un seguit d'entitats i institucions de la ciutat, vol aconseguir la declaració 

de l'any 2006 com l'Any Rafael Masó (Girona, 1880-1935). L'aniversari es traduirà en 

l'organització de diversos actes amb una exposició central, la qual serà itinerant.  

El Col·legi d'Arquitectes a Girona, l'Ajuntament, la Diputació, la delegació de Cultura i el 

Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, a proposta de Xavier 

Albertí, s'han constituït com la comissió de treball de l'Any Masó. L'objectiu és aconseguir 

la declaració i la posterior organització dels actes programats per celebrar el centenari de 

l'obtenció del títol d'arquitecte de Rafael Masó, el 1906. La comissió és integrada per 

representants d'aquestes institucions i Albertí, i té la participació de tres comissaris, que 

seran els encarregats de dotar de contingut les dues grans exposicions que de moment 

s'han programat; són Narcís-Jordi Aragó, advocat, periodista i especialista en Masó, a 

més de nebot de l'arquitecte i representant de la família; Joan  
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Tarrús, arquitecte i estudiós de l'obra de Masó, i Narcís Comadira, escriptor i company 

d'investigacions de Tarrús. El projecte es basa en la participació activa de les institucions, 

que, a més d'aportar-hi els recursos econòmics, també oferiran els equipaments i el 

personal necessari. L'Any Masó està previst que comenci el mes de juny del 2006 i que 

duri fins a la tardor del 2007, que és quan se'n farà la cloenda, i inclourà diverses 

activitats. Entre aquests actes destaca especialment una exposició central, que serà 

itinerant i que, entre altres poblacions, es podrà veure a Barcelona. A més, també està 

previst celebrar actes en altres municipis fora de Girona que van tenir algun tipus de 

relació amb l'arquitecte. 

 

Els absents també fan any. 07/01/06 

Rafael Masó, Prudenci Bertrana, Jaume Miravitlles, Narcís Pijoan, Josep Pla i Marià 

Baig celebren aniversaris aquest 2006 

Si el 2005 ha estat l'any del Quixot, no hi ha dubte que el 2006 serà el de Mozart, amb 

permís de Xostakòvitx, Henrik Ibsen, Pablo Picasso, Paul Cézanne i, per descomptat, 

l'almirall Cristòfol Colom, que també fan anys pòstumament. Però així com l'obra magna 

de Cervantes va eclipsar la nostra Solitud en l'altar dels absents il·lustres, no hi ha gaires 

probabilitats que, a les terres de Girona, ningú ombregi la commemoració del centenari 

de la llicenciatura de Rafael Masó, ni tan sols els cent anys d'una altra obra cabdal de la 

literatura catalana, Josafat , de Prudenci Bertrana. I encara hi haurà temps per recordar 

els 25 anys de la mort de Josep Pla, la primera dècada sense Narcís Pijoan, i els 

centenaris de dos figuerencs més: Marià Baig i Jaume Miravitlles. 

Ni la commemoració del 250è aniversari del geni de Mozart, efectivament, no podrà fer 

ombra a Girona a l'Any Masó, que ja ha rebut l'adhesió del Parlament i el suport d'una 

trentena de municipis vinculats poc o molt a l'obra de l'arquitecte gironí. I això que, 

estrictament, es commemora una data ben peregrina: l'any de l'obtenció de la 

llicenciatura, encara que va ser justament aquell 1906 que, amb el títol acabat d'expedir a 

Barcelona, el jove arquitecte va decidir tornar a Girona i convertir aquell burg es diria 

que encara medieval en el banc de proves de les seves màximes aspiracions constructives i 

ciutadanes. El 2006, doncs, oferirà una ocasió immillorable per revisar l'obra del gran 

patrici del noucentisme gironí a través, entre altres iniciatives en projecte, d'una gran 

exposició itinerant, de la recuperació de la seva quasi desconeguda poesia i de l'edició, a  

càrrec del filòleg Xavier Pla, de la seva correspondència. En aquest calendari atapeït  

d'aniversaris d'altura, com els 125 anys del naixement de Picasso, els cent de Xostakòvitx, 

els cent de la mort de Cézanne i d'Ibsen, els 400 del naixement de Rembrandt, els cent del I 

Congrés Internacional de la Llengua Catalana i, si allarguem gaire més el braç, també els 

cent de la creació de la Inspecció de Treball, convindria destinar algun esforç a dignificar 

el centenari de la publicació de Josafat, una novel·leta que avui dia encara sorprèn pel seu 

atreviment i que, ja al seu temps, va ser objecte d'una viva polèmica. De moment, hi ha 

prevista l'edició d'un llibre i una exposició amb fotografies de Jordi S. Carrera dels 

escenaris de la punició eròtica del campaner més famós de la literatura després del 

geperut de Nôtre Dame. Els 25 anys de la mort de Josep Pla passaran potser més 

desapercebuts per la relativa proximitat de l'efemèride amb els fastos del centenari, el 

1997, però en canvi serà una bona oportunitat per recordar l'advocat, periodista, 

escriptor i crític d'art figuerenc Narcís Pijoan, col·laborador de Presència, en el desè 

aniversari de la seva mort. Dos figuerencs més mereixeran atenció en el seu centenari: el 

polític i escriptor Jaume Miravitlles, figura capdavantera de la Generalitat republicana, i 

el pintor Marià Baig, tots dos contemporanis i amics de Salvador Dalí. L'Ajuntament de 

Figueres ja ha aprovat la formació de comissions específiques per comemmorar tots dos 

aniversaris: Rafel Pascuet tindrà la missió de coordinar els actes de l'Any Miravitlles, i 

Inès Padrosa, els de l'Any Baig. 

 

L'Any Masó arrenca amb el propòsit de revelar les múltiples facetes creatives i cíviques 

de l'arquitecte. 01/02/06 

Una inicial refistolada que s'ondula fins a dipositar, solitària i categòrica, la firma de 

l'arquitecte damunt d'una de les seves característiques rajoles daurades serà la imatge 

identificativa de l'Any Masó, que es va presentar oficialment dimarts en una roda de 

premsa multitudinària que dóna fe de l'ampli suport institucional que ha rebut la 

celebració. A més del logotip, es va donar a conèixer l'avanç d'activitats, que inclouen 

exposicions, publicacions, cursos, conferències, visites guiades i concursos. 

Durant tot un curs, de setembre a setembre, es commemoraran els cent anys de l'obtenció 

del títol d'arquitecte de Rafael Masó (1880-1935), figura cabdal del noucentisme gironí la 

projecció del qual va ultrapassar de molt l'activitat constructiva. Arquitecte, artista  
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plàstic, dissenyador, poeta, interiorista, polític, articulista, fotògraf, defensor del 

patrimoni històric, activista cultural, protector d'artistes, aglutinador d'artesans i 

precursor del turisme: en totes i cada una d'aquestes vessants que Narcís-Jordi Aragó, 

membre de la comissió organitzadora del centenari, va anar enumerant dimarts, va 

revelar-se la potent personalitat d'aquell «assenyalador de camins», segons la definició 

del seu coetani Xavier Montsalvatge, sota la «tutela invisible i pesant» del qual Girona es 

despertava per fi a l'aventura del segle XX. A l'empara d'aquesta marca, es projectaran 

desenes d'activitats, entre les quals ja es poden avançar vuit exposicions que revisaran 

l'obra arquitectònica de Masó, però també la seva relació amb els artistes, amb la 

fotografia o amb l'ambient cultural dels anys vint. Moltes seran itinerants, en atenció a les 

nombroses adhesions que ha rebut l'Any Masó, inclosa la del Parlament de Catalunya. 

Destaquen Rafael Masó i Valentí, arquitecte, a la Fundació «la Caixa» de Girona 

(comissariada per Raquel Lacuesta i Lluís Cuspinera); La imatge estereoscòpica: 

l'aportació de Masó, al Museu del Cinema (comissaris: Dani Freixes, Jordi Pons i Joan 

Boadas); Masó i els artistes i els artesans, al Museu d'Art de Girona (Bernat Catllar) així 

com Rafael Masó, ciutadà de Girona, al Museu d'Història de la Ciutat (Narcís-Jordi 

Aragó). A més, s'editarà una antologia poètica i la correspondència de l'arquitecte, es 

programarà un cicle de conferències a La Mercè i un curs d'estiu a la UdG, i 

s'organitzaran itineraris per conèixer la seva obra. En conjunt, es tracta de valorar, 

eixamplar i exportar la imatge d'«un pròcer gironí d'importància comparable a la de Jujol 

o Domènec i Montaner a qui la vida a províncies ha relegat a un immerescut segon 

terme», va declarar el president del COAC a Girona, Josep Riera. 

 

Any Masó: un consens encomiable. 01/02/06 

De totes les adhesions rebudes per la comissió organitzadora de l'Any Masó, la més 

significativa és la del Parlament de Catalunya. Ho és, no pas per la seva entitat 

indiscutible, sinó per la seva representativitat: poques altres vegades el conjunt de la 

classe política del país, no d'un sol municipi, no d'una sola entitat col·legial, ha reconegut 

i avalat la categoria intel·lectual d'un ciutadà que no va estendre la seva obra més enllà de 

la perifèria, per no abusar de l'antipàtica denominació de província. La mateixa delegada 

de la Generalitat, Pia Bosch, va admetre ahir en la presentació del centenari que aquesta 

era l'ocasió de «projectar les terres de Girona a l'exterior», de  

descobrir a tot el territori que els pobles dels confins «no només generen béns, sinó també 

valors i símbols», i en circumstàncies singulars, «persones molt especials». Sense la 

contribució de gent com Rafael Masó des dels marges del poder capitalí, el país, ben 

mirat, estaria sumit en una desertització molt més preocupant que la que pronostica el 

canvi climàtic. 

 

Narcís J. Aragó i Mercè Huerta donen la Casa Masó a la ciutat de Girona. 09/04/06 

El matrimoni format pel periodista Narcís Jordi Aragó i l’artista Mercè Huerta van 

formalitzar aquest divendres, a l’Ajuntament de Girona, la donació a la ciutat de la Casa 

Masó, un edifici compost de planta baixa i quatre pisos situat al carrer Ballesteries, que és 

la casa natal de l’arquitecte Rafael Masó i va ser el seu domicili durant més de trenta 

anys, i on va practicar importants intervencions arquitectòniques. 

L’alcaldessa, Anna Pagans, va signar un document que estableix la cessió de l’immoble i 

de tots els béns mobles que conté, amb una valoració global de gairebé 3,5 milions 

d’euros, i les contrapartides: el matrimoni donant viurà a l’àtic de l’edifici i cobrarà una 

pensió vitalícia de 48.000 euros anuals. L’edifici serà la seu de la Fundació Rafael Masó.  

ANY MASÓ  

El moment de fer efectiva la donació ha estat triat curiosament, a les portes de la 

celebració de l’Any Masó a partir del proper mes de setembre, així com la posada en 

escena de l’acte, al qual van assistir representants de tots els grups polítics de 

l’Ajuntament de Girona i de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya, que ha tingut un paper clau en tot el procés, ja que van ser «els primers 

receptors de la iniciativa, que van acollir amb entusiasme», segons va explicar el mateix 

Aragó, i van articular una proposta concreta. 

 

De casa particular a Museu Masó. 09/04/06 

Un acord entre l’Ajuntament de Girona i l’escriptor i periodista Narcís Jordi-Aragó, nebot 

de Rafael Masó, permetrà la creació, a la Casa Masó de la ciutat, d’un museu i una 

fundació dedicada a l’il·lustre arquitecte gironí. La donació feta per Aragó i la seva dona, 

Mercè Huerta, demostra d’entrada una gran generositat cap a la ciutat, perquè és evident 

que al preu de mercat el benefici obtingut podria ser molt superior a la renda  
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vitalícia pactada amb l’Ajuntament a canvi de l’habitatge i els béns, obra artística, 

literària i documental de l’arquitecte. Amb aquest gest, a més, s’assegura la difusió de 

l’obra de Masó. Tal com va assegurar l’alcaldessa, Anna Pagans, la donació del 

matrimoni gironí a la ciutat és un «gest insòlit» que cal aplaudir tot desitjant que ara, a 

les portes de l’Any Masó –que comença al setembre–, l’Ajuntament acceleri les obres 

d’adequació d’aquest espai i que s’obri a tots els ciutadans. 

 

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 

El conveni assenyala que el compromís assumit per l’Ajuntament de Girona és el de 

vinculació i adscripció de l’immoble i els béns mobles que l’integren a l’exhibició pública 

i el manteniment a través de la futura fundació Rafael Masó. Aquesta entitat tindrà com a 

missió l’estudi, la recerca, el debat, el foment i la difusió dels diversos aspectes vinculats 

amb l’arquitectura i l’urbanisme contemporani. La fundació també haurà de valorar, 

estudiar i preservar el patrimoni arquitectònic del país, i, de manera singular i específica, 

l’obra arquitectònica i cultural del mateix Rafael Masó. La presidència executiva del 

patronat que regirà la fundació correspon, amb caràcter nat, a l’alcalde o l’alcaldessa de 

la ciutat de Girona. 

Entre els objectius de la futura fundació que va enumerar Frederic Cabré, representant 

del Col·legi Oficial d’Arquitectes, destaca la funció de nucli de recerca que fomenti la 

col·laboració entre especialistes d’àmbits diversos per afavorir l’intercanvi i la divulgació 

dels coneixements contemporanis. 

 

Narcís Jordi Aragó i Mercè Huerta fan donació de la Casa Masó a la ciutat 08/04/06 

Els donants cobraran una pensió vitalícia i viuran a l’últim pis de l’immoble, que serà la 

seu de la Fundació Rafael Masó 

El matrimoni format pel periodista Narcís Jordi Aragó i l’artista Mercè Huerta van 

formalitzar ahir, a l’ajuntament de Girona, la donació a la ciutat de la Casa Masó, un 

edifici compost de planta baixa i quatre pisos situat al carrer Ballesteries, que és la casa 

natal de l’arquitecte Rafael Masó i el seu domicili durant més de trenta anys, i en el qual 

hi va practicar importants intervencions arquitectòniques. L’alcaldessa, Anna Pagans, en 

nom del consistori, va signar un document que estableix la cessió de l’immoble i de  

tots els béns mobles que conté, amb una valoració global de gairebé 3,5 milions d’euros, i 

les contrapartides: el matrimoni donant viurà a l’àtic de l’edifici i cobrarà una pensió 

vitalícia de 48.000 euros anuals. L’edifici serà la seu de la Fundació Rafael Masó. 

El moment de fer efectiva la donació ha estat triat curosament, a les portes de la 

celebració de l’Any Masó a partir del pròxim mes de setembre, així com la posada en 

escena de l’acte d’ahir, al qual van assistir representants de tots els grups polítics de 

l’Ajuntament de Girona i de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya, que ha tingut un paper clau en tot el procés, ja que van ser «els primers 

receptors de la iniciativa, que van acollir amb entusiasme», segons va explicar el mateix 

Aragó, articulant una proposta concreta. 

La Casa Masó és al carrer Ballesteries; està composta de planta baixa i quatre pisos i 

ocupa una superfície de 166 metres quadrats per planta. En aquest immoble hi va néixer, 

el 1880, l’insigne arquitecte Rafael Masó; va ser el seu domicili durant més de trenta anys 

i hi va practicar importants intervencions arquitectòniques –sobretot entre el 1911 i el 

1912 amb la unificació de tres cases existents amb façana al riu Onyar i a Ballesteries–, 

convertint-la en una de les mostres representatives del seu estil. La donació també inclou 

el conjunt de béns mobles d’època, obres artístiques, llibres i revistes i altres objectes 

diversos que va dissenyar Masó o que varen pertànyer als seus avantpassats o familiars i 

dels quals era titular Narcís Jordi Aragó, descendent de l’arquitecte. 

El valor de l’immoble és de 2.535.390 euros, mentre que el valor dels béns mobles 

inventariats, objecte de selecció conjunta per ambdues parts, puja a 915.000 euros. El 

conveni estipula que l’Ajuntament adequarà l’última planta de l’edifici com a habitatge 

per als donants, que tindran dret d’ocupació gratuït i vitalici, i també que cobraran una 

pensió vitalícia de 4.000 euros mensuals. 

 

Cent anys, diuen, poden donar per a molt, i més quan s’està parlant de la memòria 

col·lectiva de tota una població. 29/05/06 

Aprofitant el centenari de l’atorgament del títol de ciutat, i segons explica el regidor de 

Cultura, Òscar Aparicio, la Bisbal s’ha volgut adherir a l’Any Rafael Masó. Aquest 

arquitecte va estar molt vinculat a la Bisbal. Masó va ser soci fundador, el 1911, de la 

Gabarra (ara és la fàbrica de ceràmica Coromina), juntament amb els germans Alfons  
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Coromina, artesà i terrisser, i l’artista, pintor i escultor Joan Baptista Coromina. Ara es 

pintarà la façana d’aquesta històrica fàbrica i es dedicarà a l’arquitecte modernista per la 

seva relació amb la Bisbal. També s’urbanitzaran dues places en honor a l’historiador 

Pere Lloberas i a Emili i a Conrad Saló. 

 

La revista «El Tarlà» dedica el número 35 a Rafael Masó 30/06/06 

La revista El Tarlà, feta per un grup de mestres i alumnes de les escoles públiques de 

Girona, dedica l'últim número a conèixer i valorar la vida i obra de Rafael Masó, un gran 

arquitecte gironí. 

 

Narcís Comadira actualitza els seus estudis sobre el noucentisme. 07/06/06 

El poeta, traductor, pintor i assagista gironí Narcís Comadira ha reunit a Forma i 

prejudici (Empúries) textos dispersos que al llarg de més de vint anys ha dedicat a 

analitzar el noucentisme des de les seves vessants artística i politicocultural. El llibre, que 

presentarà avui (20 h) a la Llibreria 22 de Girona el mateix autor, junt amb el professor 

de la Universitat de Girona Xavier Pla, coincideix amb el centenari del bateig d’aquell 

moviment de renovació nacional en el primer Glosari publicat per Eugeni d’Ors, l’1 de 

gener del 1906. Els textos ara aplegats, exceptuant dos articles inèdits, procedeixen de 

revistes, catàlegs, conferències o monografies d’èpoques diverses que, un cop recuperats i 

ordenats, segons el mateix Comadira, «configuren un pensament, una lectura, una 

interpretació del moviment noucentista», encara que no es tracti de capítols d’un discurs 

general i sistemàtic. Entre aquests papers, figuren els textos de les exposicions que les 

Sales Municipals van dedicar a artistes com ara Enric Casanovas i Fidel Aguilar, un altre 

sobre el noucentisme a Girona, i un estudi sobre l’obra de Rafael Masó. 

 

El gironí Jofre Ferrer, premi d'honor Rafael Masó de fotografia. 25/07/06 

El primer i segon, per a Joan Biarnés i Miquel Bohigas de Sant Gregori. 

Quaranta fotògrafs han participat en el concurs fotogràfic Rafael Masó, que aquest any 

s'ha celebrat arran de l'any dedicat a l'arquitecte. El guanyador del premi d'honor, dotat 

amb 600 euros, va ser per al gironí Jofre Ferrer per la sèrie Espirals. El primer premi va 

ser per a Joan Biarnés, i el segon, per a Miquel Bohigas, de Sant Gregori. 

L'Associació Gironina d'Entitats Fotogràfiques va convocar fins al 30 de juny passat el 

concurs especial Rafael Masó, com a un dels actes de l'Any Masó. Hi van participar 40 

fotògrafs aficionats que hi van presentar 110 obres. Les imatges havien de ser de l'obra 

catalogada de l'arquitecte gironí. 

El jurat, format per la responsable de la factoria Coma Cros, Laura Albertí, i els fotògrafs 

Santi Oliveras i Lluís Serrat, fotoperiodista d'El Punt, va considerar mereixedor del premi 

d'honor, amb més dotació econòmica, Jofre Ferrer. El primer premi va ser per a Joan 

Biarnés de Sant Gregori per Casa Batlle, i es va endur 300 euros; el segon, per a Miquel 

Bohigas, també de Sant Gregori, per Gàrgola, valorat amb 200 euros; i els tres tercers 

premis, valorats en 100 euros, van ser per a Pepi Casanova d'Arbúcies per La Punxa, 

Joan Pau Cassez de Banyoles per Casa Corominas, i Manel Rodríguez de Girona per 

Entre fanals, la Farinera. 

 

El COAC convoca un concurs per al pla director de la Fundació Masó 20/07/06 

La demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), amb el suport 

de l'Ajuntament de Girona, ha convocat un concurs per a la redacció del pla director de la 

casa Masó com a futura seu de la Fundació Rafael Masó. El projecte preveu l'adaptació 

de les plantes tercera i quarta de l'edifici com un únic habitatge i la instal·lació d'un 

ascensor. El preu del contracte és de 36.700 euros i el termini d'execució és de tres mesos 

a partir de la seva formalització. La casa Masó, casa natal de l'arquitecte Rafael Masó i el 

seu domicili durant més de trenta anys, situada al carrer Ballesteries, va ser donada l'abril 

passat a la ciutat pel periodista Narcís Jordi Aragó i l'artista Mercè Huerta, que un cop 

creada la fundació continuaran vivint a l'últim pis de l'immoble. 

 

La Punxa s'haurà d'escapçar més. 18/07/06 

El segon pinacle de l'edifici de la Punxa de Girona té tots els números per també haver de 

ser enderrocat a causa dels danys que va causar a l'estructura el llamp que hi va caure 

divendres. Tot i que en principi semblava que no caldria fer-ho, els tècnics van poder 

examinar ahir amb més calma la cúpula i, segons va explicar el president del Col·legi 

d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Ernest Oliveras, aquesta setmana es repicarà la 

rajola de la part superior per veure l'abast de les fissures que hi ha. «Estem  
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avaluant-ho, però sembla força clar que caldrà retirar l'altre pinacle, que és la part 

afectada. La resta de la cúpula està en bones condicions perquè l'estructura massissa de 

l'interior ha aguantat bé», va dir. 

Les peces retirades s'han portat al magatzem de Cecam per tenir mostres originals sobre 

les quals encarregar les noves. Per fer les obres caldrà cobrir tot l'edifici amb una gran 

bastida que s'instal·larà al setembre i es compta que cap al novembre la Punxa recobrarà 

el seu aspecte habitual. Segons Oliveras, l'incident no afectarà el desenvolupament de 

l'Any Masó. També s'avalua si el parallamps que hi ha a l'edifici es manté com ara. 

 

La Punxa es podrà refer sense haver d'enderrocar tota la cúpula. 16/07/06 

La revisió que es va fer ahir confirma el bon estat de la resta de l'estructura 

Dintre del mal, la desgràcia ha estat poca. El pinacle i l'agulla de la casa de la Punxa de 

Girona es podran restituir sense haver d'enderrocar tota la cúpula verda, ja que el llamp 

que hi va caure divendres no ha afectat l'estructura de manera irreversible. El Col·legi 

d'Aparelladors, entitat propietària de l'edifici, començarà demà mateix el procés per a la 

restauració, que es podria enllestir en un termini de quatre mesos. La quantificació 

econòmica dels danys està pendent d'una anàlisi més detallada. 

La junta del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona es va reunir ahir al 

matí per fer una valoració d'urgència del sinistre en l'immoble afectat, que data del 1922 i 

és un dels monuments arquitectònics més singulars de Girona, obra de l'arquitecte 

noucentista Rafael Masó. El president de l'entitat, Ernest Oliveras, va explicar que, de 

moment, ja es pot donar per tancada la intervenció destinada a prevenir danys ulteriors i a 

salvaguardar la seguretat dels vianants de la transitada carretera de Santa Eugènia. «A 

partir de dilluns els tècnics començaran a treballar per restituir la cúpula tal com era», va 

assegurar Oliveras, el qual va afegir que encara és prematur aventurar el valor econòmic 

dels danys i el cost de la restauració. El mateix responsable va assegurar que, a banda del 

material desprès, la resta de la cúpula no corre perill i es podrà salvar: «L'estructura no 

està afectada i només caldrà refer la part malmesa.» 

Com ja avançava ahir aquest diari, la restitució de la silueta original es farà reproduint 

artesanalment, peça per peça, les rajoles i les teules malmeses, en un procés similar al que 

es va fer amb la Farinera Teixidor, obra del mateix Masó. Aquests elements són de  

ceràmica vidriada, un material potenciat en el seu temps per Rafael Masó per a la 

construcció. Precisament, alguns experts opinen que aquest tipus d'aliatge presenta un 

risc més elevat d'atracció de llamps per l'alt contingut d'elements metàl·lics que la cuita 

porta incorporada. Un cop avaluats els danys i encarregades les rèpliques, les obres es 

calcula que no estaran finalitzades fins d'aquí a tres o quatre mesos. 

El col·legi compta que les despeses de la reconstrucció,les cobrirà l'assegurança, «i si no 

cobreix alguna part, en principi s'assumirà des del propi col·legi», segons va assegurar el 

seu president. 

La Punxa no és el primer edifici històric gironí malmès per un llamp. El 9 de gener del 

1581, un llamp va escapçar l'agulla central del campanar de Sant Feliu, que acabava en 

punta. En comptes de refer-lo s'hi va fer una petita cornisa tot volt amb un penell al 

damunt com a coronament. 

 

Coincidència de l'Any Masó 15/07/06 

L'accident d'ahir a la casa de la Punxa, obra de Rafael Masó i Valentí, coincideix amb la 

commemoració dels 100 anys de l'obtenció del títol d'arquitecte de l'autor de l'edifici. 

L'Ajuntament de Girona va declarar l'Any Masó des del setembre del 2006 fins al setembre 

del 2007. 

Masó, nascut a Girona l'any 1880, es va formar en l'ambient del modernisme i va redefinir 

els trets del que seria el noucentisme gironí. Masó, a més d'arquitecte, va demostrar tenir 

unes virtuts polifacètiques com a dissenyador, poeta, polític, articulista, fotògraf, artista 

plàstic, defensor del patrimoni històric, activista cultural, protector d'artistes, aglutinador 

d'artesans i precursor del turisme. 

 

Les obres de la Punxa començaran a final de setembre i les volen acabar per Fires. 

27/08/06 

Avui a la matinada ha fet 33 anys de la demolició dels cinc xalets de la Urbanització 

Teixidor, dissenyats també per Masó. 

En un petit tram de la carretera de Santa Eugènia de Girona, hi van conviure gairebé mig 

segle tres projectes encarregats per la família Teixidor a l'arquitecte Rafael Masó: la 

Farinera (1910), avui seu d'El Punt; la Punxa (1923), seu del Col·legi d'Aparelladors i 

Arquitectes Tècnics, i cinc xalets espectaculars (1928). Aquesta matinada, a hores  
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petites, s'han complert 33 anys de la demolició dels cinc xalets de la Urbanització 

Teixidor, protegits, fins i tot, per la direcció general de Belles Arts del règim franquista. 

Avui, a les portes de l'Any Masó, que culminarà el setembre del 2007, també s'està a 

l'expectativa de les obres de reconstrucció de la cúpula verda de la Punxa, decapitada el 

14 de juliol. Començaran a final de setembre i les volen haver enllestit per Fires. 

El petit tram de la carretera de Santa Eugènia a tocar de l'estació del tren d'Olot –també 

és eliminat amb la impunitat del règim falangista–, és avui un potent espai massonià. Ho 

hauria estat més, molt més, amb els cinc xalets de la Urbanització Teixidor. Van ser 

enderrocats per poder-hi construir grans blocs de pisos al seu lloc i obtenir més 

plusvàlues. Precisament per això, l'endemà mateix, dia de Sant Agustí, el Col·legi 

d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, el primer col·lectiu que va reaccionar davant 

l'escàndol, va demanar que la destrucció d'aquella obra d'art fos compensada en forma de 

zona pública. I el 31 d'agost, la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes 

secundava la proposta dels aparelladors. 

PER QUÈ HO VAN FER?  

Tothom sabia que l'Ajuntament havia fet els ulls grossos i que tot havia estat planificat des 

de feia temps. Ho va reconèixer ahir mateix a El Punt un portaveu de la família Teixidor, 

els industrials propietaris de la Urbanització: «Tothom estava al cas que es faria. Si van 

fer els ulls grossos va ser perquè eren coneixedors del nostre problema. Estàvem lligats de 

mans i peus per la declaració de patrimoni. O sigui, després d'haver volgut fer una obra 

amb algú que sembla important, els hereus, no podem exercir de propietaris. Estem 

subjectes al que ens diuen uns als quals interessa l'obra i, en canvi, no tenim cap 

compensació moral ni material. No entenem per què havíem de quedar hipotecats per a 

tota la vida.» El mateix portaveu assegura que les cases van haver de ser molt reformades 

després de la Guerra Civil, ja que van quedar molt malmeses arran dels bombardejos 

franquistes. 

L'Ajuntament va fer l'orni i es va limitar a fer una nota ambigua. Tothom es va enfadar i el 

Col·legi d'Aparelladors va anar als tribunals. Evidentment, es va imposar la justícia del 

règim amb el sobreseïment del cas. Com era de preveure, la direcció general de Belles 

Arts va aturar l'expedient obert l'octubre del 1971 per declarar els xalets monument 

historicoartístic. Aquesta declaració no es produiria fins a l'1 d'abril del 1981, en temps de 

la democràcia, durant el primer govern Calvo-Sotelo. El 1977 ja hi  

havia un projecte per construir pisos i pisos a les finques ocupades pels xalets Masó. I els 

aparelladors protestaven, però qui se'ls hauria d'haver escoltat no ho feia. En l'article, 

Quan la pedra madura, Narcís-Jordi Aragó recorda la carta datada el 13 d'abril del 1977 

que l'aleshores president dels Col·legi d'Aparelladors, Joan Maria Gelada, va enviar a 

l'alcalde, Ignasi de Ribot, per exposar-li la seva preocupació per la degradació de la Casa 

de la Punxa. I com que ningú no els va fer cas, Gelada i els seus van tirar pel dret i el 

març del 1979 van comprar «l'únic edifici d'una illa de cases on estaven situats els xalets 

Masó, que foren derruïts de manera gens clara i denunciat el fet insistentment pel Col·legi 

sense que l'Ajuntament es definís i ni tan sols apliqués a la immobiliària les sancions que 

marca la Llei». El 1979 van començar les obres de restauració de la Casa de la Punxa, 

realitzades segons un projecte del despatx d'arquitectura format per Tarrús, Bosch i Vives. 

L'endemà de Sant Jordi del 1982 es va inaugurar la Casa de la Punxa. Projectada com 

uns grans magatzems i casa de lloguer, ha acabat sent la seu del Col·legi d'Aparelladors i 

Arquitectes Tècnics de Girona. El 14 de juliol del 2006 un llamp va afectar la part 

superior de la torre cilíndrica, i la cúpula verda que corona l'edifici històric va quedar 

greument malmesa. Tot i això, l'estructura de l'edifici va quedar fora de perill.  

Immediatament després tothom es va posar a treballar. Als ceramistes de la Bisbal 

d'Empordà se'ls va encarregar una nova partida de rajoles per reconstruir la cúpula. El 

president del Col·legi d'Aparelladors, Ernest Oliveres, calcula que tindran les rajoles a 

final de setembre, moment en què també es vol tenir aixecada la bastida per fer l'obra. Les 

obres les voldrien tenir enllestides per les Fires de Sant Narcís. També s'ha encarregat un 

informe a especialistes en parallamps. És a dir, si convé posar-ne dos i quina és la millor 

posició del parallamps perquè no es torni a produir un accident d'aquesta dimensió. 

Oliveras sosté que ara és el moment de fer aquestes obres. Entre aquest setembre i el del 

2007 se celebrarà l'Any Masó, per commemorar que el 7 d'abril de l'any 1906 Rafael 

Masó Valentí va obtenir el títol d'arquitecte. 

L'edifici de la Punxa ha presidit la carretera de Santa Eugènia des del 1923. A dalt de tot, 

imatge actual del carrer, amb la punxa escapçada per un llamp el 14 de juliol. Al mig, el 

carrer a començament dels anys 70, amb cases dissenyades per Masó al costat. La foto 

inferior és d'un dels magnífics xalets enderrocats. 
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Creen la pàgina web oficial de l'Any Masó. 19/08/06 

La comissió de l'Any Masó ha encarregat a l'empresa Kromatika la creació de la pàgina 

web oficial de l'Any Masó www.rafaelmaso.org. Aquesta pàgina ja està disponible des 

d'ahir, quan falten pocs dies perquè es comencin oficialment els esdeveniments i els actes 

dedicats a l'arquitecte gironí. Amb la web s'afegeix un recurs d'informació sobre Masó, la 

seva obra i dels diferents actes que es vagin programant. Els continguts actuals inclouen 

una explicació sobre què és l'Any Masó i qui el constitueix; una biografia revisada i 

actualitzada de l'arquitecte; una agenda actualitzada de les activitats relacionades amb 

l'any i un mapa amb les diferents obres que Rafael Masó va realitzar a Catalunya, dividit 

per demarcacions que permetran al visitant aprofundir en el coneixement de la vida i obra 

de l'arquitecte amb imatges i fitxes tècniques. La pàgina també inclou un apartat en què es 

podran recollir comentaris i suggeriments dels internautes i una sala de premsa dirigida 

als mitjans 

 

Anglès edita dos llibrets per les Gales dedicats a Rafael Masó i a l'expedició gironina 

Everest 2006. 18/08/06 

La celebració de l'Any Masó i l'èxit de l'expedició gironina Everest 2006 ha impulsat 

l'Ajuntament d'Anglès a editar dos llibrets especials amb motiu de les Gales. L'arxiver 

municipal, Emili Rams, i el fotògraf Marc Martí són els autors de L'arquitecte Rafael 

Masó. El modernisme, el noucentisme i el poble d'Anglès, en el qual es repassa la 

trajectòria de Masó i les seves principals obres a la vila, com ara Can Peix i Can Cendra. 

El llibret es pot adquirir a l'Ajuntament entregant una butlleta que apareix en el programa 

de festes. 

D'altra banda, el dia 31 s'homenatjarà l'expedició gironina que el maig passat va fer el 

cim de l'Everest. Entre els seus membres hi ha l'anglesenc Arnau Julià, el qual explica la 

seva experiència en aquest llibre, editat amb la col·laboració de Mobles Noguer. 

 

Any Masó 29/09/06 

Tot i que l'obra de l'arquitecte Rafael Masó es coneix i ha estat valorada a Girona, és ben 

cert que la seva figura no ha gaudit del nivell de reconeixement que es mereixia no ja a 

Espanya, sinó al seu propi país, Catalunya. Els actes que s'han endegat amb motiu de 

l'organització de l'Any Masó, han tingut la virtut de fer sortir d'un injust oblit la figura  

d'aquest exponent gironí de l'arquitectura noucentista. Malgrat l'enderrocament d'una 

part de la seva obra fet a instàncies de la família propietària dels xalets, el llegat 

arquitectònic de Masó és molt present a la ciutat amb edificis emblemàtics com la Casa de 

la Punxa o la Farinera Teixidor, però la seva empremta està present a d'altres indrets de 

les comarques, amb un exponent emblemàtic com pot ser la urbanització de luxe de 

s'Agaró però també amb d'altres treballs fets a Palafrugell o a Olot. 

El programa de l'Any no se centra, però, només en la vessant del professional arquitecte, 

sinó que s'endinsa en la seva personalitat artística i humana, enfocat en propostes que ens 

apropen al coneixement i a la divulgació dels seus treballs. En aquest sentit, la generositat 

del matrimoni Aragó-Huertas i l'aposta decidida de l'Ajuntament de Girona per adaptar la 

casa natal i convertir-la en museu, serà el digne colofó a una iniciativa que, sense dubte, 

contribuirà a la difusió del personatge i, alhora, deixarà petja perenne a la ciutat 

dipositària del seu principal llegat. 

 

Una exposició mostra a Salt les fotos del concurs sobre Mas. 23/09/06 

L'exposició Rafael Masó i la seva obra, que es va inaugurar ahir al vespre a la sala 

d'exposicions de la Factoria Cultural Coma Cros de Salt, mostra una selecció de les obres 

presentades al concurs del mateix títol, convocat per l'Associació Gironina d'Entitats 

Fotogràfiques amb motiu de l'Any Masó. El guanyador del premi d'honor d'aquest concurs 

va ser el gironí Jofre Ferrer, per la sèrie Espirals. En total, hi van participar quaranta 

fotògrafs aficionats, que van presentar 110 imatges de l'obra catalogada de l'arquitecte 

gironí. 

 

El Rafael Masó menys conegut i més versàtil s'exposarà des d'avui a Girona. 21/09/06 

La mostra es podrà veure fins al 7 de gener. 

Més de quatre-centes peces, de les quals el 15 per cent són inèdites, es podran veure en la 

mostra Rafael Masó i Valentí, arquitecte (1880-1935), des d'avui i fins al 7 de gener a la 

sala d'exposicions Girona de «la Caixa». Aquest muntatge, que es fa amb motiu de la 

celebració de l'Any Masó, recull la gran versatilitat de l'artista gironí i la seva gran 

producció. 

La mostra, que es va presentar ahir, està comissariada per Raquel Lacuesta i Lluís 

Cuspinera, els quals han partit dels estudis de Joan Tarrús i Narcís Comadira i del fons  
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del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i dels arxius municipals. Rafael Masó va projectar 

més de 200 obres, entre edificis de nova planta, restauració de monuments, projectes 

urbanístics i dissenys d'interiors. Però aquest arquitecte, en la línia impulsada per Gaudí, 

també va dissenyar mobiliari, rajoles i ceràmiques. Es tractava de fer una obra completa i 

en aquesta exposició així es vol mostrar. 

El recorregut expositiu s'inicia amb un preàmbul per situar el visitant. Un mapa amb els 

diferents punts on es troben edificis o reformes de Masó marca ja d'alguna manera la gran 

productivitat de l'artista. Tot i que va projectar i crear especialment a les comarques 

gironines, també es troben edificis seus al Barcelonès, al Maresme, al Vallès, al Bages i al 

Segrià. Just al costat també es dóna ja un indici d'una part importantíssima de la vida de 

Masó, la seva família. S'il·lustra amb el bressol on van dormir tots els seus fills i amb unes 

petites lleixes on hi va inserir un retrat seu, una mostra de la necessitat de deixar 

constància, d'una manera o altra, de la seva empremta en les obres. Vist aquest pròleg, 

s'entra a l'exposició a través de l'edifici Athenea, ara desaparegut, però un símbol del 

Noucentisme a Girona. 

L'accés porta directament a la recreació d'un despatx metafòric, amb unes calaixeres, 

al·legoria de la gran quantitat de projectes realitzats i pendents. A partir d'aquí, el 

mobiliari esdevé una peça clau per a la interpretació de l'obra masoniana, especialment 

les cadires. En l'exposició se'n mostren una desena, que serveixen per evidenciar 

l'evolució artística de l'arquitecte. 

Moltes d'aquestes peces es veuen per primera vegada públicament. Al mateix temps, al 

costat d'aquests mobles, hi trobem infinitat de plànols (n'hi ha 200, dels quals 30 són 

originals) i 200 fotografies d'edificis fetes expressament. 

Els clients de Masó reben una especial atenció en aquesta mostra. L'arquitecte va tenir el 

suport de sis grans famílies burgeses de Girona i la seva àrea. D'aquestes, destaquen la 

família Ensesa, la seva pròpia, la Masó, la Teixidor, la Salieti, la Cendra i la Vinyals. 

Però també algunes entitats financeres van secundar la creativitat de l'arquitecte. Entre 

aquestes hi ha «la Caixa», el Banc de Terrassa i el Banco Urquijo Catalán. 

Les arts aplicades són un altre aspecte destacat, amb el disseny fins a l'últim detall de 

diverses peces, com reixes, paviments i ceràmiques, programes culturals, estris de cuina i 

de parament, llums, columnes ornamentals, etc., en els quals es pot veure perfectament la 

línia gaudiniana. 

La mostra es podrà veure en diverses poblacions catalanes a partir del 7 de gener. 

Rafael Masó no només va ser un arquitecte, sinó que també va cultivar la poesia i va 

participar de manera activa en la vida política i cultural gironina. La seva va ser una vida 

profundament marcada per la història amorosa amb la seva dona, Esperança Bru. Els 

cors, per exemple, es troben en moltes peces mobiliàries com a mostra de l'afecte que es 

tenien. 

 

L'exposició del Masó total. 21/09/06 

La mostra de «la Caixa», que serà itinerant, es podrà veure fins al 7 de gener. 

Més de quatre-centes peces, de les quals el 15 per cent són inèdites, es podran veure en la 

mostra Rafael Masó i Valentí, arquitecte (1880-1935), des d'avui i fins al 7 de gener a la 

sala d'exposicions Girona de «la Caixa» en aquesta mateixa ciutat. Aquest muntatge, que 

es fa amb motiu de la celebració de l'Any Masó, recull, doncs, la gran versatilitat de 

l'artista gironí i al mateix temps la seva gran producció. La mostra, que es va presentar 

ahir, està comissariada per Raquel Lacuesta i Lluís Cuspinera, els quals han partit dels 

estudis de Joan Tarrús i Narcís Comadira i del fons del Col·legi d'Arquitectes de 

Catalunya i dels arxius municipals. L'exposició ha estat organitzada per l'Obra Social de 

«la Caixa» amb el suport de la Comissió Any Masó. 

Rafael Masó va projectar més de 200 obres, entre edificis de nova planta, restauració de 

monuments, projectes urbanístics i dissenys d'interiors. Però aquest arquitecte, en la línia 

impulsada per Gaudí, també va dissenyar mobiliari, rajoles i ceràmiques. Es tractava de 

fer una obra completa i en aquesta exposició així es vol mostrar. 

El recorregut expositiu comença amb un preàmbul per situar el visitant. Un mapa amb els 

diferents punts on hi ha edificis o reformes de Masó marca ja d'alguna manera la gran 

productivitat de l'artista. Tot i que va projectar i crear especialment a les comarques 

gironines, també hi ha edificis seus al Barcelonès, al Maresme, al Vallès, al Bages i al 

Segrià. Just al costat també es dóna ja un indici d'una part importantíssima de la vida de 

Masó, la seva família. S'il·lustra amb el bressol on van dormir tots els seus fills i amb unes 

petites lleixes on va inserir un retrat seu, una mostra de la necessitat de deixar constància, 

d'una manera o altra, de la seva empremta en les obres. Vist aquest pròleg, s'entra a 

l'exposició a través de l'edifici Athenea, ara desaparegut, però un símbol del Noucentisme 

a Girona. 
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L'accés porta directament a la recreació d'un despatx metafòric, amb unes calaixeres, 

al·legoria de la gran quantitat de projectes realitzats i pendents. A partir d'aquí, el 

mobiliari esdevé una peça clau per a la interpretació de l'obra masoniana, especialment 

les cadires. En l'exposició se'n mostren una desena, que serveixen per evidenciar 

l'evolució artística de l'arquitecte. 

Moltes d'aquestes peces es veuen per primera vegada públicament. Al mateix temps, al 

costat d'aquests mobles, hi trobem infinitat de plànols (n'hi ha 200, dels quals 30 són 

originals) i 200 fotografies d'edificis fetes expressament. 

Els clients de Masó reben una especial atenció en aquesta mostra. L'arquitecte va tenir el 

suport de sis grans famílies burgeses de Girona i la seva àrea. D'aquestes, destaquen la 

família Ensesa, la seva pròpia, la Masó, la Teixidor, la Salieti, la Cendra i la Vinyals. 

Però també algunes entitats financeres van secundar la creativitat de l'arquitecte. Entre 

aquestes hi ha «la Caixa», el Banc de Terrassa i el Banco Urquijo Catalán.  

ACORD PER LA REFORMA DE LA CASA MASÓ  

L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, i el conseller del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques (DPTOP), Joaquim Nadal, van presentar ahir, vinculant-ho 

a la celebració de l'Any Masó, l'acord de col·laboració en virtut del qual, mitjançant una 

resolució del DPTOP, el consistori rebrà una subvenció «directa i a fons perdut», va dir el 

conseller, de 295.000 euros, que es destinaran al finançament de les obres de rehabilitació 

i adequació de l'edifici on va néixer Rafael Masó, al carrer Ballesteries de Girona, que 

l'Ajuntament va adquirir el passat 6 de juny al matrimoni format per Narcís Jordi Aragó i 

Mercè Huerta i que ha de ser la futura seu de la Fundació Masó. Segons el projecte de 

rehabilitació, realitzat per un equip d'arquitectes encapçalat per Joan Tarrús, les obres 

tindran un cost total de 763.951 euros i consistiran en la instal·lació d'un ascensor 

adaptat, l'adequació de les plantes tercera i quarta com a habitatge, la reforma dels locals 

de la planta baixa i l'entrada com a espai de recepció, sala d'exposicions i usos diversos, i 

l'adaptació de les plantes primera i segona com a espai museístic, a més de la 

rehabilitació integral de la façana que dóna al riu Onyar. 

Girona, masoniana. 19/09/06 

L'acte inaugural de l'Any Masó va ser un èxit esclatant de públic. 1.200 persones omplint 

el nou Auditori. Una nodrida mostra de la societat civil gironina va donar el seu ple 

suport a aquesta personalitat extraordinària i polièdrica que va fer una aportació decisiva 

a la seva ciutat i al noucentisme. Masó, que tant es va preocupar de desvetllar la ciutat 

petita i delicada hauria estat ben cofoi de veure com una comunitat avui molt més oberta i 

dinàmica feia tribut a la seva obra en un marc com l'Auditori, obra d'un dels seus 

principals apologistes, i sota els auspicis de totes les institucions. L'inici no podia ser 

millor. El missatge de redescobrir Masó sembla que ha arribat. Les successives 

exposicions i activitats que repassaran la seva obra ben diversa és d'esperar que aniran 

eixamplant el públic. El que segurament costarà més és arribar més enllà de ciutat, 

accedir amb dignitat al Cap i Casal i a d'altres capitals culturals, per aconseguir que el 

seu nom transcendeixi del cenacle dels iniciats. Esperem que la caixa de ressonància que 

és Girona ajudi a traspassar les muralles de la indiferència capitalina.Masó ens va lliurar 

molta bellesa i va contribuir com pocs a consolidar un moviment noucentista d'ànima 

profundament catalana, del qual encara avui som deutors. Gaudim-lo i propaguem-lo. 

 

La cúpula de la Punxa de Girona es reconstruirà en un taller i després l'enganxaran a 

l'edifici. 15/09/06. 

L'estructura pesa dues tones i el cost de la rehabilitació serà de 80.000 euros. 

La rehabilitació de la cúpula malmesa per un llamp a l'edifici de la Punxa de Girona, ahir 

va fer dos mesos, no es farà in situ. L'estructura es reconstrueix en un taller i un cop 

acabada es portarà a Girona amb un camió, s'elevarà amb una gran grua i l'encaixaran a 

l'edifici, al qual s'aprofitarà per canviar unes 800 petxines ceràmiques. La nova cúpula 

pesa dues tones i el cost de la rehabilitació, que estarà acabat definitivament a finals de 

novembre, voltarà els 80.000 euros. 

El president del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Ernest Oliveras, va 

comparèixer acompanyat de Joan Suñer, que dirigirà les obres, per explicar quin procés 

se seguirà. Es compta que el procés començarà la primera setmana d'octubre, que per 

Fires la cúpula estarà col·locada i que a finals de novembre s'haurà retirat la bastida. El 

més curiós, però, és el procés de reconstrucció que s'ha decidit que se seguirà. Per fer-ho 

més fàcil, les obres no es faran a la Punxa, sinó que la cúpula es refà en un taller. S'ha fet 
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una maqueta de fusta a mida real i una estructura metàl·lica foradada, en la qual es 

col·locaran els totxos i les ceràmiques iguals que les originals per refer la cúpula, amb 

pinacles inclosos. Un cop tot això estigui fet, s'enganxarà a l'estructura de l'edifici. Es 

deixaran dues o tres tires de rajoles per col·locar, que no es posaran fins que les dues 

parts estiguin soldades. A partir d'aquest moment es començaran a restituir les escates o 

petxines de color verd que estiguin malmeses. 

Ernest Oliveras va explicar que s'han encarregat unes 800 escates noves i que la dificultat 

ha estat molt gran perquè hi ha sis tipus de rajola de diferents colors i va afegir que per 

trobar el duplicat exacte de les originals s'ha hagut de fer una barreja de diversos tipus. 

En total hi ha entre 4.500 i 5.000 escates incrustades a la cúpula de l'edifici. Es calcula 

que la substitució de les peces malmeses pot allargar-se entre dues i tres setmanes, 

Tant Suñer com Oliveras van coincidir a dir que el fet de treballar en un taller i després 

encaixar les estructures té diversos avantatges, com ara el fet que el sistema de treball és 

millor i implica menys riscos, per exemple de seguretat i infraestructura. La part que 

s'elevarà amb la grua pesa 2 tones i fa uns 2,5 metres d'altura per 1,6 d'amplada. També 

van informar que a hores d'ara un dels pinacles ja està gairebé acabat de refer i que a 

l'altre li falta una setmana.  

80.000 EUROS. 

 Sobre el pressupost de l'obra, el president del col·legi va explicar que es pot encarir en 

funció del que s'allargui la substitució de les escates, però va informar que els treballs 

previs d'enderroc realitzats quan va caure el llamp pugen a 16.140 euros. A aquests cal 

sumar els 60.000 o 65.000 que es calcula que costarà aquesta fase, de manera que el total 

s'aproximarà als 80.000 euros. Oliveras va recalcar que s'està en contacte amb 

l'asseguradora i que en principi no hi haurà cap problema. 

La presentació en públic dels treballs de rehabilitació es va fer ahir, dia 14, just dos mesos 

després que caigués el llamp que va malmetre l'edifici, un dels més singulars de l'obra de 

Rafael Masó a la ciutat. 

La Fundació Rafael Masó iniciarà les activitats l'any vinent. 08/09/06 

L'Ajuntament i el Col·legi d'Arquitectes signen el conveni per constituir-la. 

Ahir, poques hores després de l'acte d'inauguració de l'Any Masó a l'Auditori de Girona, 

l'alcaldessa Anna Pagans i el president de la demarcació de Girona del Col·legi Oficial 

d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Josep Riera Micaló, van signar a l'ajuntament el 

conveni de col·laboració entre les dues institucions per a la constitució de la Fundació 

Rafael Masó. Està previst que la fundació posi en marxa les activitats l'any vinent, 

paral·lelament a la reforma de la seva seu. 

Un aspecte fonamental d'aquest conveni és el concurs convocat el juliol passat pel COAC 

per a la redacció del pla director, el projecte bàsic i executiu de les plantes tercera i 

quarta i la instal·lació d'un ascensor a la futura seu de la Fundació Rafael Masó, situada a 

la casa natal de l'arquitecte, al número 29 del carrer Ballesteries. Aquest concurs es va 

adjudicar recentment als arquitectes Joan Tarrús i Jordi Bosch. El COAC es farà càrrec 

dels seus honoraris com a futur membre del patronat de la fundació, de la qual serà «una 

peça clau», com va dir Pagans. 

La Fundació Rafael Masó, que ja té els seus estatuts redactats, estarà vinculada «a 

l'arquitectura i urbanisme contemporanis, i a la promoció, l'estudi i la preservació del 

patrimoni arquitectònic del nostre país i, de manera singular i específica, de l'obra 

arquitectònica i cultural de Rafael Masó». Una de les seves primeres activitats serà la 

catalogació del fons de la seva seu. Mentre no tingui una seu en condicions, la fundació 

farà les activitats en dependències municipals i del COAC. 

 

L'Any Masó s'obre amb l'Auditori ple per homenatjar l'artista i l'home compromès. 

07/09/06 

La Jove Orquestra Athenea va posar música a un acte que va acabar amb una ovació i 

flors per als fills de Rafael Masó. 

Després de mesos de preparatius, l'Any Masó va començar oficialment ahir amb un acte a 

l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que es va omplir de ciutadans que volien retre 

homenatge a Rafael Masó (1880-1935), arquitecte i artista complet, però també ciutadà 

exemplar i molt actiu en el terreny polític i social. «Esperem que, al cap d'aquest any, 

Rafael Masó sigui més conegut per tothom, dins i fora de les comarques gironines», va dir 

el periodista Martí Gironell, conductor de l'acte i encarregat de presentar les set  
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exposicions que són «les set columnes» d'aquesta programació en memòria del centenari 

del títol d'arquitecte de Masó. Sis dels seus set fills eren presents en l'acte i al final van 

rebre uns rams de flors i l'ovació de tots els presents. 

En una fila zero situada just al mig de la platea, hi havia les autoritats que representen les 

institucions que promouen l'Any Masó –Ajuntament, Diputació, Generalitat, UdG i els 

col·legis d'arquitectes i d'aparelladors i arquitectes tècnics–, al seu costat van seure els 

fills de Masó i en un lateral hi havia els néts i altres descendents de l'arquitecte, autèntics 

protagonistes d'aquesta celebració inaugural. També van ser protagonistes des de 

l'escenari els joves músics de l'orquestra Athenea: primer va sortir a escena un dels seus 

quartets de corda, l'Alquímia, que va interpretar un dels quartets de Mozart que, el 28 de 

juny del 1913, va tocar l'Academia Musical Gerundense en la inauguració de la sala 

Athenea, l'entitat cultural fundada per Masó i Xavier Montsalvatge, el pare del 

compositor. Posteriorment, l'orquestra Athenea, amb quinze músics dirigits per Lluís 

Caballeria, va interpretar les Impressions simfòniques, de Juli Garreta (1875-1925), una 

obra que feia 60 anys que no s'interpretava. 

L'acte es va completar amb un vídeo sobre la vida i l'obra de Masó, elaborat per l'arxiu 

històric del Col·legi d'Arquitectes de Girona, i les explicacions de Martí Gironell sobre les 

activitats previstes. Com a novetat, l'exposició Rafael Masó i Valentí, arquitecte 

s'inaugurarà a la sala Girona de «la Caixa» el dia 20 de setembre i no el 12 com s'havia 

anunciat. 

 

De la Bisbal a la Punxa. 07/09/06 

A can Coromina comencen a fer les peces per reconstruir l'edifici de Masó malmès a 

Girona. 

«Encara, esposa meva, no ha fet ningú lo que jo allí m'atreveixo a fer am ceràmica! La 

fabriqueta la posarem amb els bons Corominas. Sí! sí! tots dos germans, que són uns 

boníssims bailets i molt entesos en aquestes coses (...) Jo tinc a Barcelona els amics 

Pericas, Domènec, Rubió, Catà, Puig i Cadafalc, Jujol i el mateix Gaudí, i ja ho crec, tots, 

a corre-cuita m'obriran els braços i'm confiaran els trevalls (...) ens constituirem en petits 

fabricants i per ben pocs cuartets podrem llogar un localet a la mateixa Bisbal i... així 

comensarem. Sí! Sí! aixís comensarem i aixís ens llençarem a la vida.» 

Amb aquest optimisme exultant descrivia l'arquitecte Rafel Masó l'any 1909, en una  

carta a la seva esposa, Esperança Bru, el projecte de creació d'una fàbrica de ceràmica,  

somni que acabaria veient la llum sota la denominació de La Gabarra i, immediatament, 

amb el nom dels socis de Masó, els Coromina. Un forn d'on va anar sortint la ceràmica 

vidriada que ha esdevingut icona de l'univers masonià. 

Gairebé cent anys després, a can Coromina de la Bisbal, ara portada per una societat 

cooperativa de treballadors, ahir es van començar a elaborar les aproximadament 1.700 

peces que caldrà restituir a la cúpula de l'edifici de la Punxa de Girona, seu del Col·legi 

d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, malmesa per un llamp el juliol passat. La feina no és 

senzilla, indica Dolors Compte amb els papers de l'encàrrec a les mans: són 400 escates 

petites verdes (amb forma d'escata de peix), 200 de petites negres, 250 escates grosses de 

color verd, 600 rajoles verdes, de dues mides diferents, i 250 trencaaigües (o bataigües) 

també de tres mides. Albert Llenas, amb més de 30 anys d'experiència, començava ahir 

aquesta feina. La conservació de les peces originals ha permès treure nous motllos 

d'escaiola, dels quals, d'una en una, Llenas extrau les escates. La tasca sembla senzilla a 

les seves mans, però no ho és: l'argila de les terreres de la Bisbal s'ha colat per eliminar-

ne la destinya o impureses. Un cop desemmotllades les unitats, es deixen assecar «fins que 

adopten una textura similar al cuir», segons Llenas, espera que varia segons l'època de 

l'any i la humitat. El següent procés és el de l'engalbat, l'aplicació de la terra que, 

juntament amb el vernís, aporta el color a la ceràmica. Barrejada amb coure, en surten els 

verds, mesclada amb cobalt, els blaus, i la terra vermella amb cobalt permet fer el negre, 

l'òxid de ferro el groc, explica Enric Pacreu, gerent de can Coromina. La cuita, a una 

temperatura d'entre 985 i 1.000 graus, és allò que ha canviat més: «Abans el forn era de 

llenya i l'escalfor que feia no era uniforme. La tonalitat de la peça variava segons si li 

tocava més o menys l'escalfor», fa notar Llenas amb unes peces antigues de mostra a les 

mans. Comenta que Rafael Masó va conjurar aquest inconvenient disposant les escates i 

rajoles en els edificis fent jocs i contrastos cromàtics: «No semblava un defecte, sinó que 

ho havia fet volgudament.» Un toc de genialitat que avui genera un maldecap extra si es 

vol ser fidel a l'obra del mestre: «Ara el forn és de gas i la calor és uniforme, el color surt 

igual a totes les peces i, per tant, per aconseguir el mateix efecte cromàtic hem d'anar 

variant les proporcions.» 

A banda de les escates, rajoles i trencaaigües segueixen un procés diferent, amb la 

utilització de la galetera, aparell que mena Joan Janoher, i la màquina de fils. A la  
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Coromina ja no hi ha ni Masó ni els seus socis, però la seva manera de fer, la sensibilitat 

per la feina artesana, continuen en unes mans com aquelles que, a principis del segle 

passat, van atrevir-se a fer amb ceràmica allò que, com relatava Masó, «no ha fet ningú». 

 

L'esperit d'Athenea presideix avui la festa inaugural de l'Any Masó a Girona. 06/09/06 

Un quartet de corda com el que el 1913 va inaugurar la sala Athenea i la jove orquestra 

que pren el nom d'aquell espai que va aglutinar el nucli noucentista gironí inauguraran 

avui amb un doble concert a l'Auditori de Girona els actes de l'Any Masó. La festa, d'accés 

lliure, començarà a les 8 del vespre i serà presentada pel periodista Martí Gironell, que 

anunciarà el programa d'activitats organitzades entorn del centenari de la titulació 

d'arquitecte de Rafael Masó (1880-1935): més d'una desena d'exposicions temàtiques, 

diverses publicacions i una àmplia oferta de visites guiades pels edificis més singulars que 

va concebre, entre ells la farinera Teixidor, actualment seu d'El Punt a Girona. Les 

actuacions musicals seran a càrrec del Quartet Alquímia, que interpretarà un dels 

quartets de corda que Mozart va dedicar a Haydn, i la Jove Orquestra Athenea, dirigida 

per Lluís Caballeria, que oferirà les Impressions simfòniques de Juli Garreta, compositor 

que el 1916 va actuar també en una de les vetllades musicals promogudes per Athenea. 

L'acte d'avui, al qual és previst que assisteixin representants de totes les institucions 

adherides a la celebració, incloses la Generalitat i una vintena de municipis, coincideix 

amb la cessió de dues obres de Masó per a l'exposició Barcelona & Modernity, que Jordi 

Falgàs prepara per al Cleveland Museum of Art, a Ohio, per a l'octubre. 

 
Girona promou l'Any Masó en la guia de recursos educatius. 06/09/06 

L'Ajuntament de Girona va presentar la guia de recursos educatius per al nou curs 

escolar, amb la intenció d'afegir-se a la commemoració de l'Any Masó, amb exposicions, 

itineraris, activitats i concursos. El volum ofereix 170 activitats i, en cinc anys, ha doblat 

gairebé la xifra perquè el curs 2001-2002 eren 90 ofertes. En l'últim any, més d'un 60% 

dels escolars van fer ús de les activitats i van participar-hi tots els centres de la ciutat. 

Com a novetats a banda de l'Any Masó, la regidora de Cultura i Educació, Lluïsa 

Faxedas, va destacar l'oferta de les visites al Teatre Municipal, un cop estigui acabat, i  

les actuacions musicals al nou Auditori. «L'objectiu és potenciar l'oferta i millorar les 

activitats i un dels objectius és recordar Masó a les futures generacions», va destacar. 

A l'acte hi va assistir l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, que davant d'uns setanta 

mestres va voler retre un petit homenatge a Marta Mata. A banda de dedicar la trobada a 

«una gran pedagoga» –va morir a final de juny–, va avançar que l'escola Mas Quintana 

passarà a anomenar-se Marta Mata. 

 

Athenea, ahir i avui. 05/09/06 

La noucentofília que vaig contraure a l'adolescència em va fer dibuixar moltes senyoretes 

gregues amb el coll vincladís, emulant Fidel Aguilar, i me n'han quedat seqüeles en la 

maduresa. Quan, dins l'Associació Musical Galligants, es va acceptar el nom d'Athenea a 

la jove orquestra que estava per néixer el 2003, se'm va reviscolar el virus de la santa 

continuïtat diagnosticat per l'Ors. Els paral·lelismes amb l'agrupació emblemàtica del 

noucentisme gironí amb la Jove Orquestra Athenea arriben a ser perillosos, si es té en 

compte els tres anys que va durar la primera abans no l'abatís el desànim i els tres que 

compleix enguany la segona. Una de les darreres activitats de l'Athenea històrica, ara fa 

noranta anys, va ser la interpretació de les Impressions simfòniques de Juli Garreta 

dirigides pel mateix autor. Seran les que reprendran, temeràriament però orgullosa, la 

Jove Orquestra Athenea demà, en ocasió de la inauguració de l'Any Masó. Girona s'ha 

avançat així a Sant Feliu de Guíxols, també interessats a ressuscitar el seu compositor 

rellotger. Posats a gosar, a la nova Athenea també li és cara la música de cambra, 

reconvertint-se en quartets de corda que, sota el mestratge del millor quartet estatal d'avui 

dia, el Quartet Casals, interpretaran el cap de setmana a l'Auditori la integral del 

Quartets Haydn, de Mozart. Malgrat les sospitoses similituds històriques, no siguem 

deterministes: els cicles de la història no tenen per què repetir-se. 

 
Bosch i Tarrús guanyen el concurs de la Fundació Masó. 02/09/06 

Els arquitectes Joan Tarrús i Jordi Bosch (BiTscp) han guanyat el concurs convocat per la 

demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes per a la redacció del pla director de la 

seu de la futura Fundació Rafael Masó, a la casa natal de l'arquitecte al carrer 

Ballesteries de Girona. Aquest equip, que té com a col·laborador Narcís Comadira, té  
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una gran experiència en la rehabilitació d'edificis de Masó, com ara la Punxa de Girona, i 

altres relacionats amb el noucentisme i el modernisme. 

 

Cap a la descoberta del «Masó total». 01/09/06 

Un concert a l'Auditori de Girona inaugurarà dimecres vinent l'ampli programa d'actes 

del centenari de l'arquitecte gironí . 

Un concert de quartet de corda, com el que en el seu dia va servir per inaugurar la 

llegendària Athenea, obrirà dimecres vinent a l'Auditori de Girona l'extens programa 

d'activitats amb què es commemorarà durant un any el centenari de la titulació com a 

arquitecte del multifacètic Rafael Masó. Representants de les principals entitats i 

institucions compromeses en la celebració van presentar ahir aquest conjunt d'iniciatives, 

que tindran com a objectiu primordial, tal com va expressar-ho Narcís-Jordi Aragó, 

«situar Masó al lloc que li correspon en la cultura catalana, no només gironina», i donar 

a conèixer «el Masó total», l'home de formació profundament humanista, interessat en 

totes les formes d'art i d'intervenció ciutadana. L'envit ja està fet: comença l'Any Masó. 

El 28 de juny de 1913, un quartet de corda va inaugurar Athenea, aquell «temple de les 

arts» sota el qual va aixoplugar-se el breu però efervescent nucli noucentista gironí, i un 

altre quartet de corda, no pas casualment, inaugurarà amb la solemnitat requerida, 

dimecres vinent, els actes de l'Any Masó a l'Auditori i Palau de Congressos de Girona. 

Narcís-Jordi Aragó, nebot de l'arquitecte i assessor principal de la comissió que gestiona 

el centenari, va subratllar ahir la feliç coincidència que el constructor d'aquell edifici petit 

però llegendari de principis del segle XX sigui homenatjat al «local més gran i bonic de la 

Girona del segle XXI», també amb una formació íntima, el Quartet Alquímia, i amb la 

Jove Orquestra Athenea, la formació que des dels seus orígens rememora l'esperit d'aquell 

centre cultural que va unir en una causa comuna Masó, Prudenci Bertrana, Xavier 

Montsalvatge, Miquel de Palol i Carles Rahola. L'acte, per al qual Aragó va vaticinar 

senzillesa i brevetat, servirà per presentar als ciutadans, en una cerimònia oberta 

conduïda pel periodista Martí Gironell, el programa d'activitats de l'Any Masó, que a falta 

d'incorporar-hi les propostes tant de particulars com de col·lectius que de manera 

incessant s'hi afegeixen, va assegurar Aragó, formen de moment més d'una desena 

d'exposicions que abraçaran totes les vessants creatives i  

cíviques de Rafael Masó; edicions antològiques de la seva poesia i de la seva 

correspondència privada amb els intel·lectuals de l'època; la reedició de l'imprescindible 

estudi de Joan Tarrús i Narcís Comadira, Rafael Masó, arquitecte noucentista, en un 

format més assequible; un curs d'estiu a la Universitat de Girona que posarà en relació el 

moviment cultural gironí amb el seu context internacional; un cicle de conferències a 

l'Aula d'Humanitats de La Mercè que aprofundirà en els vasos comunicants entre 

modernisme i noucentisme, i una àmplia oferta de visites guiades per a escolars. Com a 

colofó, un recordatori especial, l'estiu de l'any vinent, al Festival de Música de s'Agaró, la 

urbanització sorgida de la imaginació de l'arquitecte i convertida en realitat amb la 

complicitat de l'empresari Josep Ensesa, que dedicarà un dels seus concerts a Masó a 

través de l'obra del seu contemporani Eduard Toldrà. Amb aquest extens i variat 

desplegament, que ha rebut un dels més amplis i unànimes suports institucionals que es 

recorden a la ciutat, Aragó confia que es donarà compliment als dos objectius fonamentals 

del centenari: rescatar Masó de la marginalitat «situant-lo a l'altura que li correspon dins 

la cultura i l'arquitectura catalanes», i donar a conèixer «el Masó total», aquell artista 

que igual aixecava el plànol d'un edifici insòlit per la mentalitat del seu temps, que 

impulsava la creació del Passeig Arqueològic, escrivia poesies, dissenyava logotips, 

estimulava artistes i artesans, promovia la restauració del barri antic o ingressava com a 

regidor en l'equip municipal sorgit de les eleccions del 1920: motius més que suficients 

perquè el seu nom no caigui en l'oblit. 

 
Situar Rafael Masó al mapa català. 01/09/06 

El llamp que fa un mes i mig va escapçar el pinacle de La Punxa, una de les siluetes més 

identificadores de Girona, va pesar ahir en la presentació oficial del programa d'actes de 

l'Any Masó, que s'inaugurarà dimecres vinent amb una festa oberta a tots els ciutadans. 

Catalogar, difondre i protegir l'obra de l'arquitecte és un dels objectius fonamentals 

d'aquesta celebració que ha de servir per contrarestar els despropòsits comesos contra el 

patrimoni artístic durant els anys de l'especulació salvatge, però també per valorar en la 

seva justa mesura un llegat que avui encara permet distingir en la monotonia del traçat 

urbà algun indici de fantasia. Per damunt de tot, però, el propòsit més engrescador, 

perquè revela el Masó més desconegut, és descobrir les múltiples cares d'aquest artista 

que va cultivar amb el mateix entusiasme que la  
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construcció la literatura, el mecenatge, la política, el grafisme i, sobretot, la vocació de  

ciutadania. Les celebracions solemnes, i aquesta sense cap dubte ho és pel nombre 

d'institucions i entitats compromeses, tenen la virtut de rescatar valors més o menys ocults 

de la cultura del país i el defecte de sucumbir tot sovint a l'enfarfegament, però en tots els 

casos, en tots els aniversaris precedents i en els que vindran, sempre acaba sedimentant 

alguna veritat fonda, per poc espectacular que sigui. Perquè l'Any Masó deixi aquesta 

empremta duradora, s'haurà fet prou si s'aconsegueix estendre el nom de l'arquitecte més 

enllà de Girona i les seves comarques, on ja és quasi una figura patriarcal, i l'amplíssim 

programa d'actes, en especial les exposicions programades i l'edició de la seva 

correspondència intel·lectual, permeten confiar que Masó podrà engrossir d'una vegada el 

panorama general de la cultura catalana, i no només provincial. És a les mans de la 

comissió organitzadora que cap altre llamp interrompi la feina de difusió que ara 

comença. 

 

L'oncle Rafael. 30/10/06 

Durant els propers mesos de novembre i desembre, a la ciutat de Girona es podran veure 

fins a cinc exposicions dedicades a múltiples facetes de la personalitat de Rafael Masó: 

l'arquitecte, l'impulsor dels vells oficis, el restaurador, el dissenyador, el poeta, el 

fotògraf, el regidor municipal, l'animador cultural... 

Ja fa setmanes que som molts els qui estem parlant d'ell i escrivint d'ell un dia i un altre 

dia, però potser encara hi ha un racó disponible en aquesta columna pel record personal 

del Masó més íntim: el meu oncle Rafael, el germà de la mare. 

Es tracta d'un record quasi impossible, perquè quan ell va morir jo era molt petit. 

Tanmateix, tinc gravat com un flaix en el fons de la memòria el primer instant d'una visita 

seva a casa meva; devia ser l'últim dia que hi va venir. Em veig a mi mateix dalt d'una 

escala interior, sota l'esclat de la llum d'un celobert; ell entra, puja mitja dotzena de 

graons, m'alça a coll d'una revolada i la seva barba em pessiga dolçament la galta. 

Físicament no el vaig veure mai més, però he viscut sempre sota la seva influència. Tot 

primer a la casa Salieti del carrer de Ciutadans, restaurada per ell, i després a la casa 

Masó de les Ballesteries, la vella casa natal que ell havia refet i ampliat a poc a poc en 

funció dels vincles afectius. 

 

Vaig jugar i estudiar i he treballat i viscut a les mateixes estances que ell, abocat al mateix 

horitzó fluvial que havia estimat tant. Sempre m'he mogut entre parets, vidrieres,  

mobles i objectes creats per ell; en obrir els calaixos dels armaris he retrobat una i altra  

vegada l'empremta del seu pas en dibuixos i esbossos, en versos familiars, en cartes sobre 

temes quotidians, en brodats per als mocadors, les tovalles o el cobrellit. 

He tingut la sort de viure sempre acompanyat per les seves més belles creacions 

domèstiques i amanyagat perpètuament pel pessigolleig de la seva barba florida sobre la 

meva galta d'infant. 

 

Rafael Masó, ciutadà exemplar. 28/10/06 

El Museu d'Història de la Ciutat mostra la seva dimensió familiar, pública i política. 

«Últimament, hi ha qui sustenta la teoria que l'important de Rafael Masó és l'arquitectura 

i que la resta no té importància. Al contrari: Masó va ser una persona i un ciutadà 

exemplar que, a més de fer cases, va fer moltes coses per la seva ciutat.» Ho va dir ahir 

Narcís-Jordi Aragó i Masó com a comissari de l'exposició Rafael Masó, ciutadà de 

Girona, que demà s'inaugurarà al Museu d'Història de la Ciutat (12.30h). Segons Aragó, 

es pot parlar de quatre exposicions en una, ja que s'estructura en quatre àmbits diferents: 

la família, les lletres, les arts i la ciutat. L'exposició també mostra, fins al 7 de gener, 

projectes no realitzats de Masó. 

L'exposició es complementa amb un complet catàleg que inclou, a més d'un pròleg de 

l'alcaldessa, diverses aportacions de Narcís-Jordi Aragó (la família), nebot de 

l'arquitecte; Xavier Carmaniu i Glòria Granell (les lletres); Eva Vázquez (les arts) i Jordi 

Bohigas (la ciutat), a més d'un escrit del mateix Masó sobre Girona titulat Ciutat de 

tresors i de relíquies. Segons Aragó, Rafael Masó va prendre l'opció de quedar-se a 

Girona i això «li va costar car», perquè la seva repercussió com a arquitecte no va 

transcendir gaire fora de les comarques gironines. «Va servir amb devoció la seva ciutat, 

amb la restauració dels Banys Àrabs, com a dinamitzador cultural i també com a regidor 

de l'Ajuntament, quan va impulsar per primera vegada unes ordenances per protegir el 

Barri Vell, en una època en què aquesta mentalitat no era gaire habitual. I al mateix 

temps, desenvolupava projectes de futur com ara el del passeig Arqueològic, que no va 

poder veure realitzat.» 
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A més de destacar el gran caliu familiar que envoltava Masó i la seva activitat com a 

«poeta abans que arquitecte», l'exposició incideix especialment en la seva intensa relació 

amb el món artístic, a través de projectes com ara el de la sala Athenea, un espai  

cultural, «un temple de la cultura i de les arts», on es van fer moltes exposicions, recitals  

i presentacions literàries. A l'exposició, s'hi reprodueix l'ambient d'aquest espai amb una 

fotografia de la inauguració de la sala i una selecció d'escultures i pintures de la majoria 

d'artistes que hi van exposar la seva obra. La mostra també inclou dues peces «solemnes», 

dissenyades per Masó: la bandera de la Congregació Mariana del Seminari de Girona 

(1904) i un espectacular tapís de cinc metres d'alçària per a la confraria de Sant Jordi de 

Girona (1907), de la col·lecció Pla-Solà Morales. L'exposició inclou en total més de 400 

objectes originals, que procedeixen sobretot de la família i de la casa natal de Masó, que, 

segons va informar l'alcaldessa, rebrà 300.000 euros com a inversió addicional de l'Estat 

per a la seva reforma com a futura seu de la Fundació Masó. PROJECTES I 

FRUSTRACIONS. 

La dimensió de Masó com a arquitecte no té aquí tanta importància com en altres mostres 

de l'Any Masó, però en canvi sí que hi ha un audiovisual que mostra tota l'obra projectada 

per Masó a la ciutat de Girona, també la desapareguda. A més, diverses pantalles mostren 

documentació sobre els nombrosos projectes frustrats de Masó, com ara el de la Casa de 

Correus i el d'una escola d'arts i oficis que ell volia fer a Girona seguint l'exemple de la de 

Barcelona. En aquest últim cas, no va ser una frustració arquitectònica, perquè l'edifici es 

va arribar a fer, però la falta de suport institucional va fer que finalment no s'utilitzés per 

a l'objectiu que Masó plantejava, sinó com a escola de magisteri femení. 

L'exposició mostra des del Masó més íntim –en una foto apareix amb els seus fills només 

un mes abans de morir– fins al més compromès políticament, incloses dues estades a la 

presó. 

 

El Museu del Cinema reivindica els Masó com a fotògrafs en 3D. 24/10/06 

S'inaugura «Una altra dimensió» 

Els germans Rafael (1880-1935) i Joan Masó (1883-1973) van ser uns grans aficionats a 

la fotografia estereoscòpica, que reprodueix artificialment la visió de la  

tridimensionalitat d'una imatge. Ahir el Museu del Cinema va inaugurar, en el context de 

l'Any Masó, una exposició sobre aquesta passió: Una altra dimensió. 

Una altra dimensió, inaugurada ahir al vespre per l'alcaldessa de Girona, és una 

producció del Museu del Cinema i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de  

l'Ajuntament de Girona. Ha estat comissariada per Joan Boadas, Dani Freixes i el  

director del museu, Jordi Pons, que ahir va presentar l'exposició com el resultat d'una 

triple coincidència: la declaració de l'Any Masó; la conservació de dos importants fons de 

fotografia estereoscòpica: el corresponent a Rafael, a l'arxiu d'imatges de la demarcació 

de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i el de Joan Masó, al CRDI; i tot això 

sumat a la voluntat del Museu del Cinema i del CRDI de difondre l'origen i l'evolució de la 

imatge estereoscòpica, nascuda fa més de 160 anys i amb una gran popularitat a finals del 

segle XIX, quan en moltes cases els visors i les càmeres amb aquesta tècnica eren tan 

habituals com avui els televisors. 

L'arquitecte Rafael Masó i el farmacèutic i impressor Joan Masó –fundador de la secció 

fotogràfica del GEiEG i autor de les primeres fotografies en color que es coneixen de les 

comarques gironines– van ser uns apassionats de la fotografia estereoscòpica, que Rafael 

va aplicar també en la seva tasca com a arquitecte. Tots dos germans han deixat un llegat 

format per unes 3.000 imatges realitzades amb aquesta tècnica, de les quals se n'ha fet una 

petita selecció per a la mostra: hi ha 25 plaques originals de cada germà, a les quals s'han 

de sumar 48 fotografies projectades en vídeo. L'exposició inclou també 84 aparells i 

accessoris de fotografia estereoscòpica –provinents de les col·leccions Escubedo-Garcia, 

Carles Moner i Tomàs Mallol– i, com a elements interactius, 37 visors estereoscòpics amb 

fotografia i dos estereoscopis reflectors. Una altra dimensió, que ocupa la sala 

d'exposicions temporals del museu, té una clara vocació pedagògica. El 17 de gener, 

Carles Moner, president de l'Eurostereo Foundation, explicarà en una xerrada com fer 

fotografies estereoscòpiques. 

 

L'MD'A fa emergir els artistes i artesans ocults a l'ombra de Masó. 20/10/06 

L'exposició treu de l'oblit creadors com ara Assumpció Cid, Antoni Serra i Nonito 

Cadenas. 

En relació amb Rafael Masó, la historiografia local ha recuperat els últims decennis un 

bon nombre de creadors de fortuna diversa que hi havien col·laborat, entre els quals  
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figuren Fidel Aguilar, Joan B. Coromina, els germans Fagnoli o els germans Busquets. 

Poques vegades, però, s'ha fet més atenció que la nota a peu de pàgina a altres artistes i 

artesans de categoria com ara el ceramista Antoni Serra, l'orfebre Nonito Cadenas, el 

fuster Miquel Pratmans o l'exquisida creadora de nines Assumpció Cid. El Museu d'Art  

de Girona es proposa reivindicar-los ara dins els actes de l'Any Masó amb una exposició 

que s'inaugura demà (12 h). 

El títol de l'exposició, Artistes-Masó-Artesans, diu força més del que la mera linealitat 

descriptiva aparenta; en realitat, ja s'hi anuncia una de les tesis principals de la recerca 

del comissari, l'arquitecte tolosà Bernat Catllar: la reciprocitat d'influències entre 

l'arquitecte i els seus col·laboradors, fins i tot dels avui menys coneguts, i «la complexitat 

dels intercanvis de creativitat i d'experiència» que van establir, que l'exposició de l'MD'A 

fa emergir ara en un muntatge volgudament temptatiu i fragmentari que es planteja, 

sobretot, com un estímul per obrir línies d'investigació més aprofundides. Servint-se 

fonamentalment de la documentació relativa a Rafael Masó conservada a l'Arxiu del 

Col·legi d'Arquitectes de Girona, però també de nombrosos fons particulars, Bernat 

Catllar ha seguit les traces a través de cartes, postals, dibuixos, pintures, plànols, 

fotografies i objectes, gairebé amb esperit arqueològic, d'artistes com ara Martí Adroher, 

Eduard Fiol, Lluís Medir, Pere Vallmajó, Joan Solà o Assumpció Cid, i d'artesans en qui 

Masó va dipositar la més alta confiança tot i la seva discreta fortuna pòstuma com ara 

Antoni Serra, Nonito Cadenas o Miquel Pratmans. En la seva recerca, ha arribat a posar 

nom fins i tot a paletes (Josep Casellas i Pichon), picapedrers (José Xirgu) i guixaires 

(Pericot), gens desmesurat si es té en compte la meticulositat amb què l'arquitecte gironí 

supervisava tots els detalls de la seva obra. 

Descartats els artistes que ja han estat objecte d'estudis anteriors per no oferir una 

proposta redundant, Catllar ha pres com a punt de partida de la seva recerca el catàleg de 

participants en les dues exposicions més importants d'artistes gironins que va promoure 

Masó, igual d'imaginatius, pulcres i, sobretot, de confiança: la de les Galeries Laietanes 

de l'any 1918 i la que va organitzar a Igualada el 1925. 

De tota aquella nòmina de creadors que havien de representar el bo i millor de l'art i 

l'artesanat gironins de l'època, Catllar admet haver sentit especial fascinació per una 

dona avui quasi ignorada: Assumpció Cid. Poc se'n sap fora que procedia d'una família 

humil de Tarragona, que Josep Aguilera va fer-ne un delicat retrat a la sanguina, que va  

casar-se amb un dels germans Montsalvatge, Jordi, veterinari del Mercat del Peix de 

Barcelona, i que va aconseguir un gran reconeixement fabricant unes elaborades nines de 

feltre inspirades en models alemanys. És a través d'aquestes figures, de les quals no ha 

pogut localitzar cap exemplar si no és fotogràfic, que Catllar lamenta la poca atenció  

que s'ha donat fins ara als joguets i els titelles en l'univers de Masó, que havia impulsat 

nombroses vetllades de putxinel·lis a Athenea. L'exposició de l'MD'A, que es podrà visitar 

fins al gener del 2007, dedica també un espai remarcable al ceramista Antoni Serra, 

propietari de la fàbrica d'on van sortir els primers sanitaris de l'Estat espanyol, La 

Carmelitana d'Olot, i estret col·laborador de Masó en la concepció de pots de farmàcia, 

bibelots i rajoles, a banda del seu principal assessor per a la constitució de la pròpia 

fàbrica ceràmica de l'arquitecte, La Gabarra de la Bisbal. Molt més conegut que els seus 

veïns de vitrina, el pintor Francesc Gimeno té una presència rellevant en el muntatge per 

tal com, segons Catllar, va exposar i  

sojornar almenys en dues ocasions a Girona a invitació de Masó, tot i que fins ara només 

es tenia ben documentada la relació de l'arquitecte amb el seu fill, Martí Gimeno. 

 

La «Revista de Girona» revisa els vincles de Masó amb el seu context cultural. 19/11/06 

La Revista de Girona dedica el dossier del seu últim número, que es presentarà dimecres 

vinent a l'Auditori Josep Viader (19 h), al context històric, cultural i humà en què es va 

formar la personalitat de Rafael Masó. Coordinats per Rosa M. Gil, els autors dels 

diversos treballs del monogràfic analitzen la relació de l'arquitecte amb el seu entorn més 

proper, és a dir, la Girona del canvi del segle XIX al XX, amb els seus amics, familiars i 

col·laboradors més estrets; els contactes que va establir amb l'ambient cultural i polític 

català de l'època, i la seva imbricació en la història mundial contemporània. A banda 

d'aquests articles, signats per la mateixa Rosa M. Gil, Narcís-Jordi Aragó, Josep Pujol i 

Coll i Pere Joan Sureda, la revista aporta també una carta inèdita, datada entre el 1924 i 

el 1925, que l'arquitecte va adreçar al delineant Pere Sureda amb profusió d'indicacions 

relacionades amb els seus projectes comuns i que permeten documentar el minuciós 

mètode de treball de Masó. El mateix número inclou també reportatges sobre els cent anys 

d'excavacions a Empúries i sobre els restaurants gironins amb estrelles Michelin, i una 

entrevista a Maria Cobarsí. 
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Narcís-Jordi Aragó i Mercè Huerta seran els presidents d'honor de la Fundació Rafael 

Masó. 15/11/06 

El periodista Narcís-Jordi Aragó i l'artista Mercè Huerta seran els presidents d'honor de 

la Fundació Rafael Masó, de la qual el ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar ahir els 

estatuts i la representació municipal en el patronat. Aragó és nebot de Masó i amb Huerta, 

la seva dona, han viscut durant més de trenta anys a la casa natal de l'arquitecte, que 

recentment van donar a la ciutat perquè sigui la seu de la fundació. 

La presidenta de la fundació serà l'alcaldessa, Anna Pagans, i el vicepresident, el 

president de la demarcació de Girona del Col·legi Oficial d'Arquitectes (COAC), Josep 

Riera. Com a vocals hi haurà un regidor de cadascun dels cinc grups polítics representats 

a l'Ajuntament; la regidora de Cultura; el regidor d'Urbanisme; dos representants del 

COAC; un representant del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona; dos 

representants de la família Aragó-Huerta; un representant de la família Masó-Bru, i un 

secretari i un gerent, amb veu, però sense vot. El patronat es podrà ampliar si ho 

decideixen els seus membres per majoria absoluta. 

Després de l'aprovació dels estatuts de la fundació pel ple de l'Ajuntament de Girona, 

aquests s'enviaran al Protectorat de Fundacions de la Generalitat, amb la perspectiva que 

la nova fundació es pugui constituir durant el primer trimestre del 2007. 

Els estatuts aprovats ahir estableixen els objectius de la fundació –entre els quals, el 

prioritari és la divulgació del llegat de Masó– i la composició del patronat, i també 

regulen el règim econòmic de la fundació: almenys un 70 per cent dels seus ingressos 

s'hauran de dedicar al compliment dels seus fins fundacionals, i la resta es pot destinar a 

incrementar el seu patrimoni. 

 

El butlletí del Museu de Cleveland dedica el seu dossier a Rafael Masó.08/11/06 

L'historiador de l'art Jordi Falgàs (La Tallada d'Empordà, 1964), un dels comissaris de la 

més important exposició d'art contemporani català que s'ha celebrat fins ara als Estats 

Units, Barcelona & Modernity, coorganitzada pel Museu de Cleveland i el MoMa de Nova 

York, dedica l'article central del butlletí mensual en què el primer d'aquests museus 

comenta l'actualitat artística a l'arquitecte gironí Rafael Masó, coincidint amb la 

celebració del centenari de la seva llicenciatura a Catalunya. Falgàs, que actualment  

realitza pràctiques de museologia a la Michigan State University, defensa en el seu article, 

significativament titulat Beyond Barcelona, l'existència d'altres nuclis creatius a part de la 

capital, com ara Cadaqués, Sitges, Tarragona o Girona, que li serveix per difondre entre 

el públic nord-americà l'obra i la personalitat de Masó en un text il·lustrat, entre altres 

imatges, amb una fotografia de la Farinera Teixidor, seu d'El Punt. En el seu treball, 

Falgàs traça una biografia succinta de Masó, de qui a Barcelona & Modernity s'exposen 

tres peces, fent especial atenció a les influències rebudes dels principals corrents estètics 

europeus i a la seva versatilitat creativa. 

 

Carta a Joan Ribas 08/11/06 

És per la poca ambició amb què «la Caixa» volia tractar Masó que en Joan Tarrús i jo, 

designats per ser els comissaris de la mostra que havia de ser un dels actes cabdals de 

l'Any Masó, vam renunciar a treballar-hi. 

Estimat Joan. M'ha sorprès el teu article de diumenge a El Punt, tot i que ja m'havien 

arribat veus que a Girona hi havia gent enfadada pel que jo havia escrit el dia 12 

d'octubre a El País. Però de les veus no n'acostumo a fer cas perquè les veus reboten aquí 

i allà, creixen i minven i es deformen i vés a saber què hi ha de veritat en allò que t'arriba. 

Però veig que no, que com a mínim tu estàs enfadat. I em sap greu, perquè el meu article 

no era pas per fer enfadar a ningú, sinó solament per queixar-me, una vegada més, d'una 

ocasió perduda, una vegada més, de la poca consideració que Girona i Catalunya han 

tingut i tenen per una de les obres d'arquitectura més glorioses del primer quart del segle 

vint, del tot comparable a les millors de les seves coetànies europees. James Joyce deia 

que Irlanda era una truja que es menjava els seus garrins. Doncs bé, això també es podria 

dir de Catalunya i de Girona. És d'això que em queixava, en el fons, al meu article. 

Sembla que et molesta allò de la «caverna gironina». Joan, sóc de Girona i n'he volgut ser 

sempre. Encara hi estic empadronat i hi vinc a votar. I, malgrat que moltes vegades la 

critico, em sembla que he demostrat prou amb els meus poemes i altres textos el meu amor 

a la meva ciutat. Tu això ja ho saps. Vull pensar, per tant, que potser has llegit el meu 

article massa de pressa si tens dubtes del destinatari de la meva expressió. Tant pel 

paràgraf en què es troba la meva frase, com per l'adjectiu possessiu «seva» aplicat a 

l'exposició de «la Caixa», no hi ha cap mena d'ambigüitat en el meu text. La caverna és la 

sala d'exposicions de «la Caixa». I ho és físicament, com és evident, i també ho és 
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metafòricament, aquesta vegada, per la poca obertura de «la Caixa» a voler fer 

l'exposició no solament que Masó es mereixia, sinó la que era convenient de cara a una 

programació ambiciosa i compromesa d'estudi i difusió de l'art català. És per això, per la 

poca ambició amb què l'entitat volia tractar Masó, com si fos un mestre d'obres local, que 

en Joan Tarrús i jo, designats per ser els comissaris de la mostra que es considerava que 

havia de ser un dels actes cabdals de l'Any Masó, vam renunciar a treballar-hi. Nosaltres 

volíem fer una exposició que mostrés la importància de Masó, que el comparés amb els 

seus coetanis europeus, que el contextualitzés històricament i que el mostrés tal com és, 

com un gran artista català del segle XX, primer a Girona i després a Barcelona i a 

Europa. Els de «la Caixa» encara riuen quan vam parlar de fer una exposició que es 

pogués traslladar després a CaixaForum. És per això que estic malhumorat —això sí ho 

has llegit bé!—, perquè qui podia i qui havia de fer-ho no ha fet més que passar i mirar de 

quedar bé amb quatre quartos. I quan parlava del govern que no governa, em referia 

també a això. El delegat territorial de cultura de la Generalitat em sembla que mai no ha 

posat els peus a cap reunió de la comissió de l'Any Masó i també encara riu des que se li 

va parlar de salvar la casa Cases, per exemple. Un govern que no coneix el que té i que no 

fa res per difondre-ho i salvar-ho és un govern que no governa, que només passa i treballa 

no pas per al país, sinó solament per mantenir-se en el poder i per les lluites partidistes. I 

per això dic que el que vindrà farà el mateix. Perquè sempre —i amb Convergència 

segurament encara més— Catalunya ha fet igual: sempre ha fet de truja que es menja els 

seus garrins. I l'Any Masó és un exemple clar d'això que et dic. Només es fan coses per 

quedar i bé i per passar. Les coses realment ambicioses s'han abandonat. I el que passa és 

que les coses secundàries que es fan, sense les importants, acaben per desfigurar el 

personatge, per convertir-lo en una mena de glòria local. En definitiva, per tancar-lo en 

una caverna. És el país que tracta Girona de caverna, no jo, pensant que Masó és d'estar 

per casa. Jo defenso, en canvi, que hi ha una certa Girona i una certa Catalunya que no té 

res a envejar a ningú i que de caverna no en té res. Jo vull que aquesta Girona i aquesta 

Catalunya surtin per sempre de la caverna. 

Sembla que m'acuses de només parlar de l'exposició de «la Caixa» i no de les altres moltes 

que es fan —potser se'n fan massa!—. Parlava de la que havia de ser la gran exposició, la 

de l'obra, i que s'ha convertit en una misèria distorsionadora. De la del  

Museu d'Història no en parlava perquè encara no s'havia inaugurat i la del Museu d'Art 

no he tingut encara ocasió de veure-la. Però és igual, són exposicions secundàries, per 

ben fetes que siguin, perquè només poden tenir sentit si l'arquitecte és ben conegut. I això 

falla estrepitosament, com s'ha pogut veure llegint l'article de Josep Casamartina a El 

País del mateix dotze d'octubre. Si un historiador intel·ligent com ell considera que el 

millor Masó és el modernista i pensa que el Masó noucentista és el de S'Agaró, és que 

Masó necessita ser explicat altra vegada. Per tot això, estic malhumorat i potser també 

una mica perquè em faig vell, però aquesta és una altra història. 

Dius que el meu article és dolorós. El que és dolorós és el que està passant, a Girona i a 

tot Catalunya —i a Espanya, evidentment, i part de l'estranger—: la baixada de nivell en 

l'ambició intel·lectual dels que regeixen els afers de la cultura. I jo mateix potser m'hauria 

de posar en aquest sac, perquè segurament també hi tinc la meva part de culpa, per 

omissió, per callar massa. Però si no creiem que podem assolir les fites més altes, si ens 

acontentem amb la dolça mediocritat confortable i sense risc de la caverna, estem ben 

perduts. I com que cada dia veig més que no hi ha res a fer, estic malhumorat i de tant en 

tant crido i no penso callar! 

Joan, ja saps, però, que pots comptar amb la meva amistat, com sempre. 

 

Des de la «caverna gironina. 05/11/06 

La polèmica pot ser el millor impuls que ajudi a la popularitat de les exposicions de l'Any 

Masó, ja que, vista la minsa afluència de visitants, prou n'està necessitada. 

Narcís Comadira, en la seva col·laboració setmanal en el diari El País, carregava fort el 

dijous dia 12 d'octubre passat, sobre la volada que s'ha donat a l'anomenat Any Masó que 

actualment celebrem. Comadira considera que no s'ha tingut prou valentia ni traça per 

donar-li la dimensió que mereixia la figura i l'obra de Rafel Masó. L'article és dur, i força 

sorprenent, sobretot pels que seguim habitualment amb interès les seves sempre ben 

argumentades opinions i crítiques sobre temes d'actualitat. 

De les cinc exposicions que s'han previst per aquesta commemoració, dedica sobretot els 

seus comentaris a la patrocinada per «la Caixa». Aquesta, la considera «desafortunada», 

«inútil», «confusa», «engany històric», «desvirtuadora»... Sobretot senyala que exhibir 

obres menors, al costat d'altres de cabdals en l'obra de Masó, desconcerta i redueix la 

dimensió real del genial arquitecte gironí. Comadira, no explica,  
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però, en el seu article que se li havia demanat a ell mateix que fos comissari d'aquesta 

exposició, i que per problemes en què no entrarem, finalment es va encarregar a altres 

persones la seva realització. Aquest fet potser ajuda a comprendre el malhumorat article 

contra uns actes organitzats –curiosament– per una comissió de la qual el mateix artista 

forma part, a títol individual, i a la qual –en principi– va donar el corresponent vistiplau; i 

tot això sense que vulguem desvirtuar en absolut els seus arguments que tenen raons 

potser prou vàlides, sobretot considerant que han estat escrites per una de les persones 

més coneixedores de l'obra exhibida. El que sorprèn és el to àcid dels adjectius que empra. 

Comadira senyala: «I podríem estar contents si no la moguessin de la seva caverna 

gironina, però es clar, com que ja ningú no té cap esperit crític, el mateix govern que no 

ens governa –o el que vindrà– la durà a un localet de Barcelona i es quedarà tan panxo...» 

Afegim, pel nostre compte, que si aquest no és un comentari malhumorat, que fica en un 

mateix sac una barreja de coses, que baixi Déu i ho vegi! Per altra part, ens queda el 

dubte de la dimensió que vol donar a l'expressió «caverna gironina». Es refereix al local 

de «la Caixa» on es fa l'exposició? O bé «la caverna gironina» és per a ell una mena de 

cavitat subterrània on es col·loca els gironins que no han –hem– tingut la seva projecció 

cosmopolita? Persisteix en el seu subconscient la idea d'una Girona tancada, reduïda a 

quatre capelletes? És la visió que en treu? 

Sempre s'ha vist, des de Barcelona, les ciutats més petites mancades de personalitat i de 

prou temperament com per escometre objectius ambiciosos. Ens queda el cap, però, si no 

és també la Ciutat Comtal un ferment de grupets i capelletes! 

L'article és dolorós, llegit des d'aquí. Comadira és per a nostres un referent 

imprescindible, probablement l'artista més important que Girona ha exportat en molts 

anys. Un home que ha dominat les més diverses arts i en totes ha excel·lit. Darrere seu 

hem viscut emocions i ens ha despertat entusiasmes. Girona en pes s'ha de sentir orgullosa 

de la seva trajectòria. I és per això que aquestes lletres es tornen especialment 

desorientadores. 

Encara que –ben mirat– la polèmica suscitada pot ser el millor impuls que ajudi a la 

popularitat de les exposicions organitzades per commemorar l'Any Masó, ja que –vista la 

minsa afluència de visitants– prou n'està necessitada. 

Un càntir noucentista serveix d'homenatge a Rafael Masó durant la Fira de la Terrissa 

de Quart. 05/12/06 

La Fira de la Terrissa de Quart s'afegeix als actes de celebració de l'Any Masó amb la 

creació d'un càntir noucentista que es podrà adquirir durant l'edició d'aquest any, que 

començarà divendres i s'allargarà fins diumenge. El càntir ha estat encarregat per 

l'Ajuntament a l'empresa Ceràmiques Marcó i és una reproducció d'una peça elaborada 

l'any 1918 per Frederic Marcó que va ser utilitzada per Rafael Masó. Està decorat amb la 

pàtina tradicional que s'utilitzava a l'obrador Marcó i que va ser patentada amb el nom 

d'argerata per Masó. 

A la fira hi participen 42 expositors de Catalunya, un de Portugal i un altre del País 

Valencià. Com és habitual, a més de les parades on es poden comprar peces de ceràmica o 

de terrissa, es faran demostracions en directe del procés de creació dels productes 

terrissers. També es mantenen les exposicions al local social, entre les quals també n'hi ha 

una de dedicada a Masó. 

D'altra banda, el jurat ja ha escollit els guanyadors de la vint-i-sisena edició del concurs 

de ceràmica. El primer premi en la categoria de ceramista ha estat per a Maria Bosch, de 

Sabadell; mentre que Cristóbal Saborit, de Castelló, s'ha imposat en la de noves 

tendències. Mar García, d'Àvila, ha estat proclamada vencedora en les categories 

d'Artesania Catalunya i el premi Emília Xargay. 

 

El pinacle de l'edifici de la Punxa de Girona ja torna a tenir el seu aspecte original. 

02/12/06 

Les obres de restauració de l'edifici de la Punxa de Girona han acabat i s'ha aconseguit la 

màxima fidelitat a l'aspecte original quant a colors i formes de les diferents rajoles i 

escates. Les obres van començar fa uns dos mesos, després que el 14 de juliol passat un 

llamp impactés contra l'estructura. El cost de la rehabilitació ha estat d'uns 80.000 euros. 

Aconseguir aquesta fidelitat a l'obra de Rafael Masó era la màxima aspiració dels 

responsables del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, per la qual cosa van 

assegurar abans de l'inici de les obres que no escatimarien esforços per tornar l'edifici al 

seu estat original. 

Aconseguir els mateixos tons i colors era el «més complicat», segons va explicar llavors  
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el president del col·legi, Ernest Oliveras. La reconstrucció ha estat feta de manera  

artesanal i ha comportat recuperar aparells de fa mig segle per treballar les rajoles i les 

diferents peces que han substituït les originals. A més de les diferents mides, s'han hagut 

d'aconseguir també les diferents tonalitats, un treball complex per al qual s'ha hagut de 

recórrer a les antigues càrregues d'esmalt per aconseguir els vells colors amb les diferents 

tonalitats. 

ACONSEGUIR ELS COLORS  

El col·legi va encarregar vuit-centes escates noves, que s'havien de fer amb cinc tipus 

diferents de color verd. La restauració del pinacle ja estava avançada i encara no s'havien 

aconseguit alguns dels colors de les escates, per als quals es van haver de realitzar moltes 

proves i tornar a les càrregues d'esmalt que es feien cinquanta anys enrere i als forns que 

s'utilitzaven en aquella època. En total hi ha entre 4.500 i 5.000 escates incrustades a la 

punxa de l'edifici. 

Ara, un cop l'obra ja està acabada, les rajoles brillen perquè són noves i no estan 

descolorides pel pas dels anys, però entonen perfectament amb les de la resta de la punxa 

que no va quedar malmenada pel llamp. 

El parallamps, que no va protegir prou l'edifici de l'efecte del llamp, torna a estar 

instal·lat. Els treballs es van acabar ahir amb la col·locació d'una barana al pinacle i amb 

altres petits detalls que encara quedaven de l'enllumenat. La bastida que ha fet possible la 

realització de les obres es retirarà la setmana vinent. 

 COM ESTAVA PREVIST  

L'obra s'ha fet segons les previsions, tant pel que fa a la recuperació del pinacle al seu 

estat original, com als terminis d'execució dels treballs, que es preveia que acabarien a 

finals de novembre, com als costos. 

Segons va explicar Jordi Tarrés, la previsió s'ha mantingut en el cost de rehabilitació, 

d'uns 80.000 euros, de la major part dels quals es farà càrrec la companyia 

d'assegurances de l'edifici. 

L'edifici de la Punxa és un dels més característics de Girona i un dels més singulars de 

l'obra de l'arquitecte Rafael Masó. 

Mirada escolar de l'Any Masó. 27/01/07 

Uns 5.500 alumnes de Girona i Salt han reinterpretat en dibuixos els principals edificis de 

l'insigne arquitecte gironí. 

Uns 5.500 alumnes de vint-i-dues escoles de Girona i Salt han participat amb els seus 

dibuixos en el concurs sobre Rafael Masó, dins dels actes oficials per a la celebració de 

l'Any Masó. 

Els tres dibuixos guanyadors de les diverses categories del concurs van triar l'edifici de la 

Farinera (1910), actual seu d'El Punt, per participar en el certamen. La Farinera, 

conjuntament amb la Punxa (1923), han estat les dues obres més escollides pels infants, 

però tampoc hi han faltat els xalets de s'Agaró, la casa Batlle, la casa Masó, la casa 

Ensesa (seu del conservatori municipal de música de Girona) i l'edifici que l'arquitecte 

gironí va projectar a Sant Feliu de Guíxols i ara és seu de «la Caixa». 

Estils i cromatismes diferents per homenatjar un dels arquitectes gironins amb més 

reconeixement, en la celebració, durant el 2006, dels 100 anys de l'obtenció del títol 

d'arquitecte de Rafael Masó. 

El concurs de dibuixos, organitzat per Ràdio Girona (Cadena Ser), ha estat un acte més 

per reconèixer la tasca d'aquest arquitecte gironí, que, format en un ambient modernista, 

va perfilar les línies que marcarien el noucentisme gironí. Cal subratllar l'alt nivell de tots 

els participants en el concurs, sobretot perquè aconsegueixen reflectir els jocs de vitralls, 

forja o ceràmica que han caracteritzat les obres de Rafael Masó. 

 

Les cinc exposicions de l'Any Masó han atret unes 25.000 persones. 20/01/07 

El comitè impulsor de les activitats organitzades entorn del centenari de la llicenciatura 

de Rafael Masó com a arquitecte ha qualificat d'«èxit rotund» les exposicions, que han 

atret globalment unes 25.000 persones. La mostra més concorreguda de les ja clausurades 

aquest gener ha estat Rafael Masó i Valentí, arquitecte, promoguda per la Fundació «la 

Caixa» a la Sala Girona, i actualment oberta a Sant Feliu de Guíxols, que ha rebut 14.894 

visitants, gairebé el doble dels que hagi tingut qualsevol altra exposició d'aquesta mateixa 

sala. La segueixen en ordre decreixent d'entrades comptabilitzades Rafael Masó, ciutadà 

de Girona, que ha registrat 2.343 visitants, i Artistes-Masó-Artesans, que n'ha atret 

1.907.Un altre indicador de l'èxit és el fet que l'exposició Una  
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altra dimensió. La fotografia estereoscòpica i l'aportació dels germans Masó, que s'hauria 

hagut de clausurar també aquest mes, s'ha prorrogat fins al 9 d'abril, amb 3.739 visitants 

fins al 31 de desembre. 

 

L'Any Masó arriba amb una mostra a Sant Feliu de Guíxols. 19/01/07 

Ahir es va inaugurar al monestir de Sant Feliu de Guíxols Rafael Masó i Valentí, 

arquitecte (1880-1935) . L'exposició es pot veure al Museu d'Història de la Ciutat. 

Aquesta iniciativa s'ha promogut amb motiu de l'Any Masó, i ha estat impulsada per 

l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la Fundació «la Caixa». L'exposició estarà oberta 

del 19 de gener al 15 de febrer del 2007. El 7 d'abril del 2006 es van complir cent anys de 

l'obtenció del títol d'arquitecte per part de Rafael Masó Valentí i, per celebrar aquesta 

efemèride, el gener de l'any 2005 es va constituir la Comissió Any Masó, formada per la 

Generalitat, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i el 

Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Girona, entre d'altres. 

 

L'Arxiu del Col·legi d'Arquitectes difon a la xarxa el fons Masó. 17/01/07 

L'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Girona ha posat a disposició de tothom que 

hi estigui interessat bona part del fons documental de Rafael Masó a través del seu web, 

www2.coac.net/ahgir, coincidint amb la celebració dels cent anys de llicenciatura de 

l'arquitecte. Des d'ahir, es poden consultar en aquesta adreça 225 projectes d'arquitectura 

de Masó, alguns mai realitzats, com ara el del Centre Catalanista de Girona, i altres de 

ben significatius, com ara els de la Farinera Teixidor o la urbanització de s'Agaró, a més 

de 4.600 fotografies, entre elles les d'alguns edificis ja desapareguts, com ara el centre 

Athenea. Aquest fons digital es complementarà aviat amb les referències dels dibuixos i de 

la correspondència personal de l'arquitecte, dipositats al COAC pels seus hereus en 

successives donacions des dels anys setanta. Amb aquesta incorporació el web de l'Arxiu 

Històric difon a través de la xarxa més de 400 referències de plànols i quasi 7.000 

imatges, dins un projecte iniciat el 2005 i que ja permet consultar en línia, a més del fons 

de Masó, els d'Enric Catà, Joan Roca Pinet o Joan Xicart. 

El Masó íntim. 08/01/07 

La lectura dramatitzada de diverses cartes escrites per Rafael Masó, moltes de les quals 

estaven adreçades a la seva dona, va tancar ahir l'exposició Rafael Masó i Valentí. 

Arquitecte a la sala Girona de la Fundació «la Caixa». La lectura, dirigida per Cristina 

Cervià, va mostrar el Masó més personal. 

 

Una lectura dramatitzada tanca la mostra de Masó a la sala de «la Caixa». 07/01/07 

La lectura dramatitzada El pensament a les cartes, a càrrec de la companyia teatral La 

Minúscula, tancarà avui a la sala Girona de la Fundació «la Caixa» (18.00 h, gratuït) 

l'exposició Rafael Masó i Valentí. Arquitecte (1880-1935), que ha format part de l'Any 

Masó. El pensament a les cartes, amb direcció i dramatúrgia de Cristina Cervià, la 

interpretaran els actors Meritxell Yanes i Isidre Hernández, que acompanyaran el públic 

en una última visita per l'exposició del carrer Sèquia, caracteritzats d'època i seguint un 

guió marcat per fragments de cartes de Masó, adreçades sobretot a la seva dona i amb un 

caire molt personal. 

 

Un llibre virtual descobreix la relació de complicitat entre Coromina i Masó. 26/02/07 

Annie Unland ha difós a la xarxa les 214 cartes que l'artista va enviar a l'arquitecte de 

1908 a 1919. 

Quinze dies després d'haver-se conegut, el pintor i ceramista Joan Baptista Coromina va 

enviar una carta de reconeixement al seu nou amic, l'arquitecte Rafael Masó. El to era 

formal, respectuós, prudent. Deu anys després, i dos mesos abans de morir, va enviar-li 

l'última lletra d'una correspondència que havia passat del distanciament a la complicitat i 

fins a la confidència i que segellava una de les amistats més profitoses de l'art i l'artesania 

gironines de la primera meitat del segle XX. L'estudiosa Annie Unland ha documentat 

aquesta relació en un llibre on transcriu les 214 de Coromina i publicat per la Biblioteca 

Cervantes Virtual. 

Hi ha tants croquis, esbossos i apunts inesperats entre la lletra d'aquest plec de cartes que 

creixen cada vegada més en desinhibició, que Annie Unland va pensar que la millor 

manera de treure-les a la llum seria respectant la prolongació de l'amistat tant en 

l'escriptura com en el dibuix. Aquest desig explica que s'hagi decidit a publicar-les a la 

xarxa i no en paper, que segons l'estudiosa francesa hauria complicat l'edició del  
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material sencer. Les 300 pàgines del treball, Una amistat generosa i noble. Cartes de Joan 

Baptista Coromina a Rafael Masó (1908-1919), es poden consultar, doncs, a la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes de la Universitat d'Alacant en suport digital, que ha permès 

incloure-hi el centenar de dibuixos amb què Coromina il·lustrava la seva correspondència, 

a més de les targetes postals i algunes imatges de la seva pròpia obra com a artista. 

Exceptuant algun extracte publicat a la monografia de Narcís Comadira i Joan Tarrús 

sobre Rafael Masó i a l'estudi de Mariona Seguranyes sobre els pintors de l'Empordanet, 

el gros de les 214 cartes que ha transcrit i editat Unland, totes procedents dels fons de 

l'arxiu de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), és totalment inèdit, i 

permet documentar, no només els vincles professionals dels dos artistes, sobretot arran de 

la fundació de la fàbrica de ceràmica La Gabarra de la Bisbal, sinó també les seves 

afinitats personals i culturals. «És clar que les qüestions tècniques de la seva col·laboració 

professional ocupen bona part de la correspondència, però hi abunden els comentaris 

sobre l'art en general, sobre les lectures, sobre la gent que han visitat, sobre la família», 

explica Annie Unland, que opina que, a diferència de Masó, Coromina encara «no és tan 

conegut com es mereix». Nascuda a Mantes-la-Jolie, prop de París, però establerta a 

Perpinyà, aquesta estudiosa francesa especialitzada en moviments culturals, artístics i 

turístics catalans, va descobrir l'obra de Coromina el 1997, mentre treballava en una 

monografia sobre l'arquitectura de Llafranc, població on també té residència des de la 

infància, i sobretot arran de la lectura d'El quadern gris de Josep Pla, que esmenta sovint 

aquest artista d'ànim canviant i mort prematura, quan tenia 29 anys. «Era un home capaç 

de passar de l'optimisme més exultant al pessimisme més fosc, però a través de les cartes a 

Masó es revela també com un personatge molt alegre, faceciós i irònic, que arriba a tenir 

prou confiança amb el seu amic per expressar-li les seves preocupacions a l'Escola Menor 

d'Arts i Indústries de Palafrugell, de la qual va ser nomenat director el 1913, o els seus 

dubtes creatius com a pintor, però també per incloure-li a les cartes caricatures o tires de 

còmic», explica Unland. El llibre es compon, a més de la transcripció de les cartes, d'un 

perfil biogràfic dels dos artistes, fitxes de les obres en què van col·laborar i les exposicions 

en què va participar Coromina, un annex amb unes poques cartes que el seu germà, Alfons 

Coromina, també va enviar a Masó però «de menys interès», segons l'autora, un glossari 

de termes  

relacionats amb la ceràmica elaborat per Xavier Rocas, del Museu Terracota, i una 

reproducció del primer catàleg de La Gabarra, de 1916. 

 

L'exposició de «la Caixa» sobre Masó, a Olot. 23/02/07 

L'exposició Rafael Masó i Valentí, arquitecte (1880-1935), organitzada per la Fundació 

«la Caixa» amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, s'inaugura avui 

(19.30 h) al Museu Comarcal de la Garrotxa. Aquesta mostra de l'Any Masó es podrà 

visitar a Olot fins al 22 de març i avui s'obrirà amb la lectura dramatitzada El pensament 

a les cartes, de la companyia La Minúscula. Hi ha prevista una xerrada de la comissària 

de l'exposició, Raquel Cuesta, a la sala d'actes de l'Hospici, el 9 de març (19.00 h), i un 

recorregut arquitectònic per l'obra de Rafael Masó a la Garrotxa, el dissabte 10 al matí, 

amb inscripció prèvia (972 27 91 30). 

 

Ruyra, Masó, Montnegre. 13/02/07 

Una vintena de persones van pujar diumenge a l'església de Santa Maria de Montnegre 

(Quart) per rememorar la relació entre l'escriptor Joaquim Ruyra i l'arquitecte Rafael 

Masó arran de la restauració d'aquest edifici destruït per un paorós foc forestal el 1928. 

Hi van parlar l'escriptor Miquel Pairolí, i Xavier Cortadellas i Àngel Madrià, director i 

director editorial, respectivament, de la revista Gavarres, que en el seu últim número 

publica cartes inèdites de Ruyra a Masó. 

 

De s'Agaró al TGV 12/02/07 

Enmig d'aquest Any Masó ple de sorpreses, acabem de descobrir un altre tret del perfil de 

l'arquitecte: el del Rafael Masó ecologista. En el seu temps, és clar, aquest mot no existia, 

i tampoc no es parlava de protegir el paisatge ni de defensar el medi ambient. Tanmateix, 

el dia 1 de març de 1915, aparegué a La Veu de Catalunya aquesta nota: «Demà a la 

tarda es presentarà a la càtedra de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre un arquitecte 

gironí de mèrits ben coneguts, l'entusiasta patriota don Rafael Masó, qui parlarà del mal i 

del bé que es pot fer construint barroerament o amb seny dins el paisatge català; tractarà 

del sentit pregon de lo tradicional, baix el punt de vista estètic i  
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pràctic, i indicarà la tasca immensa de reivindicació i de conservació que el propietari 

està obligat a realitzar, donant-li una norma perquè sàpiga com ha d'obrar.» 

La preocupació de Masó per aquest tema es va fer evident pocs anys més tard, quan 

projectà la ciutat-jardí de s'Agaró, on les cases lligaven amb la terra on havien arrelat i 

s'agermanaven amb la realitat física del seu entorn. Al cap de noranta anys, la pregunta és 

òbvia: Què diria Masó del mur de cases adossades que ha encerclat fins a l'ofec la seva 

urbanització? Què diria de l'arquitectura que s'ha imposat al llarg del litoral i de la febre 

constructora que s'ha abatut sobre tot el territori? Per posar un sol cas concret d'avui: 

què diria Masó sobre el traçat del TGV pel tram Vilademuls-Borrassà, que passa pels 

termes de Bàscara, Pontós i Garrigàs i que, segons denuncia la plataforma Defensem el 

Territori, perjudica amb danys irreversibles espais de tant valor biològic i paisatgístic 

com la riera Cossinyola, el veïnat de Monells, la plana de Pontós i el parc de la 

Resclosa?La resposta, ben senzilla, la dóna aquesta frase de Carles Soldevila: «A s'Agaró 

es realitzaren molts sacrificis de vanitat personal i de diners per salvar la vida d'un pi, 

d'una figuera i fins d'una atzavara i d'una mata de ginesta.» 

 

Un acte de desgreuge. 12/02/07 

El delegat general de «la Caixa» a Girona, Rafael Garcia, va aprofitar la presentació dels 

dibuixos de Giacometti per fer balanç de la temporada d'exposicions del 2006 i per 

recordar que la revisió de l'arquitectura de Rafael Masó, amb 14.894 visitants, havia estat 

la més concorreguda de la història de la Sala Girona, a pesar, va dir, de les crítiques 

rebudes, en al·lusió a un article del poeta i especialista en l'obra masoniana Narcís 

Comadira, que va qualificar a l'octubre el muntatge de «desafortunat, inútil i confús», i 

que va considerar que era preferible no exportar-lo fora de «la caverna gironina». Garcia 

va mostrar-se molt enutjat per aquestes afirmacions i, amb les dades d'assistència a la mà, 

va declarar: «Celebro que aquest senyor s'equivoqués en la seva apreciació, i molt.» 

També el director de l'àrea de cultura de la Fundació «la Caixa», Joan Cejudo, es va 

creure en el deure de contradir alguns mitjans de comunicació que últimament han acusat 

l'entitat financera de desatendre les activitats culturals i va afirmar que la inversió en 

aquest concepte augmentarà aquest any un 12%. 

Un acte a Montnegre recorda la relació de Joaquim Ruyra i Rafael Masó.10/02/07 

L'església de Santa Maria de Montnegre farà demà (12 h) un acte en què es recordarà la 

relació entre Joaquim Ruyra i Rafael Masó, que es va esdevenir precisament a partir d'un 

incendi que el 1928 va cremar part de les Gavarres i va afectar l'ermita. Ruyra va ser el 

promotor d'una subscripció popular per restaurar l'església, i va sol·licitar a Masó que 

s'encarregués del projecte, a la qual cosa l'arquitecte va accedir. En l'acte hi participaran 

el periodista Narcís Jordi Aragó i l'escriptor Miquel Pairolí. L'últim número de la revista 

Gavarres publica tres cartes inèdites de Ruyra a Masó sobre la rehabilitació de l'ermita. 

 

Cristina Cervià dirigeix un espectacle sobre Masó que té com a marc la Farinera. 

01/02/07 

L'actriu Cristina Cervià dirigeix l'espectacle El pensament a les cartes, que es basa en un 

grapat de cartes escrites per l'arquitecte gironí Rafael Masó i del qual ella mateixa ha fet 

la dramatúrgia. Aquest espectacle, que es va fer en format de lectura a la sala 

d'exposicions Girona de la Fundació «la Caixa», es podrà veure demà, a les vuit del 

vespre, a la Farinera Teixidor, seu d'El Punt i una de les obres significatives de 

l'arquitecte gironí. L'entrada per a l'espectacle, que protagonitzen Meritxell Yanes i Isidre 

Hernández, és lliure, tot i que les places són limitades. L'espectacle és produït per 

l'empresa gironina La Minúscula. 

 

La fàbrica Coromina. 24/03/07 

Recentment he tingut l'ocasió de visitar la fàbrica Coromina de la Bisbal i de veure com es 

feia una escata de ceràmica vidrada verda d'aquelles que hi ha a la teulada de la casa de 

la Punxa de Girona. Al mateix temps m'assabentava que la fàbrica tancarà properament i 

corre perill d'anar a terra. 

Es perdrà un patrimoni relacionat amb el saber de l'ofici de terrisser. Es perdrà la 

possibilitat de fabricar peces per a rehabilitar obres d'en Rafael Masó o simplement de 

fabricar peces amb els seus dissenys. Es perdrà també un interessant edifici industrial dels 

anys 1917-1918, que, a banda del magnífic forn de flama invertida, és un exemple bastant 

primerenc de l'ús del formigó a casa nostra i que presenta unes interessants solucions 

constructives: pilars de formigó amb un interessant capitell motllurat, també  
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de formigó, que suporten arcades de maó, pilars cilíndrics de maó que suporten una 

jàssera de cantell de formigó, biguetes de formigó formant una coberta en dent de serra, 

pilars de formigó que sobresurten de l'edifici i perquè no hi entri l'aigua de pluja porten 

una mena de «tap» fet a mida amb ceràmica vidrada verda... Algun investigador podrà 

verificar si, com diuen alguns, Rafael Masó va ser l'arquitecte d'aquest edifici o quedarà 

sempre el dubte per falta de documents de l'època? 

Es perdrà una part significativa de la història de la Bisbal i del seu patrimoni 

arquitectònic i industrial: l'edifici, el forn, les màquines –encara que algunes coses es 

conservin en un museu–. És a dir, es perdrà una part de la identitat de la Bisbal, d'allò que 

la singularitza i d'allò que explica per què la Bisbal és com és. 

[...] M'agradaria pensar que això no passarà. Que encara és possible que algú vulgui tirar 

endavant la fàbrica Coromina, o si més no, que es pot mantenir l'edifici amb alguna altra 

activitat, o bé, que es pot convertir en un equipament per a la ciutat. 

 

Coromina, adéu. 20/03/07 

De cara a la futura exposició sobre la Casa Teixidor, de Rafael Masó, vàrem anar a filmar 

la fàbrica Coromina de la Bisbal, d'on provenien les escates de ceràmica, tant les primeres 

com les noves, les de després del llampec que va fulminar-ne la punxa. Encara en bona 

part manual, el procés és visualment agraït i entenedor. Des de les dues argiles, blanca i 

vermella, fins a la rajola envernissada, no calen gaires explicacions: rítmica, la galetera 

talla i emmotlla la peça, les cintes transporten, les pistoles pinten, els forns couen, giren 

els tambors amb el vernís i fan els homes tot allò que no fan les màquines. El documental 

podria ser mut, però caldrà una veu per explicar que la fàbrica fundada per Masó i els 

germans Coromina, una de les més antigues de la Bisbal, forma ja part del passat. És fins i 

tot incert el destí de l'arquitectura fabril, de les xemeneies, de l'històric forn de flama 

invertida que el 1918 va revolucionar la cuita. Com si fos un afer trist però privat, les 

administracions marquen distància. Mentrestant, a Olot han inaugurat el Museu dels 

Sants bo i reaprofitant una altra empresa històrica, el Arte Cristiano, un model en el qual 

el tímid Museu de la Terracota bisbalenc podria emmirallar-se. En temps de 

deslocalitzacions i tancaments industrials, cal coratge, voluntat política i molta 

imaginació per reinventar-se. Potser arribarà un dia que la Bisbal haurà de recordar 

quan, a més de vendre ceràmica, també la fabricava. 

L'oposició de la Bisbal vol un estudi per avaluar l'edifici de la fàbrica Coromina. 

14/03/07 

Critica l'alcalde per la falta de promoció econòmica 

L'oposició de la Bisbal d'Empordà, principalment ERC i CiU, lamenten l'imminent 

tancament de la fàbrica de ceràmica Coromina, que l'arquitecte Rafael Masó va fundar el 

1911. ERC i CiU demanen un estudi tècnic per avaluar la importància de l'edifici i 

aprofiten per criticar l'alcalde, Ramon Romaguera, per la falta de promoció econòmica. 

CiU i ERC coincideixen en dos punts: la necessitat de disposar d'informació tècnica que 

permeti avaluar amb profunditat el valor patrimonial de l'edifici de la fàbrica Coromina, 

que data del 1911, i en segon lloc, la dura crítica a l'alcalde, Ramon Romaguera, perquè, 

segons opinen, no ha estat capaç de liderar un projecte de promoció econòmica 

institucional. En aquest sentit, Xavier Dilmé (CiU) va dir: «No és cap novetat que hi ha 

crisi en el món de la ceràmica. En tot cas, sempre és una mala notícia el tancament d'una 

fàbrica. Però tot plegat ens ha de fer reflexionar que la població necessita una àrea de 

Promoció Econòmica, que l'alcalde no ha sabut fer.» Per Lluís Sais, d'ERC, és evident 

que, en els darrers anys, la ceràmica industrial ha experimentat una recessió: 

«Segurament la competència i la manca de promoció han estat determinants en aquesta 

crisi. Però no hi ha hagut cap previsió de fomentar institucionalment la indústria d'acord 

amb el sector.» 

El president de l'Associació de Comerciants de l'Aigüeta, Francesc Iruela, també va 

lamentar ahir el tancament d'una fàbrica significativa per a la història de la Bisbal i va 

remarcar, juntament amb ERC, CiU i ICV, el drama humà que pot representar per a molts 

treballadors. Aquesta mateixa setmana, segons el gerent de can Coromina, Enric Pacreu, 

s'acabarà la producció a la fàbrica amb el tancament dels forns, un cop hagin finalitzat les 

galleteres. A final de mes, el dia 30, és quan s'ha previst dur a terme el tancament 

definitiu. 

 

Tanca can Coromina 14/03/07 

El tancament imminent de la fàbrica de ceràmica Coromina de la Bisbal d'Empordà, 

fundada el 1911 per l'arquitecte noucentista Rafael Masó amb els germans Coromina, és 

una mala notícia per almenys dos motius diferents. El primer, naturalment, el cessament 

d'una activitat econòmica que posa en perill, per bé que s'intenta recol·locar els  
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treballadors, uns llocs de treball. En segon lloc, la Bisbal perd una fàbrica destacada pel 

que va significar per al moviment noucentista català. De can Coromina, no només en van 

sortir peces ceràmiques per a les obres de Rafael Masó, sinó també per guarnir edificis 

d'altres prestigiosos arquitectes. En el seu temps, la fàbrica Coromina va ser una aposta 

per la modernitat. Gairebé cent anys després, una modernitat ben diferent, la que prioritza 

les produccions massives amb materials menys nobles per sobre de les feines artesanes i 

de qualitat, ha posat fi a Coromina. 

 

Tanca la fàbrica de ceràmica Coromina de la Bisbal, fundada per Rafael Masó. 

13/03/07 

Les pèrdues que té aquesta empresa, fundada el 1911, han fet que la societat propietària 

decidís no continuar 

La fàbrica de ceràmica Coromina de la Bisbal d'Empordà, fundada el 1911 per 

l'arquitecte noucentista Rafael Masó amb els germans Coromina, tancarà irreversiblement 

a final de mes, després que la societat propietària de la finca i l'empresa cooperativa que 

la gestiona hagin optat per no continuar. Segons va explicar ahir el seu gerent, Enric 

Pacreu, tot i que les pèrdues s'havien reduït en relació amb exercicis passats, la societat 

Trovicasa SL ha optat per posar el punt final. El tancament afectarà uns 28 

cooperativistes i 8 contractats. Amb tot, segons Pacreu, s'està treballant per recol·locar el 

màxim nombre de treballadors en altres empreses de la Bisbal. Coromina ha estat una 

empresa de referència pel que fa a la ceràmica vidriada i esmalts. 

«Aquests darrers tres mesos ha davallat el nombre de comandes a la meitat. Això ha estat 

un cop dur per a la nostra empresa, i la societat propietària ha decidit no continuar.» 

Enric Pacreu va confirmar ahir amb aquestes paraules el tancament definitiu i irreversible 

de la històrica empresa de ceràmica bisbalenca fundada el 1911. La fàbrica Coromina és 

l'empresa de ceràmica industrial més antiga de la Bisbal. De fet, però, aquesta decisió ha 

estat la culminació d'un procés llarg, una llarga agonia iniciada fa anys. A la Bisbal, el 

rumor de tancament de can Coromina era gairebé habitual des de feia uns anys. El 2002 

ja va estar a punt de tancar pels deutes contrets amb la Seguretat Social, segons explica 

Pacreu. En aquell moment, i després de la mort del darrer membre de la nissaga 

fundadora, Narcís Coromina, es va optar per crear una societat cooperativa limitada que 

porta per nom Terra i Tradició, i els terrenys van passar a ser  

propietat d'una societat, Trovicasa SL. El gerent explica que la societat avalava fins ara 

una certa quantitat. Les causes per analitzar el tancament es poden resumir, segons 

Pacreu, en el fet que l'empresa no va saber renovar-se i, també, per no haver estat capaç 

d'aconseguir una provisió de fons per superar moments difícils, com sí van fer altres 

empreses de la Bisbal, les quals encara funcionen i es dediquen també a fer ceràmica 

vidriada. Això va deixar l'empresa amb uns processos de producció arcaics, si bé la 

qualitat sempre va ser excel·lent, com ho prova l'encàrrec per subministrar material per 

rehabilitat la Punxa de Girona. 

 

 ELS TREBALLADORS 

«Estem treballant per poder recol·locar el major nombre de treballadors possible», 

explica Pacreu, que destaca que s'ha ofert a dues empreses de la població part de la 

cartera de clients que té l'empresa per, amb aquesta producció, poder assumir el cost 

d'absorbir treballadors. Però no serà fàcil. 

L'alcalde, Ramon Romaguera, va lamentar ahir el tancament de la fàbrica Coromina pel 

que representa per a la població i, especialment, pel seu valor històric. Romaguera va 

confirmar que, com a alcalde, havia fet gestions per mirar de recol·locar treballadors en 

altres empreses bisbalenques. 

 

El futur de l'edifici: un debat obert. 13/03/07 

Una de les preguntes que es plantegen en aquests moments és què passarà amb l'edifici de 

la fàbrica. Situada al polígon d'actuació A1, aquesta és una zona que està qualificada com 

a sòl industrial. L'edifici, però, no està catalogat; és a dir, es podria enderrocar per 

dedicar el solar a usos industrials. L'alcalde, Ramon Romaguera, explica que, tot i ser 

prematur, si es donés el cas, l'Ajuntament hauria de determinar quins elements caldria 

preservar. Tot i que algunes veus sostenen que l'edifici va ser projectat per Rafael Masó, 

ara per ara no hi ha cap document que ho acrediti. Segons el director del Museu de la 

Ceràmica Terracotta, Xavier Rocas, si es pogués demostrar l'autoria de Masó, l'edifici 

s'hauria de preservar de manera inapel·lable. Amb tot, no existeixen els plànols, s'han 

perdut, ni documents que ho acreditin. Amb tot, Rocas destaca l'interès que té l'edifici per 

la seva tipologia i pel fet que sigui una empresa amb tanta història, com és la fàbrica 

Coromina. 
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«Així ens llançarem a la vida. 13/03/07 

La història de la fàbrica Coromina s'haurà allargat 96 anys, però el capítol de Rafael 

Masó, impulsor i soci fundador el 1911 d'aquesta empresa, és un dels més destacats. 

La fàbrica Coromina morirà amb 96 anys; no arribarà, doncs, a celebrar el seu centenari. 

A final de mes, la característica sirena que comença els seus tocs a les 7.45 del matí ja no 

servirà de referència per a molts bisbalencs. També és significatiu que un dels darrers 

treballs sigui per a un cementiri, el de Girona, i que porti per nom Les aigües de la vida , o 

que la fàbrica participés, en un dels seus darrers grans projectes, en la rehabilitació de la 

Punxa de Girona, curiosament un edifici també de Masó. 

La història més fascinant de la fàbrica és el període que va tenir com a soci l'arquitecte. 

La fàbrica, però, es va gestar molt abans de la seva fundació oficial, el 1911. Va ser el 

1908, quan Rafael Masó coneix Joan Baptista Coromina i li encarrega les peces de 

terrissa negra de la façana de la Farmàcia Masó. A finals d'aquell mateix any, Masó li 

proposa una nova col·laboració, aquesta vegada realment ambiciosa, que és fabricar tota 

la ceràmica de la casa Batlle, segons explica Xavier Rocas, director del Museu Terracotta. 

I és precisament, segons Rocas, que «quan Masó s'adona que la col·laboració funciona 

proposa a Joan Baptista i al seu germà Alfons de muntar una fàbrica de ceràmica plegats 

a la Bisbal». Amb aquest objectiu, Alfons Coromina farà estades prop del ceramista Serra, 

a Olot, i a les fàbriques Ribó, i Pujol i Bausis. Aquestes estades tenen lloc entre la 

primavera del 1910 i la del 1911. 

NEIX LA GABARRA 

El març de 1911 comença l'activitat de la fàbrica. La fàbrica es bateja amb el nom de La 

Gabarra i realitzarà entre el 1911 i el 1916 la major part de la ceràmica de l'obra de 

Masó. 

L'obrador de La Gabarra es va posar en un local del carrer Indústria –el mateix indret on 

el 1928 s'instal·laria l'actual immoble de Terracotta–, on va estar fins a l'any 1917, quan 

es trasllada al seu actual emplaçament a l'entrada de la carretera de la Bisbal a Girona. 

Aquest canvi d'ubicació també va significar la incorporació d'una producció de caire més 

industrial. A part de les obres d'encàrrec sota projecte, La Gabarra intenta, des dels seus 

inicis, una doble sortida comercial; d'una banda, la fabricació de peces en sèrie, amb 

models estàndards, segons disseny de Masó o de Joan B. Coromina, camí que  

impulsa Alfons Coromina, i de l'altra, la fabricació d'objectes de regal i decoració per 

vendre en botigues especialitzades. A partir de l'agost de 1916, hi ha un replantejament de 

La Gabarra i s'imposa la línia comercial de fabricació en sèrie davant la vessant més 

artesana, cada cop més inviable. És en aquell moment quan la participació de Masó a la 

fàbrica va quedant en un segon pla i la fàbrica passa a dir-se La Gabarra-Coromina 

Hnos. Aquesta situació dura fins al 1918, que entra com a sòcia la casa Butsems, i Masó 

finalment es retira. 

 

La Punxa, el darrer gran treball. 13/03/07 

El 8 de setembre de l'any passat, la fàbrica Coromina començava a tancar, sense saber-

ho, el seu periple històric amb l'inici de l'elaboració de les aproximadament 1.700 peces 

que havien de restituir-se a la torre de l'edifici de la Punxa de Girona, seu del Col·legi 

d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, malmesa per un llamp el juliol. La fàbrica Coromina 

tornava endarrere i s'encarregava, doncs, d'un treball d'un edifici de Rafael Masó. Mirat 

amb la retrospectiva que atorga el temps, la fàbrica de la Bisbal va ser realment un 

projecte que Masó va afrontar amb molta il·lusió i, de fet, així ho va deixar escrit: 

«Encara, esposa meva, no ha fet ningú lo que jo allí m'atreveixo a fer am ceràmica! La 

fabriqueta la posarem amb els bons Corominas. Sí! sí! tots dos germans, que són uns 

boníssims bailets i molt entesos en aquestes coses (...) ens constituirem en petits fabricants 

i per ben pocs cuartets podrem llogar un localet a la mateixa Bisbal i... així comensarem. 

Sí! Sí! aixís comensarem i aixís ens llençarem a la vida.» 

 

Exposen joies inspirades en l'obra de Masó creades per la seva néta, al COAC. 02/03/07 

Nausica Masó, néta de l'arquitecte Rafael Masó, és l'autora de les joies que s'exposen a la 

sala d'exposicions La Cova, a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona. Es 

tracta d'una mostra de peces inspirades en detalls de d'obres d'arquitectura com ara la 

Punxa, la Farinera Teixidor, la casa Cases, el garatge Ensesa. Sota el títol de De Masó a 

Masó. Joies de Nausica Masó, la mostra, que s'inaugurarà avui a les vuit del vespre, està 

inclosa dins els actes de l'Any Masó. La dissenyadora Nausica Masó va concebre 

l'exposició com un homenatge al seu avi. Dins la mostra hi ha peces artesanes  
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d'or, plata, esmalt i ivori. 

 

Entre Rusiñol i Masó. 24/04/07 

Narcís-Jordi Aragó troba molt encertat que s'hagi triat l'obra Cap al tard, creada a partir 

de textos autobiogràfics de Santiago Rusiñol, per completar l'acte en què rebrà aquesta 

distinció. Ho diu, en broma, perquè la presència de l'actor Ramon Madaula li garanteix 

que no li faltarà públic. I ho diu sobretot, molt seriosament, per Rusiñol, «un personatge 

fantàstic que va visitar freqüentment Girona en l'època de Rafael Masó». De fet, Aragó 

oferirà el dia 9 de maig –no el 2, com apareix en els programes, ja que hi ha hagut un 

canvi de dates amb la xerrada de Jordi Castellanos– la conferència Les Girones 

paral·leles de Rusiñol i Masó, dins del cicle Girona, entre el modernisme i el noucentisme, 

organitzat per l'Aula d'Humanitats del centre cultural La Mercè. Aragó, nebot de Masó i 

bon coneixedor de la seva obra, està preparant per a la col·lecció Josep Pla de la 

Diputació de Girona una antologia de la correspondència de Masó amb 25 destacats 

personatges del noucentisme. 

 

Xerrada sobre el patrimoni català a través de Rusiñol i Masó. 16/05/07. 

La conferència titulada La revalorització del patrimoni monumental a la Catalunya 

contemporània: els exemples de Santiago Rusiñol i Rafael Masó a càrrec dels professors 

de la Universitat de Girona Margarida Casacuberta i Joaquim M. Puigvert, tractarà avui 

a La Mercè sobre el patrimoni al nostre país. La xerrada, que es farà a dos quarts de vuit 

del vespre, està inclosa dins el cicle Girona, entre el modernisme i el noucentisme, que 

està programat dins l'Aula d'Humanitats i que vol ser un homenatge a Rusiñol i Masó en el 

marc de les celebracions que s'estan fent aquest any en relació amb aquests autors. 

 
Una exposició a la Punxa mostra tres visions de l'edifici en l'Any Masó. 12/05/07 

També s'ha inclòs un recull de premsa sobre el llamp que va afectar la cúpula 

.La Punxa deu ser l'edifici més representatiu de l'arquitecte Rafael Masó. Coincidint amb 

l'Any Masó, el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, que hi té la seu, ofereix tres 

actes relacionats amb l'edifici: una exposició sobre la Punxa, un recull de premsa sobre el 

llamp que el va afectar, i un llibre de Josep Pujol. 

El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona es va afegir ahir de manera 

activa a l'Any Masó amb la inauguració d'una exposició sobre l'edifici de la Punxa i la 

seva història. El president del Col·legi, Ernest Oliveras, manifestava ahir la seva 

satisfacció de fer coincidir aquesta mostra amb l'inici de Girona, Temps de Flors. Els 

actes de l'Any Masó es tradueixen en tres iniciatives. Dues són exposicions que, d'una 

manera simbòlica, obren i tanquen la història d'aquest edifici. La que l'obre és sobre la 

història de la construcció de la Punxa, incidint en els personatges de Rafael Masó i del 

mecenes i promotor de la Punxa, Alfons Teixidor. S'aprofita per explicar la història 

d'aquest industrial fariner, que a més de la Punxa va fer construir la Farinera Teixidor, 

seu d'El Punt, i la urbanització del mateix nom. Però encara hi ha un tercer element: la 

implicació dels mestres artesans que es van encarregar de la ceràmica, els ferros forjats, 

vitralls i la pedra. Tres punts de vista d'una mateixa construcció que es poden trobar en 

l'exposició que es pot visitar al col·legi. 

Paral·lelament, l'altra exposició, la que tancaria la història de la Punxa fins a l'actualitat, 

és la que recull els retalls i les imatges que es van publicar en la premsa, en El Punt i en el 

Diari de Girona, quan l'estiu passat, en concret el 14 de juliol, un llamp va obrir un forat 

a la cúpula de l'edifici. Els efectes del llamp van provocar que s'hagués de desmuntar part 

de la cúpula i que, posteriorment, hagués de ser restaurada. 

 

Un cicle analitza la relació entre modernisme i noucentisme a La Mercè a propòsit de 

Masó i Rusiñol. 02/05/07 

La coincidència de l'Any Rusiñol i l'Any Masó ha propiciat un cicle de conferències a 

l'Aula d'Humanitats del Centre Cultural La Mercè de Girona que planteja l'anàlisi dels 

dos corrents artístics i literaris més rellevants del tombant del segle XIX al XX a partir de 

l'obra dels dos autors homenatjats. El cicle, organitzat pels professors de la Universitat de 

Girona Margarida Casacuberta i Joaquim M. Puigvert i que comença avui mateix, 

s'estructura en cinc conferències encomanades a especialistes en el període estudiat que 

traçaran l'evolució de la imatge de Girona a partir de les tensions de l'època entre tradició 

i modernitat, conservadorisme i progressisme, exemplificats en la convivència de dues 

revistes de signe oposat, Vida i Enderroch. En aquest ambient, Santiago Rusiñol va fer de 

pont establint fructíferes relacions amb els intel·lectuals que propiciarien l'evolució cap al 

noucentisme que encarnaria Rafael Masó. La conferència  
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inaugural (totes a les 19.30 h), la impartirà avui el professor de la Universitat Autònoma 

de Barcelona Jordi Castellanos entorn d'El mite de la ciutat morta. El 9 de maig 

l'escriptor Narcís-Jordi Aragó tractarà de Les Girones paral·leles de Rusiñol i Masó ; el 

dia 16, Joaquim M. Puigvert dissertarà sobre La revaloració del patrimoni monumental a 

la Catalunya contemporània seguint l'exemple dels dos autors; el dia 23, la professora de 

la Universitat de Barcelona (UB) Teresa M. Sala parlarà d'El sentit de modernitat en 

Rusiñol i Masó, i el dia 30 Josep Murgades, també de la UB, tancarà el cicle amb Les 

incomoditats electives: relacions entre modernistes i noucentistes. 

 

Aragó: «Rusiñol i Masó compartien un gran anhel de renovació i regeneració» 10/05/07 

Santiago Rusiñol i Rafel Masó, figures representatives de dos moviments antitètics com 

són el modernisme i el noucentisme, compartien, sense abandonar les seves respectives 

línies ideològiques, «un profund anhel de renovació i regeneració del seu entorn i del país, 

fent una feina infinita per tal de ‘despertar' els seus convilatans i compatriotes i enfilar les 

vies del progrés i la modernitat». 

Aquesta va ser la tesi principal de la conferència Les Girones paral·leles de Rusiñol i 

Masó, que ahir va pronunciar el periodista i escriptor Narcís-Jordi Aragó. La conferència 

encetava el cicle Girona, entre el modernisme i el noucentisme, coordinat per Margarida 

Casacuberta i Joaquim Maria Puigvert. 

Aragó va posar en relleu allò que separava les dues figures –la fe, la diferent adscripció 

ideològica i cultural–, però també els punts coincidents, més nombrosos. Segons Aragó, 

els dos personatges segueixen «línies paral·leles que es troben en l'infinit de l'anhel de 

renovació». 

 

Una exposició a la Punxa mostra tres visions de l'edifici en l'Any Masó. 12/05/07 

També s'ha inclòs un recull de premsa sobre el llamp que va afectar la cúpula 

La Punxa deu ser l'edifici més representatiu de l'arquitecte Rafael Masó. Coincidint amb 

l'Any Masó, el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, que hi té la seu, ofereix tres 

actes relacionats amb l'edifici: una exposició sobre la Punxa, un recull de premsa sobre el 

llamp que el va afectar, i un llibre de Josep Pujol. 

El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona es va afegir ahir de manera 

activa a l'Any Masó amb la inauguració d'una exposició sobre l'edifici de la Punxa i la 

seva història. El president del Col·legi, Ernest Oliveras, manifestava ahir la seva 

satisfacció de fer coincidir aquesta mostra amb l'inici de Girona, Temps de Flors. Els 

actes de l'Any Masó es tradueixen en tres iniciatives. Dues són exposicions que, d'una 

manera simbòlica, obren i tanquen la història d'aquest edifici. La que l'obre és sobre la 

història de la construcció de la Punxa, incidint en els personatges de Rafael Masó i del 

mecenes i promotor de la Punxa, Alfons Teixidor. S'aprofita per explicar la història 

d'aquest industrial fariner, que a més de la Punxa va fer construir la Farinera Teixidor, 

seu d'El Punt, i la urbanització del mateix nom. Però encara hi ha un tercer element: la 

implicació dels mestres artesans que es van encarregar de la ceràmica, els ferros forjats, 

vitralls i la pedra. Tres punts de vista d'una mateixa construcció que es poden trobar en 

l'exposició que es pot visitar al col·legi. 

Paral·lelament, l'altra exposició, la que tancaria la història de la Punxa fins a l'actualitat, 

és la que recull els retalls i les imatges que es van publicar en la premsa, en El Punt i en el 

Diari de Girona, quan l'estiu passat, en concret el 14 de juliol, un llamp va obrir un forat 

a la cúpula de l'edifici. Els efectes del llamp van provocar que s'hagués de desmuntar part 

de la cúpula i que, posteriorment, hagués de ser restaurada. 

 

La UdG ofereix per aquest estiu 77 cursos, 30 dels quals són nous. 15/05/07 

S'ha incrementat l'oferta en tretze títols respecte a l'edició anterior, i dos s'impartiran en 

línia. 

La Universitat de Girona ha programat, per aquest estiu, 77 cursos, tretze més que en 

l'edició de l'any passat. Els organitzadors van destacar ahir, durant la presentació del 

programa, que trenta cursos són completament nous, que dos s'impartiran en línia i que, 

d'acord amb l'objectiu d'intentar arribar al major nombre d'estudiants possible, els cursos 

presencials es faran a vuit poblacions –en l'edició anterior s'hi van involucrar onze 

poblacions–. En concret, l'activitat formativa es distribuirà entre Girona, Salt, Olot, 

Banyoles, Palafrugell, Sant Gregori, Vall-llobrega i Barcelona. Els preus dels cursos, que 

tindran lloc entre el 9 i el 20 de juliol, van des dels 20 euros fins als 250. I les persones 

interessades ja poden formalitzar la matriculació. 
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La vicerectora de la política europea i internacionalització, Carmen Carretero, va 

declarar ahir, durant la presentació del programa La universitat a l'estiu 2007 , que 

aquests cursos permeten treure la UdG fora del seu àmbit habitual d'actuació i arribar, 

sense excloure els estudiants universitaris, a un altre tipus de població. «L'aposta de la 

UdG per aquesta oferta és responsable i plena d'il·lusió», va afirmar Carretero. 

El programa és molt variat i inclou des de cursos que ja estan molt consolidats, com ara el 

de criptografia, el d'intervenció en addiccions i el d'evolució dels avantatges fiscals, que ja 

arriben a la setena edició, fins a una trentena de cursos que s'ofereixen per primer cop. 

Entre les novetats destaca un curs sobre el bullying, o assetjament escolar, que pretén 

donar una visió àmplia del problema de l'assetjament des del vessant de qui l'infringeix i 

de qui el pateix i també facilitar recursos per abordar els conflictes. Un altre dels títols 

nous, i que entronca de ple amb l'actualitat, és l'aplicació de la llei de l'atenció a les 

persones en situació de dependència. A més, s'impartiran en línia els cursos Límits i virtuts 

dels valors tradicionals (la qüestió dels valors al segle XXI): civisme, ecologisme i 

feminisme i El tema del doble en la literatura dels segles XIX i XX . 

Els cursos tenen una durada d'entre 15 i 63 hores, i a diferència de l'any passat, s'ha 

reduït a vuit el nombre de poblacions on s'impartiran els cursos 

Amb motiu de la celebració de l'Any Masó, l'oferta formativa d'estiu de la Universitat de 

Girona inclou un curs dedicat a aquest arquitecte. El curs pretén ressituar, des d'un 

enfocament interdisciplinari, la trajectòria de l'arquitecte Rafael Masó (1880-1935) en el 

context sociopolític i cultural del noucentisme i en la cultura arquitectònica catalana, 

espanyola i europea de les quatre primeres dècades del segle XX. 

Per fer els cursos més assequibles, la fundació privada Girona, Universitat i Futur ha fet 

una aportació econòmica encaminada a reduir els preus de les matrícules de totes les 

activitats, una reducció que s'ha aplicat a cadascun dels preus dels cursos, segons va 

explicar el director general d'aquesta institució, Joan Saurina. Els cursos que s'impartiran 

estan reconeguts pel Departament d'Educació com a formació permanent. 

Xerrada sobre el patrimoni català a través de Rusiñol i Masó. 16/05/07 

La conferència titulada La revalorització del patrimoni monumental a la Catalunya 

contemporània: els exemples de Santiago Rusiñol i Rafael Masó a càrrec dels professors 

de la Universitat de Girona Margarida Casacuberta i Joaquim M. Puigvert, tractarà avui 

a La Mercè sobre el patrimoni al nostre país. La xerrada, que es farà a dos quarts de vuit 

del vespre, està inclosa dins el cicle Girona, entre el modernisme i el noucentisme, que 

està programat dins l'Aula d'Humanitats i que vol ser un homenatge a Rusiñol i Masó en el 

marc de les celebracions que s'estan fent aquest any en relació amb aquests autors. 

 

El Col·legi d'Arquitectes aposta per la preservació de la fàbrica Coromina de la Bisbal 

d'Empordà. El Punt. 25/05/07 

La demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya aposta per preservar la 

fàbrica Coromina de la Bisbal d'Empordà. Des del col·legi aquesta posició es va fer 

constant en un informe que es va enviar a l'Ajuntament de la Bisbal. 

En aquest informe ja es proposava que se suspenguessin les llicències d'obra per un any 

per poder valorar l'edificació per declarar-la bé cultural d'interès local (BCIL). El grup 

municipal d'ICV, a l'oposició, va presentar divendres passat una moció en aquest sentit 

que va tenir el suport de la resta de grups locals: el PSC, a l'equip de govern, i ERC i CiU, 

a l'oposició. 

L'informe preliminar sobre l'interès patrimonial de la fàbrica Corominas en què s'ha basat 

la proposta del col·legi i la decisió municipal ha estat avalat per l'Agrupació d'Arquitectes 

per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Històric, una instància del mateix 

col·legi. De fet, la necessitat d'elaborar l'informe tècnic urgent va sorgir arran d'unes 

visites que l'agrupació fa en el marc de l'Any Masó, Cent Anys d'Arquitecte, en què van 

rebre la notícia de l'imminent tancament de la fàbrica i del seu possible enderroc. Els 

motius per preservar-la són l'interès arquitectònic en el marc de la Bisbal, i fins i tot 

català, per la seva concepció arquitectònica com un edifici modular; l'existència del plafó 

ceràmic de Sant Narcís dissenyat per Rafael Masó, i la vinculació de la fàbrica amb el 

modernisme i el noucentisme a les comarques gironines, entre altres arguments. La 

fàbrica Coromina és un complex datat l'any 1918, tot i que ha estat objecte de diverses 

ampliacions posteriors. 
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Masó a Canet. 09/06/07 

Fins al 15 de juny es pot veure a l'esplèndida sala de la Casa Museu Lluís Domènech i 

Montaner de Canet de Mar l'exposició Rafael Masó, arquitecte. Aquesta mostra, 

organitzada per la Fundació «la Caixa», s'inscriu dins els actes de celebració del 

centenari de l'obtenció del títol d'arquitecte de Rafael Masó Valentí (Girona, 1880-1935), 

aplegats sota l'etiqueta d'Any Masó, Cent Anys d'Arquitectura, del qual és molt 

recomanable la pàgina web (www.rafaelmaso.org). R. Masó, arquitecte especialment 

vinculat a les comarques gironines, on hi ha les construccions més rellevants, va deixar 

precisament a Canet de Mar dos bons exemples de la seva arquitectura: la Cooperativa la 

Canetenca (1920-1924), alçada prop de la parròquia, posteriorment esdevinguda 

l'emblemàtic Odèon, ara en un inacabable procés de rehabilitació, i la Casa Renau 

(1929), a la part alta de la riera Buscarons, amb els característics sòcols exteriors de 

pedra i els finestrals d'arc amb la peculiar columna botxa (de fust curt i rabassut) fent de 

mainell. Masó és important perquè, tot abjurant dels excessos modernistes de mona de 

Pasqua i de cartó pedra, s'inscriu plenament en el corrent noucentista i ja apunta la 

simplicitat racionalista del menys és més. Home de transició, doncs, es va inspirar en la 

tradició arquitectònica tradicional, mirant de deixar de banda les vel·leïtats orientals que 

van fer forrolla en època modernista. Un visionari, vaja. 

 

Història de dues punxes. 26/06/07 

Aquesta és la història de dues punxes urbanes i dels seus llampecs que les perseguien. La 

primera, més que històrica és mítica, la punxa que mai no ha estat, la del campanar de 

Sant Feliu. Tot gironí podia imaginar-se-la a partir dels relats que n'ha sentit des de petit, 

una punxa que era esmolada com un llapis escolar fins que un mal llamp la va destruir ja 

fa segles. De pedres en van rebotar fins a Sant Daniel i Sant Narcís va canviar el gest, 

s'explicava. Un article a la darrera Revista de Girona esmicola la llegenda i treu la punxa 

a Sant Feliu, adduint un argument tècnic incontestable, certificat arran de la seva 

restauració: les cares de la piràmide truncada són tan irregulars que no podrien acabar 

mai en punta. L'altra punxa fou més ben resolta per Rafael Masó, i tan identificativa que 

ha donat nom a la seu del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, la Casa 

de la Punxa. Precisament aquest dies una exposició en recorda la gènesi constructiva, 

l'aliança de l'arquitecte amb els seus col·laboradors habituals i amb  

el promotor, el farinaire Alfons Teixidor. Tanmateix un altre llampec, aquest ben real, la 

va malferir encara no fa un any. El Col·legi va restaurar-la amb diligència. Dins la junta 

de govern hi havia fins fa poc com a secretari Narcís Sureda, responsable també de 

l'article sobre el campanar sense agulla; l'home que, de grat i per força, sap més de 

punxes gironines i dels llamps, llegendaris o reals, que les esmussen. 

 

Una mostra del COAC analitzarà en profunditat dotze obres de Rafael Masó. 

04/07/2007. 

L'exposició Radiografia de l'obra de Rafael Masó, que s'inaugurarà demà a la sala de la 

seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona (COAC), que porta el nom de 

l'arquitecte gironí, analitza amb profunditat l'obra de Masó partint de les seves dotze 

obres més significatives. L'anàlisi o radiografia de les diverses obres, com ara la casa 

Masramon, la casa Casas, la casa Cendra o la tanca del cementiri de Girona, es farà a 

través de fitxes tècniques que han estat elaborades prèviament fragmentat les obres per tal 

de diagnosticar el seu estat actual, veure quines són les seves patologies estructurals, els 

grau de persistència d'elements originals i marcar possibles criteris d'intervenció per a la 

seva preservació. A més d'aquesta exposició, el treball elaborat també serà la base d'una 

publicació. 

L'acte d'inauguració de l'exposició, que es podrà visitar fins al 17 de setembre, se 

celebrarà a partir de les 8 del vespre, amb la presència del conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, de l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, 

del president del COAC a Girona, Josep Riera, i de la presidenta de l'Agrupació 

d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, Rosa Maria 

Cànovas. 

D'altra banda, la UdG ha organitzat el curs d'estiu Rafael Masó, el noucentisme i el seu 

context internacional, que se celebrarà els dies 6 i 7 de juliol. 

 

Masó: anàlisi, diagnòstic i teràpia. 06/07/2007 

Dos equips d'arquitectes estudien dotze obres de Rafael Masó, detecten punts febles i 

estableixen criteris d'intervenció 

La demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) va inaugurar 

ahir l'exposició Radiografia de l'obra de Rafael Masó, que es basa en el treball fet per  
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dos equips d'arquitectes de l'Associació d'Arquitectes per a la Intervenció i Preservació 

del Patrimoni Arquitectònic (Aadipa). A través d'exhaustives i completes fitxes tècniques 

que n'analitzen tots els aspectes, s'estudien dotze obres significatives de Masó, es fa un 

diagnòstic de les diverses patologies que tenen i es proposen criteris d'intervenció. En la 

inauguració d'ahir, a la qual va assistir el conseller de Política Territorial i Obres 

Públiques, Joaquim Nadal, aquest va anunciar que la Generalitat restauraria la Casa 

Casas de Sant Feliu de Guíxols i es plantejaria adquirir-la. 

Frederic Abril, secretari del COAC, i Ricard Turona, vocal de Cultura, van presentar ahir 

la mostra, que es va inaugurar a la seu del COAC de Girona, en presència del conseller de 

PTOP, Joaquim Nadal; de l'alcaldessa, Anna Pagans; del president del COAC a Girona, 

Josep Riera, i de la presidenta d'Aadipa, Rosa Maria Cànovas. L'exposició, que es podrà 

visitar fins al 17 de setembre, és el darrer gran esdeveniment del programa d'actes de 

l'Any Masó. Els equips que han elaborat les fitxes han estat, d'una banda, Enric González, 

Georgina i Manel Vázquez, i, de l'altra, Albert Casanovas, Mercè Hortalà, Marc Manzano 

i Jordi Portal. Una síntesi de les fitxes de les dotze obres elaborades és la següent: 

 

MAS EL SOLER (SANT HILARI SACALM, 1906-1907, 1909-1910).  

No catalogat. Projecte de reforma d'una casa de senyors rural del segle XVIII. S'hi ha fet 

un manteniment continuat i es troba «en el mateix estat en què el va deixar Masó». Si 

s'han de fer intervencions complexes per necessitats d'ús, s'aconsella fer-les en 

dependències annexes, i cal no construir nous volums si no es desvinculen de l'obra 

original.  

 

ESCOLES DE SARRIÀ DE TER (1909-1910).  

Catalogat com a bé cultural d'interès local (BCIL). Reconversió en escola de tres antigues 

cases. Primer va ser escola i després, la seu del CAP. Si s'hi intervé, cal discriminar els 

elements originals de Masó i els que no ho són, i prioritzar la recuperació de la volumetria 

i els espais originals, enderrocant envans en les aules i recuperant els patis entre edificis, 

a més del porxo posterior.  

 

CASA MASRAMON (OLOT, 1913-1914).  

Catalogada com a BCIL. Presenta actuacions que han alterat profundament el projecte 

original, pel que fa a concepció i ús de l'edifici. D'edifici unifamiliar ha passat a tenir un 

habitatge per planta, s'hi han fet múltiples obres de reforma interior i només conserva 

elements originals a la planta baixa. És impossible recuperar l'estat original de l'edifici, ni 

tampoc els solars. Una reconstrucció seria aventurada i l'opció que es recomana és la 

conservació, el manteniment i la consolidació d'elements originals.  

 

CASA OLLER, CAN GRAU (BRUNYOLA, 1913-1914).  

Projecte de transformació d'un mas típic de la Selva a edifici preeminent de caire burgès i 

tipologia unifamiliar. No s'hi han fet grans alteracions, tret de les causades pel temps, que 

li donen un aspecte envellit. Cal fer neteja, conservació, substitució si s'escau i 

manteniment d'elements originals a façanes, estructura i distribució interior. S'advoca per 

la catalogació com a BCIL.  

 

CEMENTIRI MUNICIPAL DE JUIÀ (1918).  

No està catalogat. Participació de Masó no documentada, però el model executat és 

similar al projectat per ell. El seu estat d'abandonament i el creixement descontrolat de 

vegetació fan urgent una actuació de sanejament, una restauració generalitzada 

d'arrebossats i pintats; té fissures i desplom al mur est i es donen indicacions per afrontar 

una ampliació prevista. S'hi recomana protecció.  

 

REFORMA DEL MAS ORDIS (CRESPIÀ, 1920-1921).  

Edifici catalogat. Casa documentada des del 1260. El projecte de Masó es va executar 

parcialment, però els que va fer es conserven sense modificacions, circumstància a la qual 

ha col·laborat el fet que la casa pertany a la mateixa família de fa set generacions. Es 

recomana no cessar en l'activitat de manteniment, que és bo.  
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INTERVENCIÓ EN L'ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR DE BIANYA, DEL SEGLE XII 

(1911). 

Catalogada com a BCIL. El projecte té com a objectiu tornar al temple el seu aspecte 

primitiu. En paraules del mateix Masó, «fer retornar el segle XII» a través de la 

restauració de l'edifici i de la construcció d'un altar i un retaule, que va ser destruït el 

1936. El diagnòstic assenyala el bon estat dels elements que va aportar Masó, però 

adverteix que cal actuar de manera immediata en les cobertes per les filtracions que 

malmeten especialment les capelles laterals, la sagristia i el campanar. Recomana actuar 

sobre les pintures de la portalada principal, que estan a la intempèrie, i recol·locar 

diversos elements de ferro ideats per Masó, com el sagrari i canelobres.  

 

CASA CENDRA (ANGLÈS, 1913-1915).  

Edifici catalogat. Es tracta d'una casa senyorial ja existent i els seus horts i jardins. 

Actualment pertany a l'Ajuntament d'Anglès i es conserva força fidel al projecte i la 

construcció inicials. Ara bé, s'adverteix que es troba en estat d'abandonament acusat per 

una falta de manteniment. S'advoca per la recuperació de l'edifici i de l'entorn, ja que 

conserva bona part de la superfície del jardí, tret del lloc que ocupa el CAP. La part que 

perdura està alterada, cal recuperar els elements originals i enderrocar els que no ho són 

com pistes de petanca i lavabos. S'hi han fet alteracions a l'interior, que s'ha de 

minimitzar, i cal una consolidació estructural de les cobertes, que estan alterades.  

 

CASA CASAS (SANT FELIU DE GUÍXOLS, 1914-1916).  

Catalogada com a BCIL. Actualment és d'ús social dels veïns de la urbanització Urcatusa. 

Aquest ús ha permès un bon nivell de preservació d'elements originals. L'entorn, però, és 

irrecuperable. Una actuació hauria de permetre restaurar i mantenir elements originals i 

eliminar afegits, a més de restituir materials malmesos de la coberta i les canals.  

CEMENTIRI DE GIRONA (1917-1919).  

Catalogat. Projecte executat parcialment que incloïa tanca i porta, que no es va arribar a 

fer. Es recomana un estudi de la cota original del paviment per si s'han perdut elements 

originals, i una neteja a fons de la pedra, la terra cuita, a més de la restauració de la  

ceràmica vidriada.  

 

CENTRAL ELÈCTRICA VINYALS (FLAÇÀ, 1920- 1923).  

Catalogada com a BCIL. És una de les poques construccions industrials de Masó. Encara 

està en ús i no hi ha hagut modificacions significatives. Es recomana no cessar en 

l'activitat de manteniment i conservar l'entorn i els edificis que depenen de la central, fent-

ne responsables els propietaris i les administracions públiques.  

 

REFORMA DEL MAS LA DOU (VALL D'EN BAS, 1925).  

Conjunt constructiu original del 1624, catalogat. El projecte de reforma va incloure la 

reordenació de la façana sud i l'entrada, la redistribució de la planta baixa i un cos de 

galeries de ponent. Està ben conservat, però els elements exteriors de fusta estan 

degradats.  

 

EXPOSICIÓ A SANT GREGORI  

La biblioteca de l'escola Agustí Gifre de Sant Gregori presenta, des d'avui i fins al 22 de 

juliol, l'exposició Geografia de Masó. L'arquitecte i les comarques gironines, que 

s'inaugurarà a les 8 del vespre. 

 

«I si tornem a fer l'Athenea?» 10/07/07 

La UdG clou un curs d'estiu sobre Masó a la Casa Casas, en què els experts demanen que 

es torni a construir la desapareguda Sala Athenea de Girona 

La intenció governamental de recuperar la Casa Casas circulava en boca de tothom, 

dissabte, en la segona jornada del curs d'estiu de la UdG dedicat a l'arquitecte Masó. 

L'indret escollit per a aquesta sessió acadèmica no podia haver estat més oportú: la Casa 

Casas. Poques vegades teoria i pràctica s'han entrellaçat d'una manera tan harmònica. 

Ho van poder experimentar la trentena llarga d'alumnes i professors del curs  
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Rafael Masó, el noucentisme i el seu context internacional, que van acomodar-se en el 

vestíbul de l'habitatge i van poder fer una passejada per tot l'edifici. 

El professor de la universitat gironina Joaquim Maria Puigvert, ànima del curs, destacava 

la importància de poder aprendre i debatre sobre Masó i alhora contemplar-ne l'obra in 

situ. I és que la Casa Casas, malgrat el seu estat deplorable, és un compendi masonià, amb 

la característica ceràmica groga esmaltada, les rajoles verdes, les poderoses columnes 

botxes, la simetria i proporció noucentistes, les vidrieres emplomades, els vidres bombats. 

I una pèrgola emparrada deliciosa si el visitant no té cap inconvenient a jugar-se la vida 

per estar sota un fustam podrit que s'aguanta més per la consistència del brancatge que no 

pas per la fermesa de l'estructura. 

Com bona part de l'obra del mestre del noucentisme gironí, la Casa Casas ha estat 

marcada per un infortuni que l'ha portat a diferents canvis de propietat. Avui pertany a la 

comunitat de propietaris de la urbanització Urcatusa i allotja, en un pis habilitat a les 

golfes, la família que s'encarrega del manteniment del veïnat: estadants accidentals d'una 

mansió que és l'ombra d'allò que va ser la Costa Brava quan era un espai privilegiat, 

entre altres coses perquè fer-s'hi casa només era a l'abast de privilegiats. 

Tot i la seva dissort, la Casa Casas no ha fet la mateixa fi que bona part de l'obra de 

Masó, i no sembla pas amenaçada per l'enderroc si no és que cau sola abans que arribin 

les ajudes promeses. Amb les obres perdudes de l'artista gironí es podria fer un catàleg 

sencer. Tot i que perdudes del tot no ho estan mentre se'n conservin els plànols. «Si s'han 

pogut tornar a fer edificis desapareguts com el pavelló Mies van der Rohe de Barcelona, 

no veig per què a Girona no es pot tornar a erigir la magnífica Sala Athenea.» Aquesta 

opinió la va manifestar dissabte, durant el debat que va cloure la jornada universitària, el 

professor de la Universitat de València Javier Pérez Rojas, que considera una autèntica 

obra mestra l'edifici que Masó va bastir el 1913 com a centre cultural, desaparegut i 

reemplaçat fins avui, ironies de la història, per una funerària. La proposta de Pérez Rojas 

va ser secundada per un auditori d'experts que encara no dos dies després de l'aposta per 

salvar un edifici de Masó posava més deures al conseller Nadal i/o a les autoritats que 

vulguin sentir-se al·ludides. 

L'Ajuntament guixolenc negociarà amb els amos de la Casa Casas per rehabilitar-la. 

10/07/07 

L'alcalde creu que ha de ser un equipament de referència i la Generalitat ja ha anunciat 

que vol participar-hi. 

La rehabilitació de la Casa Casas de Sant Feliu de Guíxols, un xalet que va projectar 

l'arquitecte Rafael Masó, és una prioritat per a l'equip de govern guixolenc –del PSC, 

TSF, ERC i ICV– i, també, per a la Generalitat. Per això, i segons l'alcalde, Pere Albó, 

l'Ajuntament iniciarà converses amb els propietaris, la comunitat residencial Urcatusa, 

per mirar d'arribar a un acord per rehabilitar aquest edifici modernista, que data del 

1916. De moment, i fins i tot abans de parlar amb la propietat, ja es té el compromís de la 

Generalitat, que s'ha mostrat interessada a participar econòmicament en la rehabilitació. 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ho va anunciar la 

setmana passada, en un acte al Col·legi d'Arquitectes de Girona. 

Pere Albó va voler remarcar que aquesta proposta encara està en un estat molt 

embrionari. Tot i això, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols va voler també destacar la bona 

predisposició que sempre ha tingut la comunitat de propietaris, Urcatusa, en tot allò que 

fa referència a la Casa Casas, que actualment fa de seu social de la urbanització i 

d'habitatge del guarda: «És evident que sense aquesta bona relació seria difícil poder 

arribar a un acord que sigui factible i avantatjós per a totes les parts.» Ara, i segons Albó, 

del que es tracta és de poder afrontar la rehabilitació d'aquest edifici i poder, també, 

garantir que passi a ser un equipament: «Caldrà, entre tots, estudiar la millor manera 

d'aconseguir-ho, ja que parlem d'un edifici que és privat. Nosaltres pensem que la Casa 

Casas ha de tenir una finalitat d'equipament importantíssim per a la ciutat.» L'INTENT 

DE CIU 

L'anterior equip de govern, de CiU, va plantejar propostes per aconseguir que aquest 

edifici passés a ser íntegrament municipal. Segons Miquel Lobato, exalcalde i cap del grup 

municipal de CiU, a l'oposició, es va estudiar si era factible plantejar a la propietat una 

permuta a canvi d'un increment d'edificabilitat. Aquesta solució, que es va plantejar 

durant la redacció del nou pla d'ordenació urbana municipal (POUM), es va haver de 

deixar de banda perquè tota la finca ja tenia el sòl urbanitzable esgotat. Per Lobato és 

imprescindible fer alguna cosa ja que «la Casa Casas està en molt mal estat, a  
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conseqüència de la falta de manteniment». Amb tot, i segons Lobato, cal ser curós amb la 

solució abans de posar-hi diner públic, perquè es tracta d'un edifici privat. 

 

Un joia noucentista per a festes de societat. 10/07/07 

L'adinerat, polític, catalanista, conservador, diplomàtic, fabricant i exportador de suro 

ganxó Joan Casas i Arxer (19391923) va encarregar a l'arquitecte Masó pels volts del 

1914 la construcció d'una mansió d'estiueig. La finca escollida, situada en un contrafort 

de muntanya entre Sant Feliu i Platja d'Aro, a tocar la platja de Sant Pol, era una 

balconada privilegiada sobre la Mediterrània. Noranta anys després la fastuosa obra 

resultant d'aquell encàrrec queda enclotada entre blocs d'apartaments, i el blau del mar 

només es veu aixecant la barbeta des del terrat. El palauet no va ser dissenyat per a 

estades llargues sinó per acollir-hi festes de societat organitzades per un propietari que en 

gaudiria encara no deu anys. L'immoble ha canviat de propietari diversos cops i, des que 

els anys 60 va passar a mans de Rumasa, la finca s'ha anat venent i el jardí que 

l'envoltava és ara una frondosa urbanització d'apartaments, la junta de propietaris de la 

qual és la titular del xalet. 

 

Safareig. 10/07/07 

En el curs de la UdG sobre Rafael Masó que es va fer dissabte a la casa Casas de Sant 

Feliu de Guíxols (que el conseller Nadal ha dit que el govern vol restaurar), va sonar 

diverses vegades un telèfon amb insistència mentre es feien les intervencions dels 

especialistes. Al final, un dels ponents va dir: «Potser que despengem, no fos cas que sigui 

en Nadal per dir-nos quan comencen les obres.» 

 

Salvem can Coromina. 13/07/07 

Un grup de persones sensibles amb el nostre patrimoni històric tenen molt d'interès a 

salvaguardar la fàbrica de ceràmica de la Bisbal coneguda popularment amb el nom de 

can Coromina, que va tancar les seves portes a principis d'any. L'arquitecta Anna Albó i 

Riera, membre de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el 

Patrimoni Arquitectònic, ha redactat un informe preliminar sobre l'interès d'aquesta 

fàbrica, que ja ha estat presentat a l'Ajuntament de la Bisbal, per tal que l'estudiï i el 

tingui en consideració. La fàbrica, que en els inicis es va anomenar La Gabarra, fou  

fundada el 1911 pels germans Alfons i Joan Baptista Coromina, en col·laboració amb el 

conegut arquitecte gironí Rafael Masó, el qual va fer-hi produir moltes de les peces que 

necessitava per a les seves obres. Després de llegir l'informe de l'Anna Albó és evident que 

cal conservar l'edifici, donant-hi alguna utilitat pública (centre d'informació turística, 

camp d'aprenentatge escolar, biblioteca pública…) o bé donant-hi un ús privat però 

conservant-ne els elements arquitectònics més destacables. Un dels elements que caldria 

conservar és l'antiga sirena de la fàbrica, que marcava l'inici i el final de la jornada 

laboral i que se sentia a tota la vila. A mi m'agradaria que es fes, encara que sigui només 

per fer-la sonar un cop l'any, en record de tots els treballadors i treballadores –entre ells, 

el meu avi David– que van deixar-hi la suor. 

 

Tresserras inaugurarà la mostra sobre Rafael Masó, al Palau Moja de Barcelona. 

16/07/07 

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Joan 

Manel Tresserras, inaugurarà avui, a 2/4 de 8 del vespre, l'exposició Rafael Masó i 

Valentí. Arquitecte (1880- 1935), que es podrà visitar fins al 16 de setembre al Palau Moja 

de Barcelona. 

Aquesta exposició, que compta amb el suport del Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació i de la Fundació «la Caixa», ja es va poder veure a la sala, que aquesta 

entitat té a Girona i que porta el nom de la ciutat. L'exposició permet fer una mirada 

integral sobre l'obra de Masó, com a arquitecte, però també com a poeta i escriptor. 

 

L'esperit de Masó a Barcelona. 17/07/07 

El Palau Moja presenta, fins al 16 de setembre, l'exposició Rafael Masó i Valentí. 

Arquitecte (1880-1935), organitzada per l'Obra Social «la Caixa», que es va inaugurar 

ahir en presència del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel 

Tresserras. La mostra, comissariada per Raquel Lacuesta i Lluís Cuspinera, es va estrenar 

a Girona, i després de visitar diverses poblacions, es clausura ara a Barcelona. 

L'exposició vol donar a conèixer l'obra de l'arquitecte, poeta i escriptor Rafael Masó, un 

dels màxims representants de l'arquitectura de la primera generació noucentista i que ha 

deixat la seva empremta en nombrosos projectes representatius de la ciutat de Girona i 

altres indrets de la geografia catalana. A la mostra de Barcelona, es presenta un  
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audiovisual que des de la comissió Any Masó s'ha produït amb la voluntat d'emmarcar la 

figura de l'arquitecte en el context de la seva època. 

 

La rehabilitació del cementiri. 20/07/07 

El cementiri de Girona, segons va explicar ahir l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, 

començarà a ser rehabilitat el 2008. Actualment, les rajoles de la façana, d'un color 

groguenc, estaven malmeses o havien caigut i s'havien de recol·locar. Aquesta és una de 

les obres de la ciutat menys conegudes de Masó i que es caracteritza per una sobrietat més 

gran en l'ornamentació en relació amb altres edificacions masonianes. Segons Pagans, la 

inclusió de les plaques identificatives serveix perfectament com una cloenda significativa 

de l'any dedicat a l'artista gironí. 

 

Els edificis de Rafael Masó tindran una placa identificativa a Girona. 20/07/07 

Se n'instal·laran a les dinou obres d'aquest artista a la ciutat.  

L'edifici de La Punxa de Girona ha estat el primer que té a la façana la placa que 

l'identifica com a obra de l'arquitecte gironí Rafael Masó i que s'aniran instal·lant als 

dinou edificis que són obra de l'arquitecte i que hi ha a la ciutat. En les plaques, s'hi podrà 

llegir el nom de l'edifici i la data de creació. D'altra banda, en la presentació d'ahir, 

l'alcaldessa Anna Pagans va explicar que el 2008 s'iniciarà la rehabilitació de les rajoles 

del mur del cementiri de la ciutat, també obra de Masó. 

Un total de dinou plaques s'instal·laran en els corresponents dinou edificis de Rafael Masó 

per identificar-los com a obra de l'arquitecte noucentista. Les cases seran la casa Batlle, 

Colomer, Corominas, Cots, pisos Salieti, Ensesa i Farinera Montserrat, la casa Gabaldà, 

Gispert-Sauch, Ribas Crehuet, Teixidor, la Farinera Teixidor, la farmàcia Masó Puig, la 

casa Masó, el Banc Terrassa, els esgrafiats de «la Caixa», la casa Oliveras, Rigau, Salieti 

(del carrer Ciutadans), i la tanca del cementiri de Girona. En les plaques, s'hi podran 

veure els anys de construcció de l'edifici, a més del nom de l'arquitecte, amb la data del 

naixement i de la mort, i el nom de la casa. 

Anglès inicia els estudis per reformar la casa modernista Can Cendra i convertir-la en el 

nou ajuntament. 20/07/07 

Les obres es faran el 2008 i l'objectiu és conservar l'estructura actual de la masia 

Tècnics de l'Ajuntament d'Anglès ja han començat a fer un estudi a fons de l'estat de la 

casa modernista Can Cendra, obra de Rafael Masó, que determinarà els treballs 

d'adequació que caldrà dur a terme per convertir-la en el nou ajuntament. Aquest any es 

redactarà el projecte i les obres començaran el 2008, ja que en l'actual pressupost no es 

contemplen. L'alcalde, Pere Figuereda (CiU), ja ha avançat que s'hi farà una intervenció 

mínima i que es conservarà l'estructura actual de la masia. 

L'estudi s'ha començat a fer per la teulada. Els tècnics estan analitzant quines bigues es 

poden conservar i quines caldrà substituir. I és que la idea del nou equip de govern, 

format per CiU i el PSC, és reformar només aquells punts de l'estructura que siguin 

indispensables. L'actual distribució de la masia s'adapta força a les necessitats dels 

serveis municipals i, fins i tot, s'ha començat a definir on se situarà cadascun. Per 

exemple, la planta baixa es dedicarà als serveis del dia a dia, com ara l'atenció al ciutadà 

i el padró. Al primer pis hi haurà despatxos per als regidors, l'àrea dels tècnics, l'alcaldia 

i la resta de funcionaris. A Can Cendra hi ha un segon pis que, de moment, el govern no té 

previst reformar. 

UN HOTEL D'ENTITATS  

Tot i que ara s'està redactant el projecte de reforma, les obres no començaran fins a l'any 

que ve. «Esperarem al pressupost del 2008 i evitarem fer modificacions en els comptes 

d'aquest any», va explicar Figuereda. Un altre dels projectes de futur és adequar els 

jardins modernistes de Can Cendra, que actualment estan força abandonats, com a nou 

espai verd i punt de trobada dels veïns. 

D'altra banda, les actuals dependències municipals es convertiran en un hotel d'entitats un 

cop es traslladin tots els serveis a Can Cendra. A la planta baixa, l'equip de govern hi 

promourà la instal·lació d'una botiga de queviures amb l'objectiu de revitalitzar l'activitat 

comercial al nucli antic. 
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Els propietaris del xalet construït per Masó a Sant Feliu, receptius a la reforma. 

03/08/07 

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó (PSC), ja ha iniciat els primers contactes 

per arribar a un acord amb els propietaris per a la rehabilitació del xalet Casas, un edifici 

modernista que data del 1916 i que va projectar l'arquitecte Rafael Masó. 

Segons va explicar Pere Albó, la comunitat de propietaris, el conjunt residencial 

Urcatusa, es va mostrar receptiva i predisposada a parlar-ne i a obrir converses. Així 

doncs, tot i la declaració d'intencions que va fer el conseller de Política Territorial i Obres 

Públiques, Joaquim Nadal, de col·laborar en aquest tema –abans que l'Ajuntament parlés 

amb la propietat–, totes les parts estan molt receptives. Ara, i segons Pere Albó, que 

remarca que tot és encara una idea molt embrionària, caldrà començar a parlar amb 

calma per arribar a acords. 

 

Ara toca Claret. 21/08/07 

En bona lògica, després de l'Any Masó toca l'Any Claret. No només perquè el 2008 se 

celebrarà el centenari de l'arquitecte Josep Claret i Rovira (1908-1988), sinó perquè el 

seu racionalisme comença justament allà on no va arribar el noucentisme de Masó. Les 

obres de Claret, juntament amb les de Giralt i Casadessús o Emili Blanch, són una mostra 

de l'arquitectura optimista al servei de la utopia social, en el marc de la Girona arcàdica i 

puixant de la República. Però les seves obres són de mal estimar. El racionalisme ha 

proporcionat les eines bàsiques per a l'arquitectura grisa i barata de la nostra 

contemporaneïtat, al servei de l'especulació i l'estupre del sòl, de manera que es fa difícil 

distingir entre l'original i les còpies bordes dels suburbis. Sí, Claret fa de mal estimar, per 

això va generar menys polèmica la destrucció de la seva casa Pla que no pas la de la poc 

reeixida casa Coll, de Masó. L'Any Claret, de moment, ja s'encetarà amb una altra, de 

polèmica, la del xalet Tarrús (1935). Poc disposats a quedar-se una obra d'art en mà i una 

morterada volant, els propietaris han guanyat, per ara, un plet de 2,2 milions d'euros a 

l'Ajuntament de Girona pel fet d'obligar-los a respectar una preciosa bombonera de Claret 

en un solar envoltat de negocis immobiliaris tan rodons com el mateix xalet. Abandonat, 

ocupat, incendiat, catalogat però poc estimat, l'edifici va emmalaltint i engrunant-se, i 

d'aquí a poc no hi haurà gaire res a protegir. Una altra llàstima. 

Lo Mirador, palau obert a Torroella. 25/08/07 

Avui, 25 d'agost, és Sant Genís, el dia en què els torroellencs del Montgrí (i d'altres que no 

ho són però que s'afegeixen a la festa) es reuneixen al migdia a la plaça de la Vila per 

ballar Torroella, vila vella i fins cantar la sardana de Vicenç Bou. O posem-hi que, com a 

mínim, sentir-la. A part del fet que el més poc dotat dels seus habitants és capaç de fer 

rellotges petits, Torroella, certament, és una vila vella, com ho testimonia el palau Lo 

Mirador, que, ubicat al costat de l'església de Sant Genís, va acollir Jaume I amb la seva 

cort. Més tard va ser la presó de Bernat Metge, que, caigut en desgràcia després de la 

mort del rei caçador Joan I, va començar a escriure-hi Lo somni. Passats els segles, a 

principi del XX i sent propietat dels comtes de Torroella, el palau va experimentar una 

reconversió modernista a càrrec de Rafael Masó. I s'ha mantingut com una propietat 

privada pràcticament inaccessible, sobretot per als torroellencs, fins que les 

circumstàncies de l'aristocràcia han fet que l'antic palau s'hagi reconvertit en un 

restaurant i petit hotel gestionats per una empresa. No és que el palau hagi esdevingut 

públic, però la seva obertura el democratitza A més, conservant l'estructura i el caràcter 

de l'edifici, aquesta reconversió s'ha fet amb la consciència que no hi ha res més fràgil que 

els llocs bonics. Amb tanta consciència que fins s'han conservat els menys bonics. 

El dia en què va inaugurar-se el nou Lo Mirador van visitar-lo un miler de persones, bona 

part de les quals habitants de Torroella. Algunes havien treballat per als comtes o havien 

fet feines relacionades amb Lo Mirador, però mai no havien pogut accedir a parts del 

palau. D'aquí la sensació que aquell dia (un altre festiu a Torroella) hi va haver un acte de 

desgreuge històric. Mentre que el palau s'ofereix com a lloc de visita, la idea és que els 

preus, almenys els del bar i el restaurant, no el facin de nou inaccessible. Si no ha arribat 

la revolució que ocupés el palau, almenys s'hi pot entrar per prendre-hi una copa. 

 

Un homenatge a Masó clou el festival de S'Agaró. 26/08/07 

Les sopranos Rosa Mateu i Anna Ferrer clouran avui la programació del Festival 

Internacional de Música de S'Agaró amb un concert titulat La cançó catalana d'Eduard 

Toldrà, organitzat a l'església (22 h) en commemoració de l'Any Masó. Rafael Masó va 

tenir com a últim gran projecte la urbanització de S'Agaró. 
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Rosa Mateu i Anna Ferrer formen parella artística des de fa un parell d'anys. Aquesta 

tardor volen gravar un disc amb música catalana i una mostra de les seves incursions en 

l'òpera i la sarsuela, i també tenen previst enregistrar més endavant tot un disc dedicat a 

l'obra d'Eduard Toldrà. Pel que fa al festival, aquest any s'hi han programat sis concerts, 

amb un important èxit de públic. 

 

Sessió noucentista. 28/08/07 

L'arquitecte Falcó, en representació de la demarcació de Girona del seu col·legi 

professional, va situar molt bé l'acte de cloenda de l'any dedicat a l'arquitecte Rafael 

Masó, planificador de la urbanització i de molts edificis de S'Agaró i de la costa gironina, 

en el marc del noucentisme. Va llegir un text modèlic d'Eugeni d'Ors que maldava pel 

retorn a l'artesania, no entesa com la versió popular maldestra de moltes fires, sinó com al 

concepte de posseir ofici, de pertànyer a una escola i de dur el llegat de la tradició. 

En el caos d'avui dia, on qualsevol cosa entra en el concepte música, seria molt saludable 

reprendre aquests principis. El planteig va ser reblat per Miquel Sitjà, delegat del 

Departament de Cultura a Girona i per l'alcalde de S'Agaró-Castell d'Aro i Platja d'Aro, 

Joan Giraut. 

Ofici i talent posseïen el duo que formaven Rosa Mateu i la pianista Anna Ferrer, amb una 

compenetració fora del corrent que deixava clar un intens treball conjunt. La Mateu 

cantant Toldrà equival a interpretació extraordinària. Amb els recursos d'una veu 

operística sap atènyer el món de la cançó des d'una altra perspectiva. La seva veu ens feia 

exultar quan ens embolcallava amb «...aquell gust precipitat de la jovenesa», de Recança; 

hi nedàvem per dins quan, a tot volum, es llançava al «...quin goig» de la Cançó de 

Grumet; ens replegàvem a la intimitat melangiosa del Romanç de Santa Llúcia; ens 

conduïa per camins nous a les més infreqüentment programades Festeig i Cançó Incerta; 

gaudíem de la ironia matisada de la Menta i farigola i de la Cançó de passar cantant. Sens 

dubte si per la música d'expressió alemanya el zenit del lied es pot posar en Schubert –tot i 

que l'han sabut mantenir fins a Richard Strauss– en la d'expressió catalana l'hem de situar 

a la primera meitat del segle XX, amb la música d'Eduard Toldrà. 

Cal dir que l'església de S'Agaró té el punt just de ressonància per afavorir la veu, però 

que en canvi obliga el piano a tocar sense tapa per no multiplicar el so i a la recerca d'un 

equilibri que va arribar al públic. Dues cançons afegides van correspondre als 

aplaudiments tot sortint, potser, de l'atmosfera noucentista d'un programa molt rodó. 

 

Pagans presenta avui el programa de recursos educatius. 05/09/07. 

 L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, presentarà avui el programa de recursos educatius 

pel curs 2007/2008, que tindrà lloc als jardins de la Devesa a les set de la tarda. Aquest 

acte reuneix cada any un centenar de professors que s'interessen per la guia de recursos 

educatius pel nou curs escolar a Girona. L'últim programa constava de 170 activitats i va 

tenir com a novetat la commemoració de l'Any Masó. 

 

Safareig. 05/09/07. 

Dissabte passat un dels principals diaris holandesos, NRC Handelsblad, publicava un 

reportatge de viatges titulat Girona, la nova Barcelona. En el text, segons ens ha fet saber 

un amable lector, s'hi compara Masó amb Gaudí i la rambla de la Llibertat amb les 

Rambles de Barcelona, i deixa clar que si a les rambles del cap i casal t'hi roben la 

cartera, a Girona la botiguera et corre al darrere si t'has oblidat les ulleres al taulell. 

 

La por de les vibracions als edificis. 07/10/2007 

Des que ja fa anys que es va anunciar el projecte per fer subterrani el pas del TAV i el tren 

convencional, un dels majors temors dels ciutadans és l'efecte que tindrà sobre els edificis. 

El projecte constructiu destina un ampli capítol a aquest assumpte, i classifica un gran 

nombre d'edificacions pròximes al traçat pel que fa a la seva sensibilitat estructural. 

Bàsicament preveu tres graus: el verd, el groc i el vermell, de menys a més sensibilitat de 

l'estructura. Tenint en compte això, l'edifici és més susceptible a les vibracions. S'han 

classificat centenars d'edificis, la gran majoria dels quals estan qualificats en el nivell 

verd, és a dir, que no ofereixen problemes. N'hi ha però, 101 de color groc i 17 de 

vermells. En aquest últim grup hi ha edificacions que solen ser molt velles. L'estudi 

recomana diversos mesuraments i constata, per exemple, la necessitat de vigilar l'edifici 

de la Farinera Teixidor, seu d'El Punt, ja que es tracta d'un immoble històric, classificat 

amb el color groc. 
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De tota manera, Foment ha tret a licitació un concurs específic –a punt d'adjudicar– per 

controlar l'estat dels edificis. Es preveuen sis mesuraments en tot el procés i la inspecció 

de 630 edificis, dels quals prop de 2.000 són pisos. 

 

Proposen una exposició per situar Masó en l'arquitectura europea. 24/10/07 

Es reedita un llibre com a eina per difondre el personatge més enllà de Girona. 

La reedició del volum Rafael Masó, arquitecte noucentista vol ser una nova eina per evitar 

que la figura de l'arquitecte quedi reclosa en l'àmbit gironí. Els autors, Joan Tarrús i 

Narcís Comadira, defensen que caldria produir una exposició per situar l'arquitecte al 

nivell dels seus coetanis europeus, i impulsar traduccions per a altres països. El llibre es 

presentarà demà a les 20 h a la seu gironina del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb 

la intervenció del crític d'art Daniel Giralt-Miracle. 

Com treure Masó de Girona? La pregunta obre la reflexió per situar el nom de l'arquitecte 

a l'altura dels seus coetanis europeus. Aquesta idea va planar en la presentació del llibre 

Rafael Masó, arquitecte noucentista, de Joan Tarrús i Narcís Comadira, dilluns a la seu 

barcelonina del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Comadira va ser explícit quan va 

reclamar una exposició que permeti situar el personatge en relació amb els moviments 

arquitectònics de principi de segle XX vienesos, escocesos i alemanys, per exemple, i que 

es pugui comparar la seva obra amb la d'altres noms reconeguts com ara Charles Rennie 

Mackintosh i Josef Hoffmann. «És una assignatura pendent», va dir. Però produir una 

mostra així val diners i es necessiten moltes complicitats. El conseller de Política 

Territorial i exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, convidat a l'acte, es va mostrar 

favorable a la iniciativa, tot i que va augurar que serà molt difícil que es reconegui la 

figura de Masó a Barcelona i Catalunya en general perquè duu penjada l'etiqueta de 

gironí, i encara pesa massa el centralisme cultural. «Girona se'l va cruspir i el va engolir. 

Com el tornem a Barcelona, Catalunya i al món?», es va preguntar.  

Per difondre millor el personatge, Nadal va subratllar que cal abordar específicament 

Masó com un «enorme arquitecte». «Si ens decantem cap a la dispersió com a poeta o 

activista cultural i polític el coneixerem millor però la part es pot menjar el tot», va 

advertir. 

La presentació del llibre va significar el segon acte de l'Any Masó a Barcelona. Hi van 

assistir unes 40 persones. El llibre és una reedició del que Tarrús i Comadira van publicar 

el 1996. Rellegit, revisat, però també reduït, amb un nou format més divulgatiu i 

assequible perquè pugui arribar a un públic més ampli, segons defensen els editors, el 

Col·legi d'Arquitectes de la demarcació de Girona. El volum es divideix en dos grans 

apartats, el biogràfic i el d'interpretació de la seva obra. L'arquitecte Joan Tarrús 

considera que després d'onze anys continua essent vàlida la tesi que van defensar en el seu 

moment, és a dir, que el sentit profund de l'obra de Rafael Masó està íntimament lligat a la 

generació fundacional del noucentisme a Catalunya i que el seu treball tenia voluntat de 

significació col·lectiva, per contribuir a la refundació i modernització del país bevent de 

les arrels. «El nostre objectiu és que el lector entengui el món formal de Masó, molt lligat 

a la història del país; és un identificador del noucentisme com Carner ho va ser en poesia 

o Torres Garcia en pintura», afirma Tarrús. 

Profusament il·lustrada, la nova edició utilitza de nou les antigues fotografies en blanc i 

negre realitzades per Adolf Mas el 1916 per encàrrec del mateix Masó. Els autors han 

volgut ser el màxim de curosos amb el sentit autèntic de les creacions de l'arquitecte, i han 

descartat les imatges d'edificis en què la restauració n'ha «desvirtuat» l'original. També 

s'ha optat per reduir l'índex cronològic aparegut en el primer llibre, i s'han eliminat les 

obres que els autors consideren de poc interès. 

Autors: Joan Tarrús i Narcís Comadira  

Edita: Demarcació de Girona del Coac  

Preu: 35 euros 

 

Reivindicant Masó. 26/10/07 

Daniel Giralt-Miracle va elogiar l'Any Masó i els esforços que el Col·legi d'Arquitectes 

(COAC) i altres institucions han fet per reivindicar Masó com a figura puntera de la 

cultura catalana, per presentar el llibre Rafael Masó, arquitecte noucentista, de Joan 

Tarrús i Narcís Comadira, al COAC de Girona. 
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La Bisbal vol que la Coromina sigui declarada BCI.  31/10/07 

El ple de l'Ajuntament de la Bisbal va aprovar ahir per unanimitat demanar a la 

Generalitat que la fàbrica la Coromina, ara tancada i que va fundar Rafael Masó, sigui 

declarada Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). L'anterior equip de govern, del PSC, ja va 

declarar una suspensió cautelar de llicències en aquest àmbit. El PSC, a l'oposició, tot i el 

seu vot a favor, va advertir al govern, d'ERC i CiU, que calia iniciar negociacions amb la 

propietat de la fàbrica, ja que aquesta té drets urbanístics adquirits i que tota actuació 

depèn d'arribar a acords. 

 

Palafrugell augmenta la protecció del patrimoni històric de 153 a 221 béns. 14/11/2007 

El nou pla, que substitueix el de 1990, incorpora també 22 jaciments i 9 arbres 

monumentals 

L'Ajuntament de Palafrugell ha decidit incrementar considerablement el patrimoni històric 

a protegir, i ha passat dels 153 edificis i elements del 1990 als 221 que marca el nou pla 

especial de protecció. En aquest nou pla de protecció patrimonial s'han incrementat el 

nombre d'edificis, destacant la gran presència de cases de Calella i masos de Llofriu, un 

habitatge de Rafael Masó i l'única entrada de la muralla. Però també s'han inclòs les 

rajoles de mitgeria, barraques, fonts i fortificacions de la Guerra Civil. El nou pla també 

incorpora 22 jaciments arqueològics, 9 arbres monumentals i els jardins de Cap Roig. 

La revisió del pla especial de protecció i intervenció en el patrimoni històric de 

Palafrugell, que va aprovar provisionalment el ple municipal reunit el 31 d'octubre, va ser 

encarregada per l'actual regidora de Patrimoni, Carme Bonal, ara fa 5 anys, quan tenia 

l'àrea d'Urbanisme. 

Bonal va decidir en aquell moment tirar endavant la revisió gràcies a la nova sensibilitat 

per al patrimoni cultural, a part d'un nou marc legislatiu molt diferent del que va aprovar 

el pla de 1990. Tot i això, Bonal va deixar clar que el nou pla «vol mantenir la seva 

identitat» respecte de l'anterior.Per aquest motiu, de les 220 fitxes que hi ha al nou pla, les 

153 primeres són una còpia i actualització de les del pla anterior. La primera fitxa 

continua sent l'església parroquial de Sant Martí de Palafrugell i la 153, l'edifici de 

l'Energia. 

Però el nou pla ha incorporat un total 69 fitxes més, i fa un repàs des del nucli antic de 

Palafrugell fins als extrems del municipi. Així, la relació patrimonial es divideix en quatre 

àmbits: la vila (Palafrugell), els nuclis de la costa (Calella, Llafranc i Tamariu), els nuclis 

rurals (Vila-seca, Santa Margarida, Ermedàs, Llofriu i la Barceloneta) i el poblament 

dispers (masos, hortes i barraques). 

I la primera incorporació en el nou pla de protecció és l'única entrada que queda de 

l'antiga muralla de Palafrugell. I se sap que hi ha trams de muralla que van aprofitar per 

construir-hi cases adossades. El problema és que es troben dins de cases o establiments 

particulars. La majoria dels edificis incorporats són del nucli de Calella i del poble de 

Llofriu. Per aquest motiu, la major part de les al·legacions presentades contra el pla 

provenien de veïns de Calella. 

Però cada fitxa no vol dir un bé patrimonial, ja que a vegades n'incorpora diversos, ja 

siguin dues o tres cases i, fins i tot, fronts homogenis. Això fa que el nombre d'unitats 

arquitectòniques, ja siguin edificis o elements singulars, sigui de 221 unitats. 

 

BCIN  

I dins d'aquestes unitats arquitectòniques cal destacar els edificis que tenen la qualificació 

de béns culturals d'interès nacional (BCIN). Es tracta de 12 unitats: la torre de can Boera, 

la torre de can Mario, la torre dels Moros o de les Torretes, la torre de Vilaseca, el mas la 

Torre Roja, la torre de can Borrull, la torre de mas Fina, el castell de Cap Roig, el conjunt 

històric de Port-Bo, la torre de Calella, la torre de Sant Sebastià i les restes de la muralla 

medieval.  

 

NIVELLS DE PROTECCIÓ  

Bonal va recordar que els edificis poden tenir quatre nivells de protecció. El més restrictiu 

és el de la conservació, que obliga a mantenir l'immoble. El segueix el de la rehabilitació, 

que obliga a mantenir les façanes. El quart és el d'adequació. I entre el segon i el quart hi 

ha un entremig a valorar. En aquest sentit, es crearà una comissió que en farà en control. 

«Anàvem a protegir un valor, una riquesa, que és d'interès general», va dir la regidora. 
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A part de tot l'àmbit arquitectònic, el nou pla de protecció, dins de la nova realitat actual, 

molt més sensible, també ha incorporat com a béns a preservar tots els jaciments 

arqueològics i també alguns de paisatgístics. 

A nivell d'unitats arqueològiques, el pla en preserva 22 –algunes de les quals es poden 

veure a la fitxa. En general, abarca fins a l'època romana i també el nucli medieval 

emmurallat de Palafrugell. Queden fora de l'estudi les àrees medievals, inclosos els masos 

antics, i també l'àmbit d'arqueologia industrial. 

 

EL PAISATGE  

Pel que fa al paisatge, l'acció s'ha concretat més en els arbres monumentals i els jardins 

de Cap Roig. No es té en compte els espais més rellevants, com ara els espais d'interès 

natural de Castell-Cap Roig i les muntanyes de Begur, el sistema costaner i la plana, ja 

que queden protegits dins del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat 

aquest mateix any. «El pla de protecció és una eina lligada al POUM», va afirmar, que va 

recordar que algunes fitxes d'àmbit general queden obertes a noves incorporacions. Com 

és el cas de les plaques de carrers i les rajoles de mitgeria. 

 

Edificis - Única entrada de l'antiga muralla de Palafrugell 

- Cases de Josep Pratmarsó 

- Casa de la platja de Llafranc de Rafael Masó 

- Antigues barraques per guardar bots de Calella 

- Fortificacions de la Guerra Civil, a la zona de la Farena 

 

Jaciments arqueològics - Dolmen de can Mina dels Torrents 

- Poblat ibèric de Sant Sebastià 

- Llafranc 

- Església de Palafrugell 

- Llofriu 

 

Elements - Plaques de ceràmica de carrers 

- Rajoles de mitgeria 

- Fonts del litoral 

- Les fites de terme 

 

Arbres monumentals - Alzina de can Salgues 

- Pi gros del mas d'en Mascort 

- Arbre gros, a Santa Margarida 

- Alzina del mas Xinxer 

- Els tres pins de la Torre de Calella 

- Alzina de cal Català 

- Noguera de can Caixa 

- Tamariu del camí dels Plans 

- Pi gros dels Torrents 

 

Jardins - Jardins de Cap Roig 

 

Una correspondència entre amics. 16/11/07 

Eren a punt de convertir-se en l'elit intel·lectual del país, però aquell principi de segle XX 

en què començaven a escriure's, amoïnats per les separacions, frisosos per llegir l'últim 

poema de l'altre, amatents a les seves més explosives crisis sentimentals, eren per damunt 

de tot una colla d'amics, amics de l'ànima, tan caríssims i dilectíssims com la fórmula amb 

què solien saludar-se a l'encapçalament de les cartes. Narcís-Jordi Aragó ha aplegat una 

selecció de la correspondència que el seu oncle Rafael Masó va intercanviar amb 25 

personalitats de l'època, des de Josep Carner, Josep M. López-Picó, Joaquim Ruyra o 

Eugeni d'Ors, a Enric Casanovas, Esteve Monegal, Diego Ruiz, Joan Alzina, Enric Prat de 

la Riba o Lluís Nicolau d'Olwer, a Rafael Masó i els noucentistes (col·lecció Josep Pla de 

la Diputació de Girona), un epistolari que revela la intensa complicitat de la generació 

que lideraria el noucentisme i que obre abundants línies d'investigació inèdites sobre els 

protagonistes, tal com ho assegura l'arxivera i prologuista del llibre, Rosa M. Gil. És així 

perquè aquesta és sobretot una antologia de declaracions d'amor entre amics, on aflora el 

pensament més íntim, el sentiment més  




