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abrandat, la broma més càustica i hilarant. Només considerant aquesta càlida proximitat 

prenen sentit, tal com va remarcar ahir Aragó en la presentació del volum, les 

confidències que intercanvien Masó i López-Picó pels seus respectius enamoraments amb 

Esperança Bru i Angelina Masó, ni la sinceritat elevada al grotesc amb què Carner 

descriu una jornada a Madrid tan carregada d'àpats copiosos, que l'acaba emetent uns 

«pets alegres» i uns «rots imponents», i expel·lint al final unes «merdes fortes, suculentes i 

feixugues». 

De la transcripció de les cartes, acompanyada de breus notes biogràfiques de cada 

corresponsal, n'ha tingut cura Joan Vicens, i de l'edició i les notes aclaridores, Dani 

Vivern, que ha fet valer en les correccions el criteri literari al filològic. 

El llibre aplega les cartes d'anada i tornada de l'arquitecte amb 25 personalitats coetànies 

 

Més de 69.000 persones han visitat les nou exposicions de l'Any Masó. 01/12/07 

La commemoració es va tancar ahir amb un balanç de les diferents activitats que s'han fet 

des del setembre del 2006 

Poc més d'un any després d'haver començat els actes de l'Any Masó, amb motiu de la 

celebració del centenari de l'obtenció del títol d'arquitecte de Rafael Masó, ahir es va 

tancar la commemoració. La cloenda va servir per fer balanç del tot el que s'ha celebrat 

des del 6 de setembre del 2006 fins al 30 de novembre del 2007. En un acte al saló de 

descans del Teatre Municipal, molt poc concorregut, les autoritats van presentar les dades 

–les xifres bàsicament– d'un any que ha donat resultats tan espectaculars com ara els 

69.480 visitants a les nou exposicions que s'han fet, l'adhesió de més de vint municipis, els 

deu llibres que repassen els diversos vessants de l'arquitecte i els 5.500 alumnes que han 

participat en un dels concursos de dibuix. 

L'any de Rafael Masó ha estat un any de xifres. Des del setembre del 2006 fins aquest 

novembre, s'ha celebrat l'any que commemora el centenari de l'obtenció del títol 

d'arquitecte de l'artista gironí.  

 

LES EXPOSICIONS.  

En concret, fins a 43.408 persones han passat per les nou exposicions que la ciutat de 

Girona ha dedicat a Rafael Masó. A més, s'hi han d'afegir les 26.072 que han visitat les  

tres exposicions itinerants per les comarques de Girona. De totes, la més visitada ha estat 

la mostra Rafael Masó, arquitecte, amb 35.316 visitants. 

 

ELS ESCOLARS.  

L'alcaldessa de Girona ha destacat en la cloenda de l'Any Masó la implicació de la 

societat gironina en els actes organitzats. Un paper important l'han tingut les escoles, ja 

que 1.995 alumnes han seguit l'itinerari urbà que resseguia l'obra de Masó a Girona, 56 

escoles han participat en activitats programades per la comissió de l'Any Masó i 5.500 

nens han pres part en el concurs de dibuix que va organitzar l'emissora gironina de la 

cadena SER.  

 

LA INAUGURACIÓ.  

Un total de 1.200 persones van assistir a la festa inaugural, a l'Auditori de Girona, en una 

cerimònia presentada pel periodista Martí Gironell, el 6 de setembre del 2006.  

 

ELS AJUNTAMENTS.  

Els municipis adherits a la commemoració han estat vint-i-un: Girona, Anglès, Bescanó, la 

Bisbal, Brunyola, Canet de Mar, Castell-Platja d'Aro, Cerdanyola del Vallès, Garriguella, 

Olot, Palafrugell, Quart, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm, Sarrià 

de Ter, Sils, Torroella de Montgrí, la Vall d'en Bas, la Vall de Bianya, Vilablareix. 

D'aquests, quinze han estat l'escenari de diferents actes relacionats. 

A més, s'han editat deu llibres, molts dels quals són catàlegs de les corresponents 

exposicions; s'han fet 101 visites guiades als edificis de Masó, i el ressò en la premsa i en 

els mitjans audiovisuals, tant els gironins com els que no ho són, ha estat notable. 

 

LA WEB CONTINUA  

Tot i que l'acte d'ahir va posar el punt final a l'Any Masó, la comissió havia decidit deixar 

en actiu el web per deixar testimoni de totes les activitats fetes al llarg d'aquests mesos i 

perquè serveixi de referència per obtenir informació de l'arquitecte i la seva obra. 

L'alcaldessa de Girona va destacar ahir que aquesta commemoració havia de servir per 

posar en valor el patrimoni de l'arquitecte, protegir-ne les construccions i donar a  
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conèixer la vida i història de l'artista. Així mateix, l'alcaldessa va agrair a la família la 

cessió de la casa Masó, on està previst que d'aquí a poc comencin les obres de 

rehabilitació per allotjar-hi la seu de la comissió. 

Per la seva part, el president del Col·legi d'Arquitectes Tècnics i Aparelladors, Ernest 

Oliveras, va fer un discurs de futur, més que de passat. Així, va considerar que aquest any 

havia servit per posar la llavor de futur amb el patronat Masó constituït i amb una tasca 

divulgativa engegada i que s'ha de continuar. 

A més de Pagans i Oliveras, van assistir a l'acte membres de la família Masó; el delegat 

del govern de la Generalitat a Girona, Jordi Martinoy; el diputat de Cultura, Roger 

Zamorano, i el vocal de la junta del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona, Jordi 

Ortega, ja que el president d'aquesta entitat, Josep Riera, no podia ser-hi present. 

 

La Fundació Masó tindrà direcció a partir del juliol. 15/12/07. 

La Llibreria Ulyssus ja ha desallotjat els baixos de la seu 

El patronat de la Fundació Rafael Masó ja ha aprovat les bases del concurs per elegir la 

persona que haurà de dirigir el centre a partir de l'1 de juliol del 2008. El termini 

d'admissió de sol·licituds acabarà l'11 de gener. Mentrestant, han començat les obres als 

baixos de la seu, la Casa Masó del carrer Ballesteries, on fins ara hi havia la Llibreria 

Ulyssus. 

El trasllat de la Llibreria Ulyssus a un altre local més ampli al costat mateix del portal 

que fins ara ocupava ha permès iniciar les obres als baixos de la Casa Masó per adequar-

los per a les funcions que ha de tenir l'edifici on va néixer l'arquitecte gironí com a seu de 

la fundació privada Rafael Masó. Els treballs a l'immoble, de propietat municipal arran 

del conveni signat el juny del 2006 entre l'Ajuntament i els seus actuals estadants, Narcís-

Jordi Aragó i Mercè Huerta, a canvi d'una renda vitalícia, han coincidit amb la 

convocatòria del concurs per elegir la persona que assumirà la direcció de l'entitat, de 

moment per un període de prova de sis mesos. El candidat que hagi presentat el projecte 

més favorable segons el criteri del comitè avaluador haurà d'incorporar-se al càrrec l'1 de 

juliol del 2008, i tindrà una retribució bruta anual de 45.000 euros repartits en catorze 

pagues. Les sol·licituds amb el projecte de gestió corresponent s'han de fer arribar, fins a 

l'11 de gener, a l'àrea de Cultura i Educació de l'ajuntament de Girona. Els requisits per 

prendre part en el procés de selecció són que  

els aspirants disposin de llicenciatura universitària, que dominin a tots els nivells el català 

i el castellà, que tinguin experiència en gestió cultural i coneixements de la realitat 

arquitectònica i urbanística de les terres de Girona i d'Europa en general, i, en un apartat 

si més no sorprenent de les bases, que no pateixin «cap malaltia ni defecte físic que 

impedeixi el normal desenvolupament de les funcions del lloc de treball».  

Els candidats han d'acompanyar la seva sol·licitud d'un projecte de gestió que inclogui 

qüestions com ara la programació, l'organització, la difusió i el pla financer i 

pressupostari. La data en què els participants hauran de defensar la seva proposta i 

sotmetre's a l'entrevista curricular es farà pública el 22 de gener. 

 

Víctor Gay rep el premi Fundació Roca Galés. 20/12/07.  

El reportatge Les cooperatives de Rafael Masó, del periodista gironí Víctor Gay, ha estat 

guardonat per la Fundació Roca Galés, que aplega la majoria de cooperatives catalanes. 

El reportatge repassa la història dels tres edificis cooperatius que va construir l'arquitecte 

gironí a Sarrià de Ter, Palafrugell i Canet de Mar. Víctor Gay recollirà el premi avui a la 

seu de la Fundació, a Barcelona. 

 

La casa Masó de Girona serà visitable a partir del 2009. 27/12/07. 

La restauració i museïtzació de la casa de l'arquitecte Rafael Masó s'obrirà al públic 

durant el 2009. 

S'hi podran visitar tres plantes, i les obres de reforma seran de petita escala. 

Les obres de restauració i reforma de la casa natal de l'arquitecte gironí Rafael Masó 

s'acabaran probablement l'any que ve. Però llavors s'hi haurà de fer el projecte de 

museïtzació de l'espai i, per tant, no es preveu que la casa es pugui obrir al públic fins al 

2009. Segons va dir ahir l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, les reformes que s'hi faran 

seran de petita escala, perquè la voluntat és «deixar la casa tal com estava i com hi havia 

viscut Rafael Masó». Es podran visitar tres plantes de l'edifici. 

La idea és que la restauració permeti veure com es vivia en l'època en què l'arquitecte 

gironí habitava l'edifici, i a partir d'aquí explicar també la seva obra. Per això ara s'ha 

estat fent un inventari de tots els objectes de la casa: «Les previsions de museïtzació són 

petites, perquè l'espai també és petit», explicava ahir Pagans, que també aclaria que això  
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farà que les visites es facin en grups reduïts. En aquest sentit, es vol seguir la línia de 

molts petits museus d'aquest tipus que hi ha a Europa. 

El trasllat de la llibreria Ulyssus ha permès iniciar les obres a la planta baixa, i començar 

a instal·lar l'ascensor que comunicarà tots els pisos. En aquesta fase també es preveu la 

reforma de la tercera planta per habilitar-la com a habitatge i estudi dels propietaris i 

residents a l'immoble, Narcís-Jordi Aragó i Mercè Huerta. 

Segons el projecte, la planta baixa és on es faran més reformes estructurals, ja que a part 

de l'ascensor també s'hi farà una recepció i una botiga i s'hi habilitarà una sala 

d'exposicions temporals. La primera i la segona plantes, en canvi, seran les destinades a 

l'exposició permanent, centrades en la vida i obra de Masó. La quarta planta es dividirà 

en dos espais, un com a annex a l'habitatge de la planta 3 i un altre com a espai i despatx 

per a la Fundació Masó, destinats a la gestió del museu i del patronat de la fundació, i que 

es podrien ampliar més endavant. A més, el projecte també inclou la restauració de la 

façana de l'edifici que dóna a l'Onyar, mentre que la del carrer Ballesteries gairebé no es 

tocarà perquè es troba en molt bon estat. 

 

L'oposició d'Anglès denuncia el mal estat dels jardins de Can Cendra. 08/01/08. 

El grup Per Anglès Units (PAU), a l'oposició, reclama una actuació urgent als jardins de 

Can Cendra per resoldre l'estat de deixadesa en què, segons el PAU, es troba aquest 

espai. Afirmen que molts bancs estan plens de grafits i que hi ha deixalles escampades. Pel 

PAU, la solució és tancar els jardins durant les nits, fer una il·luminació nova i arreglar 

els lavabos públics. L'alcalde, Pere Figuereda (CiU), sosté que aquests últims dies els 

jardins han estat en més mal estat perquè s'ha retirat la vela del club de petanca i hi havia 

algunes deixalles que ja s'han recollit. Assegura, també, que una de les prioritats de 

l'equip de govern (CiU i el PSC) és fer un tancat adient per vetar el pas a les nits en 

aquests jardins modernistes, obra de Rafael Masó. 

 

Museu a la casa Masó. 18/01/08. 

 La casa natal de l'arquitecte gironí Rafael Masó (1880-1935), al carrer Ballesteries de 

Girona, s'està remodelant per poder convertir l'habitatge en museu. La previsió és que les 

obres s'acabin durant aquest any i que es comenci el projecte de museïtzació, amb la 

intenció que el 2009 ja es pugui visitar l'edifici. L'objectiu és mostrar els elements  

característics dels habitatges del carrer Ballesteries, a més de difondre l'obra de 

l'arquitecte gironí i la seva figura. Masó va viure en aquest habitatge durant més de trenta 

anys i hi va dur a terme diverses modificacions arquitectòniques, sobretot entre el 1911 i 

el 1912. L'abril del 2006 es va formalitzar que Narcís Jordi Aragó i Mercè Huerta en feien 

donació a la ciutat a canvi de continuar vivint a l'àtic de l'edifici i de rebre una pensió 

anual. 

 

L'Estat s'implica en la rehabilitació de la Fundació Masó amb 300.000 euros. 29/01/08. 

Carme Chacón va signar ahir el conveni amb l'Ajuntament i va visitar la casa de 

l'arquitecte. 

La ministra d'Habitatge, Carme Chacón, i l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, van 

signar ahir al migdia el conveni de col·laboració pel qual l'Estat es compromet a invertir 

«com a mínim» 300.000 euros en les obres de rehabilitació de la casa natal de Rafael 

Masó al carrer de les Ballesteries, seu de la fundació que porta el nom l'arquitecte gironí i 

que es calcula que podrà obrir al públic l'any 2009. Aquesta inversió, que s'afegeix a les 

aportacions de la Generalitat, l'Ajuntament i «la Caixa», permetrà adequar els baixos de 

l'immoble com a sales d'exposició temporal i rehabilitar la façana de la galeria que dóna 

al riu Onyar. 

Carme Chacón va voler conèixer personalment la casa on va néixer i viure els anys de 

joventut Rafael Masó i, després de signar el conveni a l'ajuntament, es va desplaçar, 

acompanyada per l'alcaldessa i el nebot de l'arquitecte, Narcís-Jordi Aragó, al portal del 

carrer de les Ballesteries, on els actuals estadants, el mateix Aragó i la seva dona, Mercè 

Huerta, li van fer de guies durant la visita. La ministra, que va interessar-se sobretot per 

la biblioteca i la privilegiada vista de Girona que s'obté des de la lluminosa galeria, quasi 

suspesa damunt l'Onyar per l'efecte de la corba que hi traça el curs del riu, va expressar 

la seva satisfacció per la signatura d'un conveni que permetrà recuperar «un símbol de 

l'arquitectura de Girona», perquè segons va comentar «Rafael Masó representa per a tots 

nosaltres el millor de l'art i la cultura per la seva condició d'artista no només compromès 

amb la creació, sinó també amb voluntat de transcendir aquest àmbit i de superar reptes», 

va dir en referència a l'actiu paper de l'arquitecte en innombrables iniciatives culturals i 

cíviques del seu temps. Amb aquest acord, va dir  
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Chacón, el govern espanyol es compromet «de manera integral» en la rehabilitació de la 

Casa Masó, on el desembre passat ja van començar les obres per construir-hi la caixa 

d'un ascensor, i en especial en la restauració dels mosaics ceràmics de la façana que dóna 

al riu, la més fràgil i degradada, i en l'adaptació dels baixos de l'immoble a les necessitats 

de la fundació, habilitant-hi un espai com a sala d'exposicions temporals, creant-hi un 

vestíbul destinat a funcions de recepció i reservant-hi una zona de botiga per a la venda 

dels productes que generi el centre. Aquesta serà la fase més laboriosa del pla director de 

la Fundació Masó, ja que les dues plantes nobles de l'edifici, les que constituiran 

l'exposició permanent, requeriran reformes de força menys envergadura, tenint en compte 

que l'objectiu és conservar els espais domèstics tal com els va concebre l'arquitecte, amb 

bona part dels mobles, objectes i documents que encara conté, i que, de fet, han estat 

preservats pels seus inquilins amb respecte escrupolós. Només caldrà, en la darrera fase 

dels treballs, condicionar el tercer pis com a habitatge del matrimoni Aragó-Huerta i el 

quart com a zona de despatxos.L'aportació de l'Estat s'afegeix a la que ja havia 

compromès el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, de 

quantitat idèntica, a la qual s'afegiran els 200.000 euros que hi destinarà «la Caixa» i als 

200.000 més que hi invertirà l'Ajuntament mateix, fins a completar el milió en què s'ha 

estimat el cost de la reforma de la Casa Masó. Mentrestant, i amb la previsió de poder 

obrir la seu al públic el 2009, es continua treballant en la redacció dels projectes 

museològic i museogràfic i en el procés de selecció de la persona que assumirà la direcció 

de la fundació i que s'haurà d'incorporar al càrrec l'1 de juliol d'aquest any. 

 

La Fundació Masó elegeix l'historiador de l'art Jordi Falgàs com a director. 30/01/08. 

Ajuntament i Generalitat faran també públic avui el nom de la persona que dirigirà el 

centre d'art 

La candidatura de l'historiador de l'art Jordi Falgàs (La Tallada d'Empordà, 1964) ha 

estat la que ha obtingut més puntuació de les sis que s'havien presentat al concurs per 

cobrir la plaça de direcció de la Fundació Rafael Masó de Girona i, un cop superat el 

tràmit de la seva aprovació per part del patronat de l'entitat, en la reunió que ha de 

celebrar el 7 de febrer, el nomenament serà oficial i el nou director es podrà incorporar al 

càrrec a partir del juliol. Falgàs, que està cursant el doctorat a la Universitat de  

Wisconsin-Madison, ja va contribuir a difondre l'obra de Masó als Estats Units amb 

l'exposició Barcelona & Modernity. 

El 2006, quan encara estava preparant l'exposició més important que s'ha celebrat mai 

fins ara sobre l'art català modern per al Museu de Cleveland i el Metropolitan de Nova 

York, Barcelona & Modernity, Jordi Falgàs va publicar al butlletí mensual del primer 

d'aquests museus un extens article sobre l'obra de Rafael Masó, coincidint amb la 

celebració a Catalunya del centenari de la seva llicenciatura. En la seva aproximació, 

l'historiador de l'art insistia a remarcar la connexió de l'arquitecte gironí, representat en 

aquella important mostra amb tres de les seves obres, amb els principals corrents estètics 

del seu temps, que el feien enormement atractiu dins el panorama global de les arts 

europees, i no només locals o nacionals. Masó va ser el principal descobriment de Falgàs 

mentre treballava en el comissariat d'aquella exposició i el principal estímul perquè 

redefinís cap a l'aprofundiment del noucentisme la pròpia investigació de la tesi doctoral. 

Ahir, instal·lat de nou als Estats Units, on passa llargues temporades com a professor 

assistent del departament d'història de l'art de la Universitat de Wisconsin-Madison, tasca 

que alterna amb la seva recerca acadèmica, va tornar a reivindicar la projecció 

internacional que hauria de tenir la figura de Rafael Masó i, per extensió, el moviment de 

renovació cultural que va suposar el noucentisme, que qualifica de «fascinant», 

assegurant per mitjà d'un correu electrònic que «la possibilitat de dialogar amb 

l'arquitectura actual dóna a la fundació un caràcter únic no només a Catalunya sinó al 

conjunt d'Europa». L'investigador es va mostrar «il·lusionat» per la selecció de la seva 

candidatura, que li permetrà integrar-se a un projecte «fantàstic». Abans d'això, però, el 

seu nomenament haurà de superar la formalitat de la pròxima reunió del patronat de la 

fundació, prevista per al 7 de febrer, en què la comissió avaluadora haurà de proposar la 

contractació de l'aspirant que ha obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció. 

Aquesta comissió estava formada per Narcís-Jordi Aragó, president d'honor de la 

fundació; Carme Sais, cap de l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament; Joan Samper, 

cap del servei de personal; Joan Boadas, arxiver municipal i cap de Publicacions; Daniel 

Giralt-Miracle, crític i historiador de l'art, i els arquitectes Josep M. Birulés i Antoni 

Vilanova. Un cop satisfet aquest tràmit, Jordi Falgàs, tal com  
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especificaven les bases del concurs, s'haurà d'incorporar a la direcció a partir de l'1 de 

juliol.  

El nomenament del director de la Fundació Masó coincidirà amb el del Centre d'Art 

Contemporani de Girona, el nom del qual faran públic aquest matí l'alcaldessa, Anna 

Pagans, i el delegat de Cultura a Girona, Miquel Sitjar. 

Jordi Falgàs, que va ser crític d'art d'El Punt entre 1988 i 1992, té una sòlida experiència 

en la gestió d'espais culturals com a adjunt a la gerència de la Fundació Gala-Salvador 

Dalí entre els anys 1996 i 2003, i en el comissariat d'exposicions, la més recent de les 

quals va ser Dalí inèdit: els dibuixos de Montserrat, que es va poder veure a la Fontana 

d'Or a finals del 2007. 

 

 

TRET DE: 

- DIARI EL PUNT  

50- DIARI DE GIRONA – ARTICLES DEL GENNER DE 2007 FINS 

NOVEMBRE DE 2007 SOBRE RAFAEL MASÓ. 

 

El fons de Rafael Masó es pot consultar al web del Col·legi d´Arquitectes. 17/01/07 

La pàgina web de l'Arxiu Històric de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes 

de Catalunya, www.coac.net o www2.coac.net/ahgir, permet des d´ahir consultar el fons 

de l'arquitecte Rafael Masó i Valentí. 

 Coincidint amb la celebració de l'Any Masó, la demarcació de Girona del COAC ha 

treballat per posar a la xarxa tota la documentació que custodia de l'arquitecte. 

Aquest fons, fruit de la donació que en els anys setanta van fer els descendents de 

l'arquitecte, s'ha anat enriquint amb l'ingrés de nous documents al llarg de tots aquests 

anys fins a arribar als 255 projectes d'arquitectura i les 4.600 fotografies que el componen 

actualment. 

Es poden trobar imatges d'obres desaparegudes com l'edifici Athenea o la Urbanització 

Teixidor, projectes d'obres no realitzades com el Centre Catalanista de Girona i els 

projectes i les imatges antigues d'edificis tan emblemàtics com la Farinera Teixidor, la 

Casa de la Punxa, la Casa Ensesa i la Urbanització de s'Agaró. 

La part dedicada a l'arquitecte Masó de la pàgina web conté, a més dels 255 projectes i de 

les 4.600 imatges, 117 fitxers dels seus edificis i una biografia detallada de l'arquitecte. A 

més, pròximament també es podran trobar referenciats els dibuixos i la correspondència 

personal de l'arquitecte. 

Amb aquesta aportació, l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya fa un pas 

més al camí iniciat a l'octubre del 2005 de difondre, a través de la xarxa, tots els seus 

continguts. 

Ara es poden consultar «en línia» els fons dels arquitectes Joan Roca Pinet, Enric Catà, 

Jeroni Martorell i Rafael Masó i, el del fotògraf Joan Xicart Rigual, en total més de 400 

referències de plans i gairebé 7.000 d'imatges. 
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Reedició del llibre de Comadira i Tarrús. 19/01/07 

El Col·legi d´Arquitectes té previst reeditar la monografia que els arquitectes Narcís 

Comadira i Joan Tarrús van publicar l´any 1996 sobre Rafael Masó, considerat pels 

experts un estudi encara no superada sobre l´arquitecte gironí. Comadira ha explicat que 

s´està planificant una revisió dels textos i de les fotografies que il·lustren aquella edició, ja 

esgotada. La intenció és publicar una edició més senzilla i assequible. Malgrat això, el 

preu difícilment baixarà dels 30 euros. Comadira va explicar ahir a Diari de Girona que 

els textos del llibre seran revisats però segurament es reeditaran sense modificacions 

significatives. En canvi, les fotografies sí que canviaran, perquè l´edició del 1996 

reproduïa en blanc i negre moltes imatges que originalment eren en color. Segons 

Comadira, la propera edició, que hauria de sortir al carrer aquest any, serà molt 

respectuosa amb la documentació original, com ara plànols i dibuixos de Masó, que es 

reproduiran. 

 

Sant Feliu inaugura una exposició de l´Any Masó reclamant la salvació del xalet Casas. 

19/01/07 

El Museu d´Història de Sant Feliu de Guíxols ha volgut vincular la inauguració d´una 

exposició de l´Any Masó a una nova crida per salvar urgentment l´anomenada casa Casas 

del municipi, considerada una obra única del Noucentisme català.  

L´exposició Rafael Masó i Valentí, arquitecte va quedar inaugurada ahir al Museu 

d´Història de Sant Feliu de Guíxols, ciutat on inicia una itinerància que la portarà també 

a Olot, la Bisbal d´Empordà, Canet de Mar i Barcelona.  

La mostra es va estrenar a la sala Girona de La Caixa el passat mes de setembre i va ser 

objecte d´una dura crítica per part de l´escriptor Narcís Comadira, el qual va recomanar 

que no iniciés cap itinerància. Concretament, Comadira, expert en l´obra de  

Rafael Masó, va lamentar que aquesta exposició iguali les obres importants amb les 

simples reformes que va fer l´arquitecte. L´escriptor també denunciava alguns «enganys», 

ja que una de les fotos de l´exposició dóna com a obra de Masó un afegit d´una façana 

d´una casa que en realitat no és obra de l´arquitecte noucentista.  

La directora del Museu d´Història de Sant Feliu de Guíxols, Sílvia Alemany, va dir ahir al 

Diari de Girona que el museu té molt d´interès que s´agilitzi la restauració del xalet 

Casas, situat a la sortida de la vila en direcció a Platja d´Aro. Segons Alemany, s´han  

iniciat converses entre el Col·legi d´Arquitectes i l´Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

per intentar parlar amb els propietaris i arribar a una solució positiva. 

La casa Casas havia fet funcions de local social d´una comunitat de propietaris 

d´apartaments, però, malgrat que actualment encara hi viu un guarda, ha anat quedant 

abandonada, té degoters i moltes ceràmiques trencades, entre altres desperfectes.  

La comunitat de propietaris Urcatusa Urbanització Montclar és la que figura com a titular 

del xalet Casas, que havia estat inclòs en una de les operacions d´expropiació de Rumasa 

dels primers anys de govern del PSOE, per la qual cosa hi va haver confusió sobre qui 

ostentava la titularitat de l´edifici.  

La intenció de la direcció del Museu d´Història de Sant Feliu, i així ho ha confirmat el 

mateix Narcís Comadira, és organitzar al mes de juliol un seminari sobre Rafael Masó i 

que una de les sessions se celebri a la casa Cases, per tal de cridar l´atenció sobre la 

necessitat de garantir el futur de l´edifici. Aquest seminari l´està organitzant la Universitat 

de Girona.  

Segons Comadira, el xalet Casas és una «peça única» dins l´estil d´en Masó i té una 

influència vienesa. És també una «peça excepcional del Noucentisme català i es pot 

comparar als xalets de Joseph Hoffmann a Àustria». En qualsevol cas, aquest edifici 

demostra que «a Catalunya es feia una arquitectura de nivell europeu». 

 

Un total de 14.894 persones ha visitat la mostra de La Caixa sobre Rafael Masó. 

20/01/07 

El passat dia 7 tancaven les portes les dues principals exposicions programades en el si de 

l´Any Masó a Girona. D´una banda, la mostra organitzada per la Fundació La Caixa, 

Rafael Masó i Valentí, arquitecte, que ha tingut 14.894 visitants, gairebé el doble que 

qualsevol altre exposició organitzada en aquesta mateixa sala de Girona. I de l´altra, 

l´organitzada pel Museu d´Història de la Ciutat, Rafael Masó, ciutadà de Girona, ha 

tingut 2.343 visitants. Una setmana més tard, es cloïa la mostra que el Museu d´Art ha 

dedicat a l´arquitecte, Artistes-Masó-Artesans, amb 1.907 visites.  

A aquest mateix mes, també estava prevista la clausura de l´exposició organitzada pel 

Museu del Cinema, Una altra dimensió. La fotografia estereoscòpica i l'aportació dels 

germans Masó, però a causa de l´èxit de públic assolit, amb 3.739 visitants fins al 31 de 

desembre, ha estat prorrogada fins al 9 d´abril. Pel que fa a l´organitzada per la  
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Diputació de Girona, Geografia de Rafael Masó. L´arquitecte i les comarques gironines, 

va aconseguir en quatre setmanes, 1.701 visitants. 

 

Un total de 5.500 alumnes ha participat en el concurs de dibuix de l´Any Masó. 26/01/07 

El concurs de dibuix organitzat per Ràdio Girona-Cadena SER dins els actes oficials de 

l´Any Masó ha estat «un èxit de participació», segons va explicar el director de la cadena 

SER a les comarques de Girona, Jaume Serra, qui va destacar que «l´alt nivell de tots els 

treballs i l´esforç que han fet les escoles per difondre entre els alumnes l´obra de 

l´arquitecte». El jurat estava format pel president del Col·legi d´Arquitectes, Josep Riera, 

l´escriptor Narcís-Jordi Aragó, i Serra. 

 

Un llibre virtual mostra la correspondència entre Joan Baptista Coromina i Rafael 

Masó. 30/01/07 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universitat d'Alacant ha publicat el llibre 

d'Annie Unland Una amistat generosa i noble. Cartes de Joan Baptista Coromina a Rafael 

Masó (1908-1919). Es tracta d´un document digital que es pot consultar a través de la 

pàgina web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

Aquest llibre en format digital és el resultat de cinc anys d'investigació sobre l´autor de les 

cartes, Joan Baptista Coromina Figueras, personatge polifacètic, artista pintor, ceramista, 

investigador, empresari i primer director de l'escola d'arts i indústries de Palafrugell el 

1913. El document també descobreix les relacions d'estreta amistat que va tenir amb 

l'arquitecte gironí Rafael Masó -ambdós cofundadors de l'empresa de ceràmica La 

Gabarra, de la Bisbal d´Empordà, el 1911- i sobre el món en el qual li va tocar viure, 

enmig dels moviments artístics i culturals de la Catalunya de principis del segle XX. 

 Aquestes cartes, moltes de les quals contenen dibuixos i croquis de tota mena, es 

conserven a l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Girona. A la introducció, Annie 

Unland fa una presentació i exposa les conclusions del seu treball de recerca. En un segon 

apartat, hi ha la transcripció de totes les cartes amb els dibuixos fets per Joan Baptista 

Coromina en el lloc concret on es troben als manuscrits. S´acompanyen de notes 

explicatives i d´il·lustracions que no formen part de la correspondència però que vénen a  

completar les dades del text. El tercer apartat ofereix un seguit de fitxes, il·lustrades també 

amb nombroses fotografies, que desenvolupen aspectes com la faceta de pintor de 

Coromina, els elements ceràmics destacables fets per La Gabarra per a obres de Rafael 

Masó i d´altres arquitectes rellevants de l´època, o el nomenament de Coromina com a 

director de l'escola menor d'arts i indústries de Palafrugell. L'obra inclou també un ampli 

glossari de terminis propis de la ceràmica fet a cura de l´historiador Xavier Rocas, 

director del Terracotta Museu de la Bisbal. Finalment, Una amistat generosa i noble. 

Cartes de Joan Baptista Coromina a Rafael Masó (1908-1919) conté un annex que aplega 

les cartes del germà de Joan Baptista Coromina, Alfons, a Rafael Masó, la reproducció 

del primer catàleg de La Gabarra i una extensa bibliografia. 

Joan Baptista Coromina (1890-1919), gran amic d´intel·lectuals palafrugellencs, 

bisbalencs i gironins, de pintors, d´artistes i de l'escriptor Josep Pla, va ser una persona 

molt inquieta, dinàmica, sensibilíssima, culta i d´una personalitat molt complexa. Les 

seves cartes, de molt bon llegir, on expressa els seus sentiments, els seus estats d´ànim, les 

seves preocupacions, permeten conèixer-lo millor i copsar tots els matissos del seu 

sorprenent tarannà. La publicació d´aquesta correspondència contribueix així a la difusió 

i conservació del nostre patrimoni cultural, a més de rescatar de l´oblit aquest bisbalenc 

mereixedor de l´homenatge que Unland vol retre-li amb aquest llibre. 

 

L´exposició sobre l´arquitecte i home de lletres Rafael Masó arriba a Olot. 24/02/07 

L´Obra Social de «la Caixa» presenta a Olot l´exposició dedicada a l´arquitecte, poeta i 

escriptor Rafael Masó i Valentí (1880-1935), que va tenir un paper fonamental en la vida 

cultural de Girona entre el 1906 i els anys de la Segona República. Masó va projectar més 

de 200 obres i alguns d´aquests projectes, com la remodelació de les cases del riu Onyar, 

han esdevingut icones de Girona. Però de l´obra de Masó també en queden testimonis en 

d´altres localitats, com ara la casa Masramon d´Olot, probablement l´obra més important 

fora de Girona. 

 

Nausica Masó dissenya joies inspirades en l´arquitectura del seu avi Rafael 01/03/07 

La Demarcació de Girona del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya (COAC) inaugurarà 

l´exposició De Masó a Masó. Joies de Nausica Masó, inclosa dins de l´Any Masó cent 

anys d´arquitecte, demà divendres (20 hores), a la sala d´exposicions La Cova, a la plaça  
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de la Catedral. 

 De Masó a Masó dóna a conèixer les joies que Nausica Masó, néta de l´arquitecte, ha 

realitzat a tall d´homenatge al seu avi. A partir d´una acurada selecció d´elements 

ornamentals que es troben en els edificis més emblemàtics de Rafael Masó com La Punxa, 

La Farinera Teixidor, el Garatge Ensesa, entre d´altres, la dissenyadora ha creat una 

nova col·lecció de joies en les quals no hi ha hagut la intenció de fer un calc fidel dels 

detalls sinó que n´ha simplificat les línies per dur a terme una miniatura. Dins la mostra 

s´hi troben peces úniques realitzades artesanalment amb or, argent, plaquejats, esmalts a 

foc, ivori llavorat i gemmes de talla especial.  

Nausica Masó va néixer a Girona el 1965. Va cursar estudis d´Arts i Oficis a l´Escola 

d´Art d´Olot (1988-89) i a l´Escola Llotja de Barcelona (1989-94), on es va graduar amb 

diploma honorífic en l´especialitat d´Esmalt al Foc (1992) i en la de Joieria (1994). L´any 

1994 va ser seleccionada amb una beca pel V Seminario de Joyeria del concurs Diamantes 

Hoy, de De Beers, patrocinada pel joier barceloní Aureli Bisbe. El mateix any va obtenir 

un guardó en el concurs de Disseny de Joies convocat per l´Associació de Gemologia de 

Barcelona. 

Ha participat en diverses exposicions col·lectives, com la d´esmalts Llotja 90 a la 

Corunya, la del premi Emison d´Esmalts, al Centre Permanent d´Artesania de Barcelona 

(1991), la d´esmalts del desè aniversari de CIDAE, al California Museum de San 

Francisco, EUA (1993) i Barnajoia de Barcelona (1995).  

També, l´any 1997 va prendre part en l´exposició de joies de la Fira Mundial de Basel, 

Suïssa, on va ocupar l´estand Desing from Spain amb cinc dissenyadors més de l´Estat 

espanyol. El 2000 va exposar les seves joies en solitari a la Demarcació de Girona del 

COAC. El desembre del mateix any va inaugurar el seu propi taller-botiga de cara al 

públic a Girona ciutat, on treballa especialitzant-se en la creació de joies úniques i 

personalitzades. 

 

Arriba a la Bisbal la mostra «Geografia de Masó» en homenatge a l´arquitecte gironí. 

01/04/07 

 

La sala El Mundial de la Bisbal d´Empordà va acollir ahir al vespre la inauguració de 

l'exposició Geografia de Masó, de la qual té cura la Diputació de Girona i que  

s'emmarca en la celebració de l'Any Masó.  

L'exposició vol oferir una visió de conjunt de l'arquitecte clarament arrelat a les 

comarques de Girona. La intenció és presentar un arquitecte que va més enllà de la ciutat 

de Girona i es vincula al territori més ampli de la demarcació. No es tracta d'una 

exposició purament d'arquitectura, sinó que, tot i que aquesta és un element determinat, es 

tenen molt en compte els vincles literaris i gràfics, dibuixos i imatges, que Rafael Masó va 

trenant amb el territori. 

 

Rafael Masó, poeta. 11/04/07 

Oh com tot s´ennobleix i pren un somriure d´infant extasiat!». Des de la mirada innocent 

d´un infant que contempla extasiat el món que l´envolta, Rafael Masó expressa la bellesa, 

moltes vegades ignorada per altres poetes, de la vida que se li atorga com un do inefable. 

La seva paraula, depurada i senzilla alhora, crea un univers habitable, serè, on la felicitat 

del moment viscut, intens i pletòric d´esperança, s´obre a uns altres éssers que participen 

d´aquesta plenitud de vida. De vida que s´esmuny de les seves mans d´arquitecte de la 

paraula. Sentiments d´una dolcesa serena que aquieten l´ànima i la deixen suspesa d´un 

alè que és etern. El món, caduc i efímer, esdevé, d´aquesta manera, infinit en un in 

crescendo emotiu, com una suite de Bach. Només la música pot assolir aquests hàlits 

d´esplendor i embadaliment. Però la paraula de Rafael Masó té aquesta tonalitat. Així des 

de «la serenitat d´un dia clar, com m´has entrada anima endins» pot aribar a contemplar-

la amb tota la seva nuesa, despullada de tot allò passatger: «Oh serenor d´un dia clar! Oh 

grocs dels arbres tardorals! Resteu-me al cor fins que un demà me porti joies eternals!». 

Ressonen les veus d´aquells poetes que han dut al cor la immensitat de la Natura com a 

reflex d´un paradís ignot i recordat. La llum penetra fins als llocs més recòndits de la seva 

intimitat, d´un món petit i entranyable, d´uns carrers estrets i humits que el poeta recorre 

sempre acompanyat de la llum incerta i inabastable: «Per què dins d´aquests ulls d´eix 

infant que et transita s´hi aboca tot el cel i la llum infinita?». I és que Masó contempla el 

món amb ulls enamorats i s´imposa la passió que sent per ell sobre els núvols que volen 

amagar tanta bellesa, tanta alegria de viure. I vessa, la seva paraula, claredat i 

transparència d´un món insòlit i inesperat: «Més de prompte tu eixies auriolada i era la 

vall desperta i enriolada de la llum dels teus ulls enamorats». I sempre l´alegria com una 

constant que viu intensament i també  
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sobtadament. Com un do diví: «quina pluja benaurada ha fet florir l´alegria dins mon 

cor?». Així la poesia Ovirant la ciutat es converteix en una oda a la ciutat envoltada de 

Natura i sintetitza l´admiració del poeta per totes dues. El poeta assoleix cimeres d´èxtasi 

en l´harmonia perfecta dels contraris i s´entrega dolçament a un món que esdevé mític 

davant els ulls de l´artista: «Obre´m tos braços i rebe´m amorosa en ton si com el coixí 

nevat, rep carinyosament les satinades galtes de la princesa dormenta». Rafael Masó, el 

poeta de la llum i de l´alegria, el poeta que recorre el món amb ulls nítids i enamorats, ha 

de tenir un lloc preeminent entre els poetes catalans que han sabut fer de la prosa diària 

sonets i alexandrins. Constructor d´una paraula mítica i mística. 

 

Una exposició al Col·legi d´Aparelladors repassa el procés per construir la Punxa. 

12/05/07 

El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona va inaugurar ahir una 

exposició que repassa el procés de construcció de la Casa Teixidor o de la Punxa, obra de 

l´arquitecte Rafael Masó. La mostra, que es pot visitar fins al 7 de setembre, indaga en la 

biografia del seu promotor, Alfons Teixidor, i incideix en el paper dels col·laboradors 

habituals de Masó: la ceràmica de la fàbrica bisbalenca de la Gabarra, la pedra de la 

saga de picapedrers Casellas i els ferros d'art de la família Cadenas. 

«A l'exposició es podran admirar tant els primers plànols arquitectònics de la Casa 

Teixidor com el motllo original amb què es van fer les petxines de dalt la cúpula», ha 

comentat el president del Col·legi d'Aparelladors, Ernest Oliveras. A més, un audiovisual 

il·lustra el treball dels artesans a la fàbrica de Can Coromina de la Bisbal, ara en procés 

de tancament i que va tenir entre últims encàrrecs el de fabricar les 3.200 rajoles per 

restaurar la Punxa arran de la caiguda d´un llamp el juliol passat. 

 De fet, s´ha aprofitat el succés, que va costar 91.000 euros, per muntar una exposició 

paral·lela a la mateixa seu del Col·legi d'Aparelladors amb fotografies i retalls de diaris 

que mostren una cronologia dels fets. 

D´altra banda, i també emmarcat dintre els actes de celebració de l'Any Masó, s'ha 

aprofitat l'ocasió per presentar oficialment el llibre La Casa Teixidor de Masó. El 

promotor, l'arquitecte i els seus col·laboradors, obra de Josep Pujol. 

Teresa M. Sala explora la modernitat de Santiago Rusiñol i Rafael Masó. 23/05/07 

Teresa M. Sala, professora d´història de l´art contemporani de la Universitat de 

Barcelona, pronunciarà avui a dos quarts de vuit la conferència El sentit de la modernitat 

en Rusiñol i Masó. 

Aquesta conferència s´emmarca dins el cicle Girona, entre el Modernisme i el 

Noucentisme, programat per l´Aula d´Humanitats del Centre Cultural la Mercè en el marc 

dels Anys Rusiñol i Masó. El cicle ha estat coordinat pels professors de la UdG Margarita 

Casacuberta i Joaquim M. Puigvert: l´objectiu del programa de conferències és explorar 

culturalment la ciutat de Girona durant un dels períodes més interessants de la seva 

història, els anys que es viuen a cavall del Modernisme i el Noucentisme, a partir de la 

mirada i la petjada d´aquests dos intel·lectuals. 

 

Indústria vinculada a Rafael Masó. 25/05/07 

La fàbrica Coromina de la Bisbal d´Empordà es va posar en marxa el 1918 i, al llarg dels 

anys, ha estat sotmesa a diverses ampliacions. Abans d´ubicar-se a l´emplaçament actual, 

el 1911, els germans Coromina van obrir un obrador a Terracotta que van fundar 

comptant amb la col·laboració de Rafael Masó. L´objectiu de l´arquitecte era disposar 

dels models de ceràmica que l´interessaven.  

El complex, que es va tancar el 30 de març passat i ocupa una finca de 9.128 metres 

quadrats -6.500 edificats per la fàbrica-, s´estructura en un edifici principal amb coberta 

en forma de dents de serra i una façana plana i regular que amaga aquestes dents. 

Aquest bloc, format per dotze naus, en té adossat un altre on hi ha el forn i l´assecador. El 

conjunt industrial també compta amb dues xemeneies de maó i tres naus més, que 

contenen la trituradora de terres, les terres i els forns de rodets. 

 

Un espectacle de Cristina Cervià tanca el cicle Rafael Masó a La Mercè. 30/05/07 

La conferència La Girona morta, amb Jordi Castellanos, i l´espectacle El pensament a les 

cartes, dirigit per Cristina Cervià, posaran demà el punt i final a les activitats que el 

Centre Cultural la Mercè ha dedicat a l´arquitecte Rafael Masó en el marc de l´Aula 

d´Humanitats. La conferència començarà a les 19:30 i l´espectacle a les 21 hores.  

El pensament a les cartes permet conèixer totes les diverses facetes que va cultivar Masó i, 

sobretot, la seva part més íntima i personal. A través de les cartes personals, es  
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descobreix la seva vessant més propera, poètica i humana. L´espectacle, d´una durada 

d´una hora, té com a intèrprets Isidre Hernández i Meritxell Yanes.  

La conferència La Girona morta anirà a càrrec del catedràtic de literatura catalana 

contemporània de la UAB Jordi Castellanos, que abordarà la imatge de la ciutat en el 

tombant dels segles XIX i XX. 

 

Castell d´Aro acull una mostra sobre l´arquitecte Rafael Masó a la demarcació. 02/06/07 

La Regidoria de Cultura de l´Ajuntament de Castell-Platja d´Aro, conjuntament amb la 

Diputació de Girona presenten l´exposició Geografia de Masó-L´arquitecte i les 

comarques gironines, al Castell de Benedormiens de Castell d´Aro des d´avui i fins el 24 

de juny, i que s´emmarca justament en la celebració de l´Any Masó. La inauguració de la 

mostra serà avui a les vuit del vespre. 

Rafael Masó té un històric lligam amb la vila des de que a la segona dècada del segle XX 

sota l´encàrrec de la família Encesa va fer de S´Agaró un petit poble català integrat al 

medi. Aquest personalíssim estil resta des de llavors plasmat a Senya Blanca (1924), les 

pèrgoles de la Plaça del Roserar, la casa Sibils (1929), o la casa Gorina (1931), entre 

d´altres. 

L´exposició Geografia de Masó es planteja amb la voluntat d´oferir una visió de 

l´arquitecte clarament arrelat a les comarques de Girona. La intenció és presentar un 

arquitecte que va més enllà de la ciutat de Girona i es vincula al territori més ampli de 

tota la demarcació. No és tuna exposició purament d´arquitectura sinó que, tot i que 

aquesta és un element determinant, es tenen molt en compte els vincles i les sensacions que 

Masó va trenant amb el territori i que plasma en dibuixos i escrits. La mostra vol resseguir 

les passes d´aquest viatjant de curt recorregut i amplis horitzons. 

 

Obres de Masó com els cementiris de Juià i Girona requereixen una reforma 

«urgent» 06/07/07 

L´estudi Radiografia de l´obra de Rafael Masó, dut a terme per dos equips 

d'arquitectes i d'historiadors ha posat de relleu que, tot estar en ple Any Masó, encara hi 

ha edificis de l´arquitecte gironí que perillen i requereixen «una intervenció urgent». 

Aquest estudi, que ha pres forma de llibre de fitxes, d´una banda, i de l´altra, d´exposició  

-inaugurada ahir a Girona i que itinerarà per altres ciutats catalanes-, ha consistit a 

«radiografiar» dotze obres de Masó, amb la voluntat de veure'n l'estat actual i establir un 

protocol d´actuació per a futurs arquitectes, paletes o lampistes que hagin de treballar-hi, 

a fi i efecte que no les malmetin més.  

Segons Frederic Cabré, secretari de la demarcació gironina del Col·legi d´Arquitectes de 

Catalunya, entre les obres que necessiten una actuació urgent per evitar que es degradin 

fins a la perdició hi ha la tanca del cementiri de Girona i el cementiri de Juià. Segons 

Cabré, que ahir va presentar l´estudi, la conclusió és que les obres que han perdurat de 

Masó -moltes ja van ser destruïdes- presenten un «estat de conservació variat».  

Per posar algun exemple, Cabré va esmentar que la casa Casas (Sant Feliu de Guíxols) ha 

sofert una gran transformació als jardins que l´envoltaven, que han estat urbanitzats, però 

l´edifici es manté en bon estat i amb els elements originals. La casa Masramon d´Olot, en 

canvi, ha sofert més transformacions, però «encara està en bon estat», malgrat que 

elements fràgils, com alguns estucs, «es poden perdre» si no s´hi intervé. 

Les 12 obres estudiades en aquesta Radiografia de l´obra de Rafael Masó són la Casa 

Masramon a Olot, la Casa Casas a Sant Feliu de Guíxols, la tanca del cementiri de 

Girona, la Casa Cendra d´Anglès, el Mas El Soler a Sant Hilari Sacalm, les Escoles de 

Sarrià de Ter, el Mas Ordis a Crespià, el cementiri municipal de Juià, l'església de Sant 

Salvador de Bianya, la Casa Oller a Brunyola, el Mas La Dou a la Vall d'en Bas i la 

Central Elèctrica Vinyals a Flaçà. 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va participar ahir 

en l´acte inaugural de l´exposició del mateix tema, que fins el 17 de setembre es podrà 

visitar a la seu gironina del Col·legi d´Arquitectes. La intenció és exportar la mostra a la 

resta de seus del Col·legi per difondre l´obra de Masó més enllà de la realitat gironina.  

El catàleg de l´exposició és un llibre de fitxes, de disseny singular, que permet accedir 

d´una manera pràctica a la informació de cadascula de les obres de Masó. La gran 

quantitat d´informació que hi ha té per objectiu evitar que els que en el futur hagin de fer 

reformes en aquests edificis, danyin els elements masonians.  

Segons Frederic Cabré, les obres escollides «són aquelles que no han estat objecte d'una 

rehabilitació integral, perquè ens interessava determinar quin era l'estat actual de 

conservació en què es trobaven». En total, s'han escollit obres que abasten els diferents 

camps en què va treballar d'arquitecte gironí: cases, rehabilitacions i reformes, i edificis  
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públics. 

 El secretari del COAC ha explicat que, de totes les obres analitzades, aquelles on s'ha 

constatat la necessitat d'intervenir-hi de manera urgent són els cementiris. «En el cas de 

Juià, constatem que cal actuar-hi per evitar la degradació; i pel que fa a la tanca del 

cementiri de Girona, aquesta pateix també un deteriorament progressiu a conseqüència 

d'agents ambientals», ha concretat Frederic Cabré. 

 

L´exposició sobre Rafael Masó estarà tot l´estiu al Palau Moja de Barcelona. 17/07/07  

El Palau Moja de Barcelona va acollir ahir la inauguració de l'exposició Rafael Masó i 

Valentí, arquitecte (1880-1935), una mostra que ja s´ha vist a la ciutat de Girona i que 

reuneix més de 400 plànols, dibuixos, mobles i fotografies de l'arquitecte, màxim 

representant de la primera generació noucentista catalana. La mostra serà visitable a la 

capital catalana fins el 16 de setembre. A la inauguració d´ahir hi va participar el 

conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras.  

L'exposició, que es fa en el marc de l'Any Masó i que clausura la seva itinerància a 

Barcelona després de recórrer diverses localitats catalanes, commemora el centenari de 

l'any que Masó va aconseguir el títol d'arquitecte i és una reivindicació de la seva figura 

que servirà per aprofundir en la seva obra. 

Rafael Masó i Valentí, arquitecte (1880-1935), que va rebre dures crítiques d´un dels 

experts en l´obra de Masó, Narcís Comadira, exposa 30 plans originals i 160 reproduïts, 

17 dibuixos, 13 peces de mobiliari, 200 fotografies fetes expressament per a aquesta 

exposició, un plafó ceràmic i un model de columna en guix. Les obres pertanyen a 

col·leccions particulars i institucions com ara el Col·legi d'Arquitectes. 

 

Tarrús i Comadira presenten el llibre «Rafael Masó arquitecte noucentista» 20/10/07 

El Col·legi d´Arquitectes de Catalunya (COAC) presentarà dilluns a la seva seu de 

Barcelona el llibre Rafael Masó arquitecte noucentista, un estudi complet, realitzat per 

l´arquitecte Joan Tarrús i l´historiador de l´art Narcís Comadira, a l'entorn de l´obra i la 

figura de l'arquitecte Rafael Masó, la seva aportació al noucentisme català i la seva 

vinculació amb Girona.  

El llibre és una reedició de la publicació realitzada pels mateixos autors l´any 1996, un 

treball de referència que amb el pas dels anys, ha contribuït a consolidar el coneixement  

de l´arquitecte i, per extensió, d´un episodi destacat de la història de l´arquitectura 

catalana.  

La presentació comptarà amb l´assistència del conseller Joaquim Nadal, el degà del 

Col·legi d´Arquitectes, Jordi Ludevid, i els autors del llibre. L´acte forma part d´Arquiset, 

Setmana d´Arquitectura, organitzada pel Col·legi d´Arquitectes i l´Arquinfad, per al 

foment del debat, la sensibilització i la promoció de la cultura arquitectònica.  

La nova edició del llibre, amb un format més reduït i dirigit a un públic més ampli, explica 

la figura de Rafael Masó dins el seu context. La seva vida, la seva obra i el seu entorn 

cultural centren el primer capítol del llibre sota el nom de Rafael Masó i la gestació d´una 

nova estètica (1880-1914). Es detalla el Masó estudiant, l´etapa a Barcelona amb 

professors com Lluís Domènech i Muntaner, el seu primer contacte amb el noucentisme, el 

seu amor per la que seria la seva esposa, Esperança Bru, el seu vessant literari i la seva 

relació amb una Girona que transformà per convertir-la en referent cultural. El segon 

capítol està dedicat a L´obra i l´acció cívica de Masó com exemple d´intervenció 

noucentista (1912-1935). Són els anys d´Athenea, la societat que va fundar l´any 1913 per 

al foment de l´art i la cultura, o de la creació de la petita urbanització de s´Agaró. El 

darrer capítol està dedicat a l´arquitectura de Rafael Masó. Una lectura en què es 

desglossa tipològica i conceptualment la seva producció per períodes. 

 

Presenten el llibre que pretén situar Masó dins la història de l´arquitectura europea. 

23/10/07. 

 

Dibuix d´un canelobre. Projecte per a l´altar de l´església de Sant Salvador de Bianya 

(1911). 
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El Col·legi d´Arquitectes de Catalunya va acollir ahir a la seva sala d´actes de la seu de 

Barcelona la presentació del llibre Rafael Masó, arquitecte noucentista, de Joan Tarrús i 

Narcís Comadira, en un acte que va anar a càrrec de Joaquim Nadal, conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques. El llibre es presentarà demà passat -dijous (20 hores)-, a la 

seu gironina del Col·legi d´Arquitectes, amb una conferència de Daniel Giralt-Miracle.  

Aquest llibre és la segona edició, degudament actualitzada, del que els mateixos autors 

van publicar l´any 1996. Aquesta segons edició té un format més divulgatiu i un preu més 

asseguible. 

Els autors afirmen al pròleg a la segona edició que les últimes aportacions a l´estudi de 

Masó, si bé han servit per popularitzar la figura del personatge, no han servit, en canvi, 

per millorar el coneixement de la seva obra arquitectònica «ni per projectar-la fora de 

l´àmbit gironí ni per situar-la, com li correspon, dins de la història de l´arquitectura 

catalana i europea». 

En el mateix pròleg els autors sostenen que Masó és important com a arquitecte i com a 

creador d´un món formal definitori d´un moment històric.  

Segons el seu criteri, els altres aspectes de la seva activitat pública, la poesia, la política, 

fins i tot l´activisme cultural, «són complementaris de la seva obra arquitectònica, i 

potenciar aquests aspectes per davant d´aquesta pot acabar convertint-lo només en una 

figura d´interès local.  

Cal centrar la valoració de Masó en els aspectes plàstics i en una selecció rigorosa de les 

seves obres més significatives si el que pretenem és el seu reconeixement més enllà de 

l´àmbit català».  

Narcís Comadira va explicar al Diari de Girona abans de la presentació que, després que 

la primera edició quedés exhaurida, en calia una altra de més popular i assequible, ja que 

aquella era molt cara.  

A diferència de la primera, aquesta segons edició presenta quasi la totalitat de les 

il·lustracions en color, exceptuant, evidentment, les fotografies dels edificis antics ja 

desapareguts, que són en blanc i negre.  

El llibre també conté la biografia oficial d´un arquitecte que en poques dècades va perdre 

una part molt important de la seva obra perquè no va ser valorada en la seva justa 

mesura.  

Encara avui hi ha edificis projectats per Masó, com la casa Cases de Sant Feliu de 

Guíxols o la casa Masramon d´Olot, que tenen un futur incert. Aquest llibre, editat pel 

mateix Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, en deixa bona constància. 

 

Giralt-Miracle presenta el llibre sobre Rafael Masó. 26/10/07  

El crític d´art Daniel Giralt-Miracle va presentar ahir a la seu gironina del Col·legi 

d´Arquitectes el llibre Rafael Masó, de Joan Tarrús i Narcís Comadira. 

 

Un llibre difon les cartes de Rafel Masó amb els grans noucentistes catalans. 16/11/07. 

La Diputació de Girona acaba de publicar el llibre Rafael Masó i els noucentistes. 

Espistolari, que recull la correspondència de l´arquitecte gironí amb 25 personalitats 

literàries, artístiques, científiques i polítiques de la Catalunya del primer terç del segle XX.  

Amb edició a cura de Narcís-Jordi Aragó, el llibre difon la correspondència de Rafael 

Masó amb amics personals com Josep Carner, Jaume Bofill i Mates o Josep M. López 

Picó, els quals s´explicaven intimitats i confidències que donen a aquestes cartes un to 

molt humà que permet descobrir les relacions internes d´aquell grup d´intel·lectuals.  

Narcís-Jordi Aragó va considerar ahir que la part «més interessant» del llibre és la que 

conté les cartes creuades entre dos, ja que permet apreciar la dialèctica que mantenien. És 

el cas de la correspondència amb López Picó (78 cartes), Joan Llongueras (50) o Bofill i 

Mates (28). 

De Josep Carner es difonen 16 cartes, per no les que li va contestar Masó. No s´han 

conservat.  

Aragó va explicar que, a través d´aquesta correspondència s´explica una època, la que va 

del modernisme fins a la consolidació del noucentisme, període que va tenir «un especial 

esclat cultural a la ciutat de Girona».  

D´aquest espistolari destaquen cartes com la que el propietari rural i escriptor Joaquim 

Ruyra -l´home admirat, patriarca del grup-, va escriure per explicar, amb gran 

meticulositat, quines eren les terres que li corresponia defensar després del gran incendi 

de les Gavarres.  

Narcís-Jordi Aragó va qualificar de «delícia» i «exquisidesa» una altra carta, aquesta 

redactada a Madri per un Josep Carner que acabava de presentar-se a unes oposicions, i  
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es dedica a explicar com ocupa el temps que li sobra.  

El llibre, inclòs dins els actes de l´Any Masó, compta amb un pròleg de la historiadora i 

arxivera Rosa M. Gil. Segons Gil, les cartes incloses al llibre suggereixen abundants noves 

línies d´investigació.  

Per la seva part, Dani Vivern i Joan Vicens, que han tingut cura de la transcripció de les 

cartes, expliquen a l´epíleg les dificultats per interpretar els textos manuscrits i subratllen 

les virtuts del gènere epistolar, avui en decadència. 

 
 

TRET DE: 

- DIARI DE GIRONA. 
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ANNEXES: LA FARINERA TEIXIDOR.  

 

1- PERMÍS D’OBRES DE L’ANY 1910-1911. 

2- PERMÍS D’OBRES DE L’ANY 1915-1916. 

3- PERMÍS D’OBRES DE L’ANY 1923-1924. 

4- DIETARI DE 1911 DE LA FÀBRICA LA GABARRA. 

5- ESCATES DE LA COBERTA DE LA FARINERA TEIXIDOR.  

6- PERMÍS D’OBRES DE JOSEP ESTEVE CORREDOR. 

7- RESTAURACIÓ DE LA FARINERA TEIXIDOR I LA SEVA 

AMPLIACIÓ. ARCADI PLA MASMIQUEL. 

8- CATALOGACIÓ DE LA FARINERA TEIXIDOR. 

9- PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE L’ILLA DE LA FARINER A 

TEIXIDOR. 

10- PERMÍS D’OBRES D’ARCADI PLA MASMIQUEL. 

11- ESTUDI DE LA CERÀMICA DE LA FARINERA TEIXIDOR. 

ARCADI PLA MASMIQUEL. 

12- EL PUNT  - EDICIÓ ESPECIAL: LA NOVA SEU.  

13- ESPAI OBERT – TONI CUMELLA I LA RESTAURACIÓ DEL  

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. 

14- DIARI DE GIRONA – LA FARINERA O EL MODERNISME 

GIRONÍ. 

15- DIARI EL PUNT – LA FARINERA TEIXIDOR, OBRA CAPI TAL 

DE MASÓ, ES COMENÇARÀ A REHABILITAR AQUEST ANY. 

16- DIARI EL PUNT – LA FARINERA TEIXIDOR DE GIRONA SERÀ 

LA NOVA SEU CENTRAL D’EL PUNT. 

17- DIARI EL PUNT – LA FARINERA TEIXIDOR, EDIFICI 

EMBLEMÀTIC DE RAFAEL MASÓ, SERÀ LA SEU CENTRAL D’EL  

PUNT. 

18- REVISTA DE GIRONA – LA FARINERA RECUPERADA. 

19- REVISTA ON – RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 

FARINERA TEIXIDOR. GIRONA. 

20- DIARI EL PUNT – LA NÉTA DE RAFAEL MASÓ CREA UNA  

COL.LECCIÓ DE JOIES INSPIRADA EN LA FARINERA TEIXID OR. 
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1 – PERMÍS D’OBRES DE L’ANY 1910-1911. 
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2 – PERMÍS D’OBRES DE L’ANY 1915-1916. 
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3- PERMÍS D’OBRES DE 1923-1924. 
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4- DIETARI DE 1911 DE LA FÀBRICA LA GABARRA. 

 

 
Començament del Llibre de comptes de La Gabarra.  
 

 

 

 

Pàgines on es veuen les hores dedicades a les rajoles de Masó 
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Pàgina on es veu el cobrament de les rajoles i escates fetes per Alfons Teixidor 
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5- ESCATES DE LA COBERTA DE LA FARINERA TEIXIDOR.  

 

 

 
Motlle original i peça amb engalva de les escates de la coberta de la Farinera realitzades 

per La Gabarra. Propietat del Museu de Terracotta de la Bisbal d’Empordà. 

 

 

 

 
Escata original de la Farinera Teixidor, realitzada per La Gabarra. Propietat del Museu 

de Terracotta de la Bisbal d’Empordà. 
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6- PERMÍS D’OBRES DE JOSEP ESTEVE CORREDOR. 
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7- RESTAURACIÓ DE LA FARINERA TEIXIDOR I LA SEVA 

AMPLIACIÓ. ARCADI PLA MASMIQUEL. 

 

 Si en arquitectura la “consciència de lloc” és la base sobre la que s’estructuren les 

bones solucions, en la intervenció sobre edificis històrics, a l’esmentada condició s’hi 

afegeix la presència de l’edifici que cal restaurar o ampliar. 

 

 Cal en aquests casos obrir un complet estudi, amb un aixecament de l’estat actual, 

una anàlisi de la seva situació física, i un detallat coneixement de la seva història i de les 

vicissituds que ha tingut. 

 

 En el cas de la Farinera Teixidor, obra cabdal de la primera etapa de l’arquitecte 

Rafael Masó, la seva peça més emblemàtica a la ciutat de Girona, va necessitar de 

l’aplicació de les anàlisis esmentades amb la profunditat que l’edifici es mereixia. 

 

 He comentat moltes vegades la dificultat que té d’intervenir en edificis històrics; es 

necessita un anàlisi molt objectiva per tenir el respecte necessari a les qualitats bàsiques 

de l’edifici i conèixer a fons els seus possibles defectes o mancances per decidir fins a quin 

punt la intervenció pot esser més o menys fonda; cal estudiar a fons les bases dels 

llenguatges emprats perquè quan hi treballem amb un edifici nou, trobem arguments 

compatibles que no efectin l’essència bàsica de l’edifici. 

 

 La Farinera Teixidor representa un punt final en la primera etapa de l’arquitecte 

Masó. És la seva obra més gaudiniana i marca la transició entre el Masó modernista i el 

Masó noucentista. 

 

 La condició de lloc era mantenir l’atractiu i la imatge de La Farinera i, malgrat 

que la intervenció – és a dir la restauració i ampliació – era de dimensió considerable, la 

intenció va ser fer que pel vianant, la imatge de l’edifici restés intocada. 

 

 

 

 El segon punt més important era el de plantejar un projecte que reforcés la base de 

la seva arquitectura; en concret, l’edifici original de 1910-1911 és una porta d’entrada a 

un conjunt edificat (el que, amb el temps esdevindria la indústria farinera del Sr. 

Teixidor); la base del meu projecte és reforçar aquesta entrada i generar un fluxe de 

vianants per l’interior de la seva arquitectura (sense necessitat d’entrar a l’edifici) 

connectant la carretera de Santa Eugènia amb el passatge posterior que el propi projecte 

va obligar a convertir en carrer peatonal, comunicant el Passatge Masseguer amb el 

carrer Canonge Dorca. 

 

 El pas interior concentra la seva força en la transició entre el pont de l’edifici 

original , el pati, i l’accés al carrer posterior, ja en l’edifici modern. 

 

 Aquesta tensió en el pati central és l’eix vertebrador de l’arquitectura del nou 

conjunt. En el pati s’hi situa l’entrada principal i s’hi contraposen les arquitectures de 

l’edifici original i del nou, amb una voluntat clara i manifesta d’obtenir un nou conjunt 

unitari que valori totes les èpoques en les que s’ha anat construint l’edifici. 

 

 Aquesta intenció no està desprovista d’ambició en el nou edifici però cal reiterar 

que la base de tot és la màxima valoració de la preexistència de Masó coma norma 

primordial. 

 

 És a dir, la filosofia de l’arquitectura de la nova Farinera Teixidor, amb la seu 

corporativa del diari El Punt, vol trobar el punt d’equilibri de totes les èpoques, amb 

voluntat de valorar íntegrament el nou conjunt. 

 

 Per això els llenguatges emprats en l’edifici nou, tant en el pati com en la façana 

posterior, busquen la complicitat simbòlica que farà possible que el nou edifici pugui ésser 

considerat com unitari, coherent i integrat. 
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 Per establir aquestes relacions ha calgut enderrocar els afegits posteriors i 

superiors que van anar apareixent al llarg del desenvolupament de la vida de l’edifici 

original; aquests afegits, fets ja sense la presència de Masó, responien a necessitats 

puntuals del creixement utilitari de l’habitatge i la indústria; un cop enderrocats cossos 

sobrats calia establir la possible intervenció sobre l’edifici històric sense però reproduir 

gestos i llenguatges dels quals no teniem ni referències ni imatges (un plànols indicatius i 

unes fotografies, poques de 1916); els remats i detalls de l’edifici original es contraposen 

amb elements volgudament contrastats com les grans barbacanes de l’edifici nou o els 

potents volums metàl.lics de les tribunes del nou edifici, que respecten la posició, els eixos, 

les dimensions, etc. que amb una formalització molt més espectacular i escenogràfica són 

a l’edifici antic. 

 

 El volum que tanca el conjunt té una sèrie de característiques afegides i 

complementàries que actuen en el mateix sentit d’unitat abans esmentat: 

 

 D’una banda, la coberta de coure corbada que actua de teló final de l’operació, 

oferint una visió de remat del conjunt, definint el límit del nou edifici amb línia no radical 

de la visió tangencial de la corba; per l’altre banda a la façana posterior, aquesta coberta 

baixa fina a la segona planta, la qual cosa, conjuntament amb les marcades línies 

horitzontals de les cornises de pedra artificial, alleugera el seu volum. Aquesta façana està 

composada amb elements que li permetin integrar-se en el tot unitari del conjunt. La 

posició i tamany de les obertures, les dimensions de la torre i del cos central, segueixen 

l’esperit de l’edifici de Masó, així com els materials, l’estuc, la ceràmica, etc. 

 

 En certa manera, essent una façana que no renuncia a expressar una manera 

diferenciada de fer arquitectura (per sensibilitat, per època) neix de la ja tant esmentada 

voluntat d’integració en un sol conjunt equilibrat. 

 

 L’organització interior de l’edifici es basa en la dualitat expressada, atorgant els 

apartats d’alta direcció i representativitat a l’edifici històric, i l’àrea de funcionalitat  

més clara a l’edifici modern; els dos mons es troben a la gran sala de redacció i direcció 

periodística, autèntic cor de l’edifici, espai on es genera la part més visible de l’activitat 

que és el diari, les notícies; l’espai de la sala de redacció incorpora doncs aquesta doble 

cara equilibrada en un local únic, tant per la seva dimensió com per la seva localització, 

unint de manera molt efectiva les dues bandes. 

 

 L’altre punt important és el reforç de la idea de que el pont ha d’ésser un espai 

molt important en la definició organitzativa de la casa, per la qual cosa, una nova escala 

de fusta doblada a l’altra banda de la principal, serveix de punt de trobada de 

l’organització, deixant les dues escales més modernes d’estricte sistema de comunicació 

laboral o evacuació d’emergència. 

 

 L’altre espai significatiu és la gran sala del centre de documentació – biblioteca 

que ocupa el sota coberta de remat posterior que reuneix també una funció molt 

significativa en un espai singular, des del que es recupera la visió espectacular de la 

fantasia de l’edifici antic, resseguint els remats característics de les seves cobertes. 

 

L’experiència d’una obra tant singular. 

 

 Finalment, uns breus comentaris del que representa per mi haver tingut el privilegi 

d’enfrontar-me a un repte tant delicat com ha estat aquest. 

 

 D’entrada, ja és molt important el haver participat d’un projecte empresarial i 

periodístic tant ambiciós com és el diari El Punt. Això sol, i haver viscut el procés evolutiu 

i organitzatiu ple de tanta esperança, ja és de per si reconéixer que ha estat plegat de 

dificultats de tot ordre per tenir el millor edifici, preservant els criteris arquitectònics  

exposats. 

 

 El projecte no solament és complexe pels aspectes de disciplina arquitectònica, ja 

de per si difícils, sinó també per la pluridisciplinarietat del conjunt, ajuntant formes de fer 

diferents, artesanies d’altres èpoques, instal.lacions tecnològicament avançades, 

subcontratistes molt variats. No ha estat fàcil però ha sigut molt interessant i enriquidor.  
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 Hem transformat les dificultats – que hi ha hagut, i de tot ordre – en palanques de 

millora dels diversos aspectes del projecte; cada nova complicació obligava a replantejar 

altra vegada molts aspectes. Però si d’alguna cosa estic content és de que malgrat totes 

aquestes circumstàncies no solament no s’ha perdut l’esperit original sinó que s’ha 

millorat de manera evident. 

 

 En darrer terme, la part personal, tot això s’ha fet amb la suma de molta gent del 

meu equip a nivell de projecte i direcció; molta gent al diari i a l’obra que ho ha fet 

possible; tothom hi ha contribuit des del seu apartat individual i en el conjunt de les 

diferents empreses. Tornant a l’obra complexe, podem segurs que en aquesta realització, 

més que en moltes altres més convencionals, tothom ha estat bàsic i fonamental, des de els 

manobres i els paletes, passant per totes les complicades especialitats tradicionals 

(guixaires, estocadors, pintors, fusters, manyans, serrallers, ceramistes, vitrallers, etc.) 

fins als especialistes i els enginyers de les més complexes tecnologies. Tots aquests graons 

professionals, del més humil al més sofisticat, hi ha tingut especial dedicació i igual 

importància. 

 

 També, i molt important la tasca exercida per l’empresa que ha tirat endavant tant 

ambiciós repte; en un món on s’aprecia cada cop menys els intangibles de la vida, on el 

materialisme i l’economicisme presideixen totes les decisions, trobar gent disposada a 

pensar en quelcom més enllà és singular, apassionant, i gratificant. 

 

 El projecte i l’obra ha estat un procés llarg (1991-2000) i meticulós però al mig de 

totes les dificultats sempre hem tingut la convicció de que feiem una feina important i 

apassionant. Crec que ens n’hem sortit, i penso que si Rafael Masó veiés el que hem fet 

aquesta colla llarga d’homes i dones de Girona, estaria satisfet del nostre esforç. En el 

fons ho hem fet per la seva exaltació, pensant en la seva figura i en el que la ciutat de 

Girona en conjunt l’hi deu. 

 Del resultat m’agraden especialment dues coses: d’una banda, que la gent que 

passa per davant i admira l’obra pensa que pràcticament només hem restaurat l’edifici  

vell, que no hem fet res més que això; i de l’altra, que tothom està fent seu l’edifici, tant els 

seus usuaris com la gent en general, acomplint-se aquell objectiu tant important en la idea 

de l’Arquitectura com a bé social, en definitiva com un fet de cultura col.lectiva. 

 

TRET DE: 

 

- MEMÒRIA DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA FARINERA 

TEIXIDOR.  

Autor: Arcadi Pla Masmiquel. Projecte i Direcció: 1991/2000. 
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8- CATALOGACIÓ DE LA FARINERA TEIXIDOR. 
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