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Farmàcia Masó – Puig, actualment Farmàcia Saguer. Façana. Autor: Miralpeix Arxiu del 

COAC de Girona.  

  

 

Farmàcia Masó – Puig, actualment Farmàcia Saguer. Interiors.  
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QUIOSC PER A JOAN MASÓ. 

Projecte no realitzat. 

Rambla de la Llibertat. Girona. 

1908. 

 

CAPELLA PANTEÓ PER A LA FAMÍLIA COLL. 

Cementiri municipal de Salt. Salt. 

1908. 

 

CAMBRIL DE LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA. 

Plaça Hospital. Girona. 

Desapareguda. 

1908. 

 

CASA LLUÍS BATLLE. 

Reforma. 

c/ Fontanilles, 2; Nou, 9-15; Sant Francesc, 16. Girona. 

1908-1910. 

 

 

Casa Batlle. Façana dels carrers Nou i Fontanilles.Estat actual. 

 

 

Detall del mussol del coronament de la Casa Batlle. 
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ESGLÉSIA DE SANT FELIU. CAPELLA DE SANT NARCÍS, CAPELLA DE LA PASSIÓ I 

MORT I PROJECTE DE BAPTISTERI. 

Plaça Sant Feliu, s/n. Girona. 

1908, 1914-1915, 1925 i 1929. 

 

IMPRÈS DE L’EXPOSICIÓ D’ARTISTES GIRONINS. 

1908. 

 

TINTER PER A FRANCESC CAMBÓ. 

1909. 

 

ESCALA A LA CASA COMTESSA DE L’ASALTO. 

c/ Cort Reial, 18. Girona. 

1909. 

 

CASA RAMÓN BOIX. 

Reforma. 

c/ Ballesteries, 43. Girona. 

1909. 

 

OFICINA PER A LA CAIXA DE PENSIONS I D’ESTALVIS 

Rambla Verdaguer; c/ Creuada. Girona. 

Modificada.  

1909. 

 

MAGATZEM FÈLIX FARRÓ RABERT. 

c/ Figuerola. Girona. 

Modificat. 

1909. 

 

PANELL PER A FRANCESC MONTSALVATGE. 

1909. 

QUADRA PER A LLUÍS PERICH. 

c/ Figuerola. Girona. 

Desapareguda. 

1909. 

 

CAN COLL (CASA FERRAN COLL, HOTEL CAL GOVERNADOR) 

Reforma. 

c/ de Baix, 26; Carretera General, 24. Borrassà. 

1909-1910. 

 

SEPULCRE DE LES FILLES SOLÀ I CASELLES. 

Cementiri de Garriguella. Ctra C-252. Camí del Cementiri. Garriguella. 

1909. 

 

CASA ALFONS TEIXIDOR (ESCOLES DE SARRIÀ) 

Reforma. 

c/ Major de Sarrià, 59. 

1909-1910. 

 

ESCOLA PÚBLICA AGUSTÍ GIFRÉ. 

Plaça Poble, 3-5. Sant Gregori. 

Modificada. 

1909-1910 i 1917. 

 

MAS LA RIBA (CAN BURCH) 

Reforma. 

L’Hostalnou. Ctra. C-26 Olot-Camprodon. Km 219,7 

Modificat. 

1909-1911. 
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BOTIGA CLARAMUNT 

Plaça del Vi. 

Desapareguda. 

1910. 

 

 

Detall façana Mas La Riba. 

FARINERA TEIXIDOR. 

c/ Santa Eugènia, 42. Girona. 

1910-1911, 1915 i 1923. 

 

CASA MARTÍ MASSAGUER. 

Reforma. 

Travessia de la Barca, 11 

No localitzada. 

1910. 

 

CASA SALIETI. 

Reforma. 

c/ Ciutadans, 8. Girona 

1910-1911. 

 

CASA MASÓ VALENTÍ (actualment CASA NARCÍS JORDI ARAGÓ MASÓ – Futur 

MUSEU MASÓ) 

Reforma. 

c/ Ballesteries, 29. Girona. 

1910-1912 i 1918-1919. 

 

GRANJA DE PORCS COLL (DESPRÉS GRANJA SALLERAS) MAS D’EN BATLLE. 

Ctra. Borrassà – Vilamalla. Borrassà. 

No localitzada. 

1910-1911. 

 

ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR 

Restauració i reforma. 

Sant Salvador de Bianya. Pl. Sant Salvador de Bianya. Vall de Bianya. 

1911. 
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Farinera Teixidor. Detall de la tanca i tribuna de l’habitatge. Fotografia de 1916. 

 

 

Casa Salieti. Porta principal. 
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Casa Masó- Valentí. Entrada Principal. 

 

IMPRESOS LA GABARRA. 

1911-1930. 

 

 

Església de Sant Salvador de Bianya. Altar i Retaule. Fotografia del 1916. 

 

CASA MARIA MARTÍNEZ. 

Reforma. 

c/ Muntanya, 20. Girona. 

1911. 

 

FORN PER A LA CASA DE FRANCISCA FONT. 

c/ Perill, 12. Girona 

No identificat. 

1911. 

 

MAGATZEM PER A JOSEP ENSESA I PUJADAS. 

c/ Barcelona, 57. Girona. 

Desaparegut. 

1911. 
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Façana del magatzem Ensesa. Fotografia del 1971. 

 

OFICINA PER A LA CAIXA DE PENSIONS I D’ESTALVIS. 

c/ Hospici. Olot. 

Modificada. 

1911. 

 

ESCOLA PÚBLICA I AJUNTAMENT (CEIP MADRENC) 

c/ Perelló, 142. Vilablareix. 

Modificada. 

1911-1912. 

 

CAFÈ UNIÓ REPUBLICANA. 

Cassà de la Selva. 

1911-1912 

 

CASA PÉREZ XIFRA (ANTIC PALAU CARAMANY) 

c/ Bonaventura Carreras Peralta, 2; c/ Pujada de Sant Domènec. 

1912-1913. 

CASA BRU MASÓ.  

Reforma interior i moblament del primer pis. 

c/ Santa Eugènia, 5. 

1912, 1916 i 1921. 

 

RÈTOLS DE CANET DE MAR. 

Rètols per al carrer Sant Oriol executats per La Gabarra. 

1912. 

 

 

Casa Masó – Bru. Bufet del menjador. Fotografia del 1916. 

 

DÍPTIC DE PARTICIPACIÓ DE L’OFERIMENT DEL DOMICILI MASÓ-BRU. 

1912 
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Casa Masó – Bru. Armari del dormitori. Fotografia del 1916. 

 

 

Casa Masó – Bru. Capçal del llit de matrimoni. 

SALA ATHENEA. 

c/ Anselm Clavé, 30. Girona. 

Desapareguda. 

1913. 

 

 

Sala Athenea. Quatre rajoles de la façana. 

 

IMPRESOS ATHENEA. 

Invitacions, catàlegs, cartells... de les diverses activitats per la societat. 

1913-1917. 
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Sala Athenea. Perspectiva de l’interior. 

 

CONCURS PER A MONUMENT A JAUME I 

No realitzat. 

Palma de Mallorca. 

1913. 

 

ESCALINATA D’ACCÉS A LA SEU DE PALMA DE MALLORCA. 

Projecte. 

Entorn de la Seu. Palma de Mallorca. 

1913. 

 

TORRE DE LA MASIA CAN BORRA. 

Reforma. 

Trencant del camí de Sant Romà. Brunyola. 

1913-1914. 

CASA JOSEP MARIA MASRAMÓN. 

c/ Joaquim Vayreda, 6. Olot 

1913-1914. 

 

 

Façana principal de la Casa Masramon d’Olot. Fotografia del 1916. 
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CAN GRAU (CASA JOSEP OLLER, CAL BOSCH) 

Ampliació. 

Sant Martí Sapresa. Ctra. C-63, Km 34. Brunyola. 

1913-1914. 

 

CASA TOMÀS CENDRA. 

Reforma. 

c/ Avall, 31; c/ Girona, s/n. Anglès. 

1913-1915 i 1930. 

 

 

Casa Cendra. Eixides de la planta principal. Fotografia del 1916. 

 

CASA JOSEP BOIX. 

Reforma. 

c/ Ballesteries, 17. Girona 

1914. 

REIXA PER A LA CASA VERDAGUER. 

c/ Major, 9. Anglès. 

1914. 

 

CASA DE LLOGUER PER A JOAN SALIETI. 

Reforma. 

c/ de la Neu, 1; Plaça Mercaders, 14; c/ Ferreries Velles. Girona. 

1914-1915. 

 

CASA JOAN CASAS. 

Urbanització Montclar-Urcatussa. 

c/ Rafael Masó, s/n. Sant Feliu de Guíxols. 

1914-1916. 

 

 

Casa Casas. Façana principal. 
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CONCURS D’AVANTPROJECTE D’EDIFICI PER A CORREUS I TELÈGRAFS. 

No realitzat. Passeig Ramón Folch. Girona. 

1915. 

 

CASA BARRAQUER. 

Reforma. 

Plaça Mercat, 10; c/ Anselm Clavé. Sant Feliu de Guíxols. 

Desapareguda.  

1915. 

 

FARMÀCIA PER A JOAN PONT. 

c/ Sant Antoni Maria Claret, 16. Girona. 

Desapareguda. 

1915 

 

OBRADOR LLIMONA. 

Fontcoberta. Puigpalter. Banyoles. 

Modificat. 

1915. 

 

BOTIGA ADROHER. 

c/ Abeuredors. Girona. 

1915-1916. 

 

ESCOLA D’ARTS I OFICIS. 

c/ Anselm Clavé, 32; Avda. Jaume I, 3-5. Girona. 

Desapareguda. 

1916. 

 

BANDERA DE LA JOVENTUT CATÒLICA REGIONALISTA DE GIRONA. 

1916. 

 

Botiga Adroher. Interior. Fotografia del 1916. 

 

Botiga Adroher. Façana de la botiga. Fotografia del 1916. 
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RECULL DE POSTALS DE L’ESGLÉSIA DE SANT FELIU DE GIRONA. 

1916. 

 

CASAL AUTONOMISTA CATALÀ. 

Projecte. 

Av. Jaume I, 1; Plaça Marquès de Camps; c/ Álvarez de Castro. Girona. 

1916. 

 

CENTRE CATALANISTA. 

Rambla de la Llibertat.Girona. 

Desaparegut. 

1916. 

 

LOCAL PER A ANTÒNIA CASAGRAN, VÍDUA D’OLIVERAS. 

Reforma. 

c/ Ciutadans, 5. Girona. 

Desaparegut. 

1917. 

 

OFICINES DE TELÈFONS PER A LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

c/ Nou; Avda. Jaume I. Girona. 

Desaparegudes. 

1917. 

 

PALAU AGULLANA. 

Restauració. 

c/ Pujada de Sant Domènec. Girona. 

1917. 

CASA VERGÉS. 

Reforma. 

c/ Muralla; c/ d’en Mura. Palafrugell. 

No identificada. 

1917-1918. 

 

CLÍNICA MENTAL. 

Avda. Prat de la Riba, 171. Santa Coloma de Gramanet. 

1917-1927. 

 

CEMENTIRI MUNICIPAL. 

Camí de Sant Martí Vell. Juià. 

1918. 

 

CASA ARTUR RISSECH VINGUT. 

Reforma. 

c/ Sant Feliu, 46. 

No executat. 

1918. 

 

CAPELLA SARIERA. 

Restauració. 

Palau-sacosta. Antiga església parroquial. Girona. 

Desapareguda. 

1918. 

 

ALTAR A L’ESGLÉSIA SANT PERE. 

Projecte. 

Pl. Rector Homs, s/n. Terrassa. 

Desmuntat. 

1918. 
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CASA SALIETI. 

L’Estartit. Passeig marítim, 57-58. Torroella de Montgrí. 

Modificada. 

1918. 

 

CASA JOSEP RIERA. 

Reforma.  

Antic carrer de Sant Narcís, 2. Girona. 

No identificada. 

1918. 

 

SANTUARI DELS ÀNGELS. 

Projecte de reforma. 

Ctra. GIV-6703. Camí dels àngels. 

1918. 

 

CASA RIBAS CAUTERA. 

Reforma. 

c/ Peixateries Velles, 7. Girona. 

1918-1919. 

 

FAÇANA PRINCIPAL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

Ctra de Sant Feliu, 15. Girona. 

1918-1919. 

 

CASA DE PISOS DE LLOGUER TEIXIDOR, “LA PUNXA” 

c/ Santa Eugènia, 19. Girona. 

1918-1922. 

CASA PÈLACH 

Reforma. 

Avda. Sant Francesc. Girona. 

Desapareguda. 

1919. 

 

 

Façana Casa de la Punxa. Estat actual. 

 

CASA JOSEP BOSCH GARCIA. 

Reforma. 

c/ Mora, 12. Girona. 

1919. 

 

NOSTRES ARTS. 

Disseny gràfic del suplement artístic. 

1919. 
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MAGATZEM D’AGUSTÍ ENSESA I PUJADAS. 

Reforma. 

c/ Santa Eugènia, 7; Plaça Carril (actualment Poeta Marquina); c/ Estació. 

Desaparegut. 

1919, 1920 i 1923. 

 

MAS BRU (ANTIC MAS OLIVER) 

GARATGE I GLORIETA. 

Domeny. Ctra. GI-531, Km 2,100. Sant Gregori. 

1919 i 1933. 

 

GALERIA DELS BELLS OFICIS (CASA BUSQUETS) 

Carreró Álvarez, 2; Rambla de la Llibertat, 16. Girona. 

1919-1920. 

 

 

Detall del bany de la Galeria dels Bells Oficis. Actual Bed&Breakfast Bells Oficis. 

GARATGE DE NARCÍS CALLICÓ. 

Avda. Jaume I, 36-38. Girona. 

Desaparegut. 

1919, 1923-1924 i 1926. 

 

 

Detall de la façana del garatge Callicó després de l’ampliació del 1923-1924. 

 

MAS ORDIS 

Reforma. 

c/ Dalmau, 2. Crepià. 

1920. 

 

CASA XARGAI. 

Reforma. 

Ctra. Sarrià-Sant Gregori (c/ Major) 

No localitzada. 

1920. 
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MAS EL PUIG DE SANT SALVADOR. (MAS PUJADOR) 

Reforma. 

Sant Salvador de Bianya. 

1920. 

 

OFICINA PER AL BANC DE TERRASSA. 

Rambla, 30. Figueres. 

Desapareguda. 

1920. 

 

MAGATZEM SERRA. 

c/ Figuerola. Girona. 

Desaparegut. 

1920. 

 

MAGATZEM JOSEP FÀBREGA. 

c/ Figuerola, 5; Avda. Jaume I, 6. Girona. 

Modificat. 

1920. 

 

CASA MAGATZEM PER A M. CURMATCHAS. 

Projecte. 

c/ Pedret, 23-25. Girona. 

1920. 

 

PORTAL DE LA FINCA DE JOAN SUNYER JUBANDÓ. 

Avda. Jaume I, 18. Girona. 

Desaparegut. 

1920. 

CASA MIQUEL PÓRTULAS OLLÉ. 

Reforma. 

c/ Major, 116. Sarrià de Ter. 

1920-1921. 

 

OFICINA PER AL BANC DE TERRASSA 

c/ Pujada Pont de Pedra, 1; c/ Albareda, 2. Girona. 

1920 i 1923-1924. 

 

COOPERATIVA AGRÍCOLA LA CANETENSE. 

c/ del Gram, 22; Plaça Colomer. Canet de Mar. 

1920-1925, 1931-1932. 

 

ESGLÉSIA DEL PILAR (PEDRET, GIRONA), AL MAS LA SALETA (CASTELL DE 

MONTSOLÍS). 

Reconstrucció. 

Ctra. GI-542 (Sant Hilari Sacalm – Osor) Km. 24. Sant Hilari Sacalm. 

1920-1926. 

 

OFICINA PER A LA CAIXA DE PENSIONS I ESTALVIS. 

Plaça Major, 43. Banyoles. 

Desapareguda. 

1921. 

 

CASA MAGATZEM PER ALS GERMANS BUSQUETS VILARET. 

Reforma. 

c/ de la Rosa, 4. Girona. 

No identificada. 

1921. 
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ACCESSOS AL PONT VELL. 

Reforma. 

Sobre el riu Daró. La Bisbal d’Empordà. 

1921. 

 

CASA DE LLOGUER DE BONAVENTURA VINYALS. 

Reforma. 

c/ Nou del Teatre, 2; plaça Bell-lloch, 1; c/ Ferrerries Velles, 9. Girona. 

1921. 

 

PLAÇA COMMEMORATIVA AL SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT. 

Plaça del Vi. Girona. 

1921. 

 

CASA PAULÍ CARNÉ. 

Reforma. 

c/ Sant Josep, 9. Girona. 

1921. 

 

MASIA CATALANA PER A JAUME MASSAGUER. 

Ctra. Albons a Bellcaire, GIV -6321, a 300m del poble. Albons. 

1921-1922. 

 

CASA SALVADOR GISPERT-SAÜCH. 

c/ Àlvarez de Castro, 9; Avda. Jaume I, 66. Girona. 

1921-1923. 

 

CASA J. I N. RIGAU. 

Plaça Marquès de Camps, 14. Girona. 

1921-1924. 

 

 

Xamfrà de la casa Gispert-Saüch. 

 

ORFEÓ JOVENTUT, CAFÈ EL CORO. 

Reforma. 

Placeta de la Font, 9; c/ del Firal. Sarrià de Ter. 

1921-1924. 

 

CEMENTIRI MUNICIPAL. 

Camí del cementiri, s/n. Flaçà. 

1922. 

 

CASA FRANCISCO GUSIÑÉ. 

Reforma. 

Rambla de la Llibertat, 46; c/ Besadó. Girona. 

1922. 
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OFICINA PER A LA CAIXA DE PENSIONS I INSTITUT DE LA DONA QUE TREBALLA. 

c/ Santa Clara, 9; c/ Nou, 2. Girona. 

Modificada. 

1922-1929 i 1925 

 

MAGATZEM PER A JOAN RIGAU. 

c/ Àlvarez de Castro (abans c/ Hospital). Girona. 

Desaparegut. 

1923. 

 

MAGATZEM, DESPATX I CASA DE LLOGUER DE JOSEP ENSESA PUJADAS. 

Plaça Marquès de Camps, 16; Avda. Jaume I, 60. Girona. 

Desapareguts. 

1923. 

 

INTERVENCIÓ ALS PISOS LLOBET I CAMPS ARBOIX. 

c/ Santa Clara, 40. Girona. 

1923. 

 

CAIXA DE PENSIONS I D’ESTALVIS. 

Rambla Antoni Vidal, 20; c/ Major, 2; Sant Llorenç, 13. Sant Feliu de Guíxols. 

1923-1924. 

 

OFICINA PER A LA CAIXA DE PENSIONS I D’ESTALVIS. 

Avda. Les Voltes, 13. La Bisbal d’Empordà. 

Modificada. 

1923-1924. 

 

CAIXA DE PENSIONS I D’ESTALVIS. 

Rambla Antoni Vidal, 20; c/ Major, 2; Sant Llorenç, 13. Sant Feliu de Guíxols. 

1923-1924. 

OFICINA PER AL BANCO URQUIJO CATALÁN. 

Plaça Major, 46. Banyoles. 

Desapareguda. 

1924. 

 

FÀBRICA PER A NARCÍS FONT MULLERA. 

Projecte. 

Bescanó. 

1924. 

 

XALET SENYA BLANCA (CASA JOSEP ENSESA GUBERT) 

c/ Senya Blanca, 5; Passeig de Ronda. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1924. 

 

Xalet Senya Blanca. 
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MAS VINYALS. 

Reforma. 

Ctra. de Sant Llorenç de les Arenes, s/n. Flaçà. 

1924. 

 

PLATERÍA GASPAR. 

Rambla de la Lliberta, 2. Girona. 

Desapareguda. 

1924. 

 

CASA AGUSTÍ FONT. 

Travessia c/ Olivera. Girona. 

No identificada. 

1924. 

 

CASA NONITO CADENAS. 

c/ Sant Antoni Maria Claret. Girona. 

Desapareguda. 

1924. 

 

CASA PRAT. 

Ampliació i reforma. 

c/ del Nord, 10. Girona. 

1924. 

 

TORRE J. MITJANS (CASA ARAGÓ MITJANS) 

c/ Menor de Sarrià, 6-8. Barcelona. 

1924-1925. 

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JULIÀ I SANTA BASILISSA. 

Reforma i restauració. 

c/ de l’Església, 1. Verges. 

1924-1925. 

 

CASA OMEDES (CASA MARIA COLOMER D’OMEDES) 

c/ Sant Antoni Maria Claret, 12; c/ Juli Garreta. Girona. 

Desapareguda. 

1924-1925. 

 

 

Façana Casa Omedes. 

 

COOPERATIVA LA ECONÒMICA PALAFRUGELLENSE (ACTUALMENT BIBLIOTECA 

PÚBLICA). 

c/ Sant Martí, 18; c/ Botines, 13. Palafrugell. 

1924-1927. 
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Façana del carrer Sant Martí de la Cooperativa la Econòmica Palafrugellense.  

 

MAGATZEM MIQUEL COTS I CASA NARCÍS COTS SALA. 

c/ Santa Clara, 53. Girona. 

1924 i 1927-1928. 

 

CASA MIQUEL ARNAU. 

Reforma.  

c/ Pujada de Sant Feliu, 17; façana al riu Onyar. Girona. 

1924-1928. 

PÈRGOLES DE LA PLAÇA DEL ROSERAR I DEL TENNIS LA GAVINA. 

Avda. Sa Conca, 2 i 3. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1924-1930. 

 

HOSTAL LA GAVINA. 

Avda. Sa Conca, 2; Plaça del Roserar, s/n. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1925 (primera idea de projecte); 1929-1932 i 1932-1935. 

 

 

L’Hostal La Gavina al 1934. 

 

CASA CARLES CENDRA. 

Projecte. 

c/ Girona, s/n. Anglès. 

1925. 
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CASA JOSEP BRILLAS MARTÍ. 

Ampliació. 

c/ Santa Eugènia, 5. Girona. 

1925. 

 

ESGLÉSIA DE SANT ANDREU. 

Reforma.  

Plaça Major, 2. Borrassà. 

1925. 

 

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT FÈLIX. 

Reforma i nova capella.  

Plaça del Castell, s/n. Llagostera. 

No executat. 

1925. 

 

HOTEL VINYALS (HOTEL CAN BOU) 

c/ Major, 7; c/ Jacint Verdaguer, 2. Santa Coloma de Farners. 

Desaparegut. 

1925. 

 

MAS LA DOU. 

Reforma. 

Ctra. C-63 ( Sant Esteve d’en Bas – Sant Feliu de Pallerols), Km. 66. 

Sant Esteve d’en Bas. 

1925. 

 

DOMUS NOSTRUM (antigues cases Ensesa, Rocamora, Sanllehí, Niubó, actuals xalets 

Anna Ensesa i Albert Sibils) 

c/ Verge de Montserrat, 2. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1925 ( primera idea de projecte); 1929-1930. 

CASA J. GABALDÀ. 

Reforma. 

c/ Ballesteries, 23. Girona. 

1925-1926. 

 

TALLERS DE FONERIA I OFICINES PER A TOMÀS SOLÉS I CIA. 

Ampliació. 

c/ Barcelona, 7. Girona. 

Desapareguts. 

1925-1926. 

 

CASA JOSEP CASELLAS 

c/ Pujada de les Pedreres, 25; Ronda Muralla. Girona 

Modificada. 

1925-1926. 

 

XALETS ENSESA. 

Avda. Verge de Montserrat, 4 (actualment Casa Sibils Ensesa i antiga Casa Maluquer) 

Avda. Verge de Montserrat, 6 (actuals cuines de l’Hostal de la Gavina i antiga Casa 

Puiggrós) 

Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1925-1929. 

 

RECINTE INDUSTRIAL DE LLUÍS SIBILS I RIBAS. MAGATZEM, TANCA I CASA. 

c/ Santa Eugènia, 44. Girona. 

Desaparegut. 

1925,1929 i 1933. 

 

MAGATZEM PER A JOSEP ENSESA I PUJADAS. 

Avda. Jaume I, 8. Girona. 

Desaparegut. 

1925 i 1933. 
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CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL. 

c/ Comerç, 37. Flaçà. 

Desapareguda. 

1926. 

 

MAGATZEM JOSEP OLLER. 

Pla de la Font del Rei. Camp del Bou. Girona. 

No localitzat. 

1926. 

 

CASA PER A FELIP MASÓ I FALP. 

Projecte.  

c/ Gran Vista, s/n (barri del Carmel) Barcelona. 

No realitzada. 

1926-1927. 

 

CASA DE LLOGUER J. RIBAS CREHUET. 

c/ de la Força, 6. Girona 

1926-1928. 

 

MAGATZEMS I OFICINES PER A CRUZ I CIA 

Carretera de Girona, 11. Palamós. 

Desapareguts. 

1927. 

 

CASA JOSEP PUIG COLL. 

Reforma. 

c/ Carme. Girona. 

Desapareguda. 

1927. 

 

Alçat de la Casa Ribas Crehuet. 
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MAGATZEM PER A SALVIO MEDIÑÀ. 

c/ Carme,96. Girona. 

Desaparegut. 

1927 

 

CREU COMMEMORATIVA. 

Atri de la Porta sud de l’església de Sant Feliu. 

1927. 

 

CASA JOAQUIM COLOMER. 

Reforma. 

c/ Barcelona, 7. 

1927-1928. 

 

CASA EMILIO RUIZ. 

c/ enderrocats; ctra. de les pedreres. Girona. 

Desapareguda. 

1927-1928. 

 

URBANITZACIÓ ENSESA. 

c/ Josep Tharrats, 10, 12 i 14. Girona. 

Desapareguda la 12. 

1927-1928. 

 

CASA AGUSTÍ COROMINAS DUCH. 

Reforma. 

Plaça Marquès de Camps, 2; c/ de la Sèquia, 19. Girona. 

1927-1928. 

GARATGE ADROHER. 

Reforma i ampliació.  

Plaça Marquès de Camps, 17. Girona. 

Desaparegut. 

1927-1928. 

 

 

Façana de la casa Colomer. Estat actual. 
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Façana de la plaça Marquès de Camps de la Casa Corominas. 

CASA VALENTÍ FARGNOLI. 

c/ Remences; Sèquia Monar. 

Desapareguda. 

1927-1928. 

 

CONJUNT DE CASES BARATES PER A CONCEPCIÓ CATALÀ I HUGUET. 

c/ Vista Alegre, 14. Girona. 

Desaparegudes. 

1927-1928. 

 

CASA CARME TRIAS. 

Travessia del carrer de la Rutlla. Girona. 

Desapareguda. 

1928. 

 

URBANITZACIÓ TEIXIDOR. 

c/ Santa Eugènia, 21 i 23; c/ Ibèria, 1, 3 i 5. Girona. 

Desapareguda. 

1928-1929. 

 

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE MONTNEGRE. 

Restauració. 

Ctra. GIV-6641, Quart-Montnegre, Km 9,8 (al costat de la masia de Can Sàbat).  

Quart d’Onyar. 

1928-1929. 

 

CASA J. RENAU. 

c/ de la Riera J. Buscarons, 81. Canet de Mar. 

1929. 
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Urbanització Teixidor. Xalet núm.5. Autor: Actini. Arxiu del COAC de Girona. 

 

Urbanització Teixidor. Façana posterior del xalet. Arxiu del COAC de Girona. 

 

Urbanització Teixidor. Barana. Arxiu del COAC de Girona. 

 

CASA JAVIER PLAJA JUBERT. 

Llafranc. c/ Francesc de Blanes, 12. Palafrugell. 

Modificada. 

1929. 

 

ESGLÉSIA DE SAN PERE. 

Restauració i Cor.  

Plaça Major, s/n. Les Preses. 

Desaparegut. 

1929. 

 

CASA ARMENGOL ( CASA ANZIZU: ACTUALMENT CASA RODÉS “ELS 

GARROFERS”) 

Barri de les Pegueres. c/ Costa de Josep Macià Roca, 8. Lloret de Mar. 

Modificada. 

1929. 
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ESCOLA PÚBLICA (CEIP PUIG RODÓ) 

c/ Estudis, s/n. Ullà. 

Modificada. 

1929. 

 

RESTAURANT DELS BANYS (ACTUALMENT TAVERNA DEL MAR) 

Platja de Sant Pol, 140-182. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1929 i 1935-1936. 

 

CASA ALFREDO VIÑAS HERAS. 

c/ Mare de Déu de Núria, 6. Cerdanyola. 

1929-1931. 

 

CLÍNICA DEL DR. FRANCESC COLL TURBAU. 

c/ Joan Maragall, 26. Girona. 

Modificada. 

1929 i 1933. 

 

BANYS ÀRABS. 

Restauració. 

c/ Ferran el Catòlic, s/n. Girona. 

1929-1933. 

 

CASA DEL MARQUÈS DE ROBERT (ANTIC PALAU SOLTERRA; ACTUALMENT 

FUNDACIÓ VILA CASAS). 

Reforma. 

c/ Església, 8-12. Torroella de Montgrí. 

1929-1934. 

CASA JOAQUIM DE ROBERT I DE CARLES “EL MIRADOR”. 

Reforma. 

Passeig de l’Església, 1; c/ de Mar. Torroella de Montgrí. 

1929-1934. 

 

XALET FAIXAT (XALET MERCÈ ENSESA) 

c/ Senya Blanca, 3. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

Modificat. 

1930. 

 

XALET GORINA “LES ARCADES”. 

Avda. Sa Conca, 1; c/ Hostal, 3. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1930. 

 

XALET ADROHER. 

c/ Santa Eugènia. Girona. 

Desaparegut. 

1930. 

 

CASA JAVIER PLAJA JUBERT. 

Reforma. 

c/ Sant Sebastià, 32. Palafrugell. 

Modificada. 

1930. 

 

XALET SANTIAGO MASÓ VALENTÍ “GRAZIELLA”. 

Reforma. 

Avda. Sa Conca, 14; passeig de Ronda. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

Modificat. 

1930-1935 
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XALET PUIGGRÓS “ROSA BLANCA”. 

Avda. Sa Conca, 28; passeig de Ronda. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1930-1935. 

 

XALET CRUZ “NURIMAR” 

Avda. Sa Conca, 10; paratge Cala Pedrosa; passeig de Ronda. Castell-Platja d’Aro. 

S’Agaró. 

1930-1935. 

 

XALET CARME ENSESA “CALA PEDROSA” (ANTIC XALET ROQUET) 

Avda. Sa Conca, 8; paratge Cala Pedrosa; passeig de Ronda. Castell-Platja d’Aro. 

S’Agaró. 

1930-1935. 

 

XALET RAFAEL MASÓ VALENTÍ. 

c/ Verge de Montserrat, 3. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1930-1935. 

 

XALET GÓMEZ (O GOMIS) 

Avda. Sa Conca, 6. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

Desaparegut. 

1930-1935. 

 

XALET COMADIRA. 

Avda. Sa Conca, 3; Avda. Església, 4; c/ Migjorn. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

Desaparegut. 

1930-1935. 

 

ESGLÉSIA DE L’ESPERANÇA. 

Trasllat dels arcs del convent de Sant Francesc, a Girona. 

Avda. Església, s/n. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1931 (informe); 1941-1942 (projecte i obra de F. Folguera). 

CONSTRUCCIÓ DE PARET DE TANCA PER A MARIANO JULIÀ. 

c/ Bisbe Tomàs Lorenzana, 39. Girona. 

Desapareguda. 

1931. 

 

OFICINA PER A LA BANCA BONMATÍ (CASA CASELLAS) 

c/ Ciutadans; Plaça del Vi. Girona. 

Desapareguda. 

1931. 

 

ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ D’ADRI. 

Reforma.  

Nucli antic d’Adri. Canet d’Adri. 

1931-1935. 

 

HOTEL TRIAS. 

Passeig del port. Palamós. 

Modificat. 

1931-1935. 

 

XALET GUAL VILLALBÍ (XALET SOLER “ELIMAR”). 

Avda. Sa Conca, 16; passeig de Ronda. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1932. 

 

CASA JOAQUIM OLIVERAS. 

c/ Bacià (c/ Juli Garreta). Girona. 

Modificada. 

1932-1933. 

 

MAS DE RODA (ANTIC XALET BUFALÀ) 

Avda. Església, 5; c/ Migjorn. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1932-1934. 
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CASTELL RAÏMAT. 

Reforma. 

Raïmat. Ctra. del Castell s/n. Lleida. 

1932-1935. 

 

PERRUQUERIA DALMAU. 

c/ Albareda cantonada Plaça del Vi. Girona. 

1933. 

 

XALET ADOLF GREINER 

Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

Modificat o desaparegut. 

1933-1934. 

 

FUSTES COLL I VIADER. COBERT I CASA DEL GUARDA. 

c/ Santander, 5. Girona. 

Desaparegut. 

1933-1934. 

 

CASA NOSTRA. 

c/ Divina Pastora, s/n. Banyoles. 

No realitzada. 

1933-1935. 

 

XALET JOSEP BONET MATAS “LOLIMAR”. 

Avda. Sa Conca, 26; passeig de Ronda. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1934. 

 

XALET BADIA. 

Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

No localitzat o desaparegut. 

1934. 

INSTAL.LACIÓ DE MOTORS PER A PERE MOTA I XIFRA. 

Avda. Jaume I, 13. Girona. 

Desapareguda. 

1934. 

 

CASA MASÓ BRU. 

c/ Pujada de Sant Feliu, 27. Girona. 

1934 (projecte) 

 

CASA PERE MARCÓ. 

Ctra. de Girona, 109. Quart d’Onyar. 

1934-1935. 

 

CASA JOSEP GIL CURÓS. 

Prolongació del carrer Remences (futura Urbanització Sant Narcís) 

No localitzada, probablement enderrocada. 

1934-1935. 

 

CASA SIBILS PALAU (1892: CASA PERDRIEUX) 

Reforma. 

Passeig del mar, 21; c/ Sant Pere, 2. Sant Feliu de Guíxols. 

Modificada. 

1934-1935. 

 

CASA PONS RIQUELME. 

Plaça Marquès de Camps, 1 cantonada amb Gran Via. Girona. 

1934-1935. 

 

ESCOLES DE S’AGARÓ. (S’AGARÓ HOTEL) 

c/ S’Agaró, s/n. Platja de Sant Pol. Castell-Platja d’Aro. S’Agaró. 

1935. 
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CASA DEL DR. FRANCESC COLL I TURBAU. 

c/ Joan Maragall, 29. Girona. 

1935. 

 

PROJECTE DE PASSEIG ARQUEOLÒGIC. 

Recinte emmurallat de Girona. c/ Rei Ferran el catòlic. Girona. 

1935. 

 

PASTISSERIA BRUSTENGA. 

Projecte. 

c/ Anselm Clavé, 32. Granollers. 

1935-1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRET DE: 

 

- RAFAEL MASÓ. ARQUITECTE NOUCENTISTA. 

Autor: Joan Tarrús i Narcís Comadira. Data de pub:  1996 i 2007. 

 
- RAFAEL MASÓ I VALENTÍ. ARQUITECTE (1880-1935) 

Edita: Fundació La Caixa. Data de pub: 2006. 
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3 - ANY MASÓ. 

 

 

 

 La primera aproximació a l’obra de Masó va ser l’exposició del 1971, i el 

consegüent catàleg, Rafael Masó, que va tenir com a comissari Joan Tarrús i va ser 

organitzada pel Col.legi d’Arquitectes de la Demarcació de Girona,  amb motiu de la 

donació del fons de l’arquitecte per part de la família. 

 

 L’any 1980, es celebra el centenari de Rafael Masó, coincidint amb el seu  

naixement. Al Col.legi d’Arquitectes de la Demarcació de Girona es realitzen exposicions i 

conferències sobre l’arquitecte. Aquest mateix any es publica el llibre de Dolors Oller “La 

poesia de Rafael Masó”, que dóna a conèixer el vessant literari de l’arquitecte, i Rafael 

Masó Valentí.  

 

 Joan  Tarrús, l’any 1996, juntament amb Narcís Comadira, publica la que es 

convertirà en l’obra de referència per a l’estudi de l’arquitecte gironí, la monografia de 

Lunwerg (editors)  auspiciada pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Rafael Masó, 

arquitecte noucentista. 

 

 

 L’any 2006, la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha 

coordinat l’organització de l’Any Masó, Cent Anys d’Arquitecte, que ha près com a punt 

de partida el centenari de l’obtenció del títol d’arquitecte, l’any 1906, d’aquest il·lustre 

personatge gironí.  

 

 Així, des del mes de setembre del 2006 fins al mes de setembre del 2007 han estat 

programades una sèrie d’activitats per donar a conèixer la vida i l’obra de Rafael Masó i 

Valentí, impulsades pels integrants de la Comissió Any Masó, constituïda el gener de l’any 

2005. 

 

 La Comissió Any Masó l’han composat la Generalitat de Catalunya, la Diputació 

de Girona, l’Ajuntament de Girona, el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 

Girona, la Universitat de Girona, Narcís-Jordi Aragó, com a representant de la família de 

l’arquitecte, Xavier Albertí, Narcís Comadira i Joan Tarrús, com a especialistes i 

coneixedors de la figura de Rafael Masó, juntament amb la Demarcació de Girona del 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. L’objectiu de la comissió és implicar-hi tota la 

societat i definir un programa d’activitats que difongui la vida i l’obra de l’arquitecte 

gironí. 

 

 Des dels seus inicis, aquesta iniciativa ha comptat  amb el suport de moltes 

entitats, institucions i ciutadans.  

 

 El 6 de setembre de 2006, doncs, es va donar el tret de sortida a les celebracions 

de l’Any Masó. A l’Auditori Palau de Congressos de Girona va tenir lloc una festa 

ciutadana per presentar oficialment una programació destinada a descobrir les múltiples 

facetes del personatge: l’arquitecte, l’artista, el poeta, el ciutadà i el polític. El programa 

d’actes el configuraven nou exposicions, la publicació de diversos estudis, visites guiades i 

itineraris, un curs d’estiu de la Universitat de Girona i una important aposta d’activitats 

dirigides als escolars. Tots aquests actes, permanentment actualitzats, s’han pogut 

consultar a la web oficial de l’Any Masó: www.rafaelmaso.org. 
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Les exposicions. 

 

Rafael Masó i Valentí, arquitecte 

Comissaris: Raquel Lacuesta i Lluís Cuspinera. Edició de catàleg 

L'exposició mostrava l'obra de Masó a través de material fotogràfic i dels seus projectes 

arquitectònics. Va realitzar-se a Girona, Sant Feliu de Guíxols, Olot, La Bisbal, Canet de 

Mar i Barcelona. 

 

Artistes-Masó-Artesans 

Comissari: Bernat Catllar. Edició de catàleg 

L’exposició recollia l’impuls que Masó va donar a un seguit d’artesans i industrials 

gironins (Cadenas, Carmaniu, Marcó, Coromina…) amb els quals va col·laborar. 

Va realitzar-se al  Museu d’Art de Girona. 

 

Una altra dimensió. La fotografia estereoscòpica i l'aportació dels germans Masó. 

Comissaris: Dani Freixes, Jordi Pons i Joan Boadas. 

Exposició dedicada a la fotografia estereoscòpica (la seva evolució històrica i l'ús de la 

imatge en tres dimensions) i als germans Joan i Rafael Masó, com a exemple de l’alt nivell 

de qualitat dels fotògrafs amateurs de principis del segle XX. 

Va realitzar-se al Museu del Cinema de Girona. 

 

Geografia de Masó. L’arquitecte i les comarques gironines. 

Comissària: Rosa Maria Gil Tort. Edició de catàleg 

Exposició plantejada amb la voluntat d’oferir una visió de l’arquitecte clarament arrelat a 

les comarques de Girona. No es tractava d’una exposició purament d’arquitectura sinó 

que, tot i que aquesta és un element determinant, es va tenir en compte els vincles literaris 

i gràfics (dibuixos i imatges) que Rafael Masó va anar trenant amb el territori. 

Va realitzar-se a Girona, Sarrià de Ter, Anglès, Sant Hilari Sacalm, La Bisbal d’Empordà, 

Castell-Platja d’Aro, Sant Gregori, Palafrugell, l’Estartit i la Vall d’en Bas. 

Rafael Masó, ciutadà de Girona. 

Comissari: Narcís Jordi Aragó. Edició de catàleg. 

Exposició destinada a apropar al públic la vessant més humana del genial arquitecte 

gironí, incidint en la seva faceta com a activista cultural i polític. 

Va realitzar-se Museu d’Història de la Ciutat de Girona. 

 

De Masó a Masó 

Comissària: Nausica Masó. 

Mostra que il·lustrava el procés creatiu d'unes joies que neixen de la suggestió destil·lada 

a través de l'obra de Rafael Masó, intentant captar-ne l'essència per tal d'assolir una 

cohesió artística i de sensibilitat. 

Va realitzar-se al Col.legi d’Arquitectes de la Demarcació de Girona. 

 

La Casa Teixidor de Masó, el promotor, l’arquitecte i els seus col·laboradors. 

Comissaris: Francesc X. Bosch Aragó i Narcís Sureda Daunis. Edició de catàleg 

Exposició sobre el procés constructiu de l’edifici aprofundint en la biografia del promotor 

i dels artesans que varen intervenir-hi. 

Va realitzar-se al Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 

 
Les flors en les obres de Rafael Masó. 

Comissari: Arxiu Històric COAC 

Coincidint amb Girona temps de flors el Col·legi d’Arquitectes aprofundia en la 

importància que les flors tenen en l’obra de Rafael Masó. 

Va realitzar-se al  Col·legi d’Arquitectes de la Demarcació de Girona. 

 

Radiografia de l’obra de Rafael Masó. 

Comissaris : COAC- Demarcació de Girona i AADIPA 

Presentació de les fitxes tècniques que analitzen les obres més significatives de Rafael 

Masó: estat de conservació, patologies estructurals, grau de persistència d’elements 

originals i necessitats d’actuació. 

 Va realitzar-se al Col.legi d’Arquitectes de la Demarcació de Girona, i a Figueres. 
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Les publicacions 

 

- Radiografia de l’obra de Rafael Masó. Girona, Demarcació de Girona del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, 2007. 

- Rafael Masó, ciutadà de Girona. Girona, Ajuntament de Girona – Museu d’Història, 

2006. 

- Rafael Masó i els noucentistes. Epistolari. Girona, Diputació de Girona, 2007. 

348 pàg. 

- Artistes-Masó-Artesans. Girona, Museu d’Art de Girona, 2006 

- Geografia de Masó. L’arquitecte i les comarques gironines. Girona, Diputació de 

Girona, 2006. 

- Rafael Masó i Valentí, arquitecte. Barcelona, Fundació La Caixa, 2006. 

- Rafael Masó habitat. Girona, El Punt, 2007. 

 

- Rafael Masó antologia poètica. Girona, Fundació Valvi – Curbet editors, 2006 

- La casa Teixidor de Masó. La Punxa. Girona, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 

Tècnics, 2007. 

- Rafael Masó, arquitecte noucentista. Girona, Demarcació de Girona del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, 2007. 

 

Cursos i conferències. 

 

L’arquitectura de Rafael Masó. 

A càrrec d’Arcadi Pla, arquitecte. 

Girona, Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior 

 

Girona entre el modernisme i el noucentisme. Cicle de conferències. 

 

• Les Girones paral.leles de Rusiñol i Masó. 

A càrrec de Narcís-Jordi Aragó, escriptor. 

• El mite de la ciutat morta. 

A càrrec de Jordi Castellanos, professor de literatura catalana contemporània a la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

• La revalorització del patrimoni monumental a la Catalunya contemporània: els 

exemples de Santiago Rusiñol i Rafael Masó. 

A càrrec de Joaquim M. Puigvert, professor d’història contemporània a la Universitat de 

Girona. 

 

• El sentit de modernitat en Rusiñol i Masó. 

A càrrec de Teresa M. Sala, professora d’història de l’art contemporani a la Universitat 

de Barcelona. 

 

• Les incomoditats electives: relacions entre modernistes i noucentistes 

A càrrec de Josep Murgades, professor de literatura catalana contemporània a la 

Universitat de Barcelona. 

Girona, Centre Cultural La Mercè 

 

Rafael Masó, el noucentisme i el seu context internacional. Curs d’estiu. 

Coordinadors: Margarida Casacuberta, Raquel Lacuesta i Joaquim M. Puigvert. 

Girona i Sant Feliu de Guíxols. Universitat de Girona. 

 

Itineraris i visites. 

 

Itinerari: L’arquitectura de Rafael Masó 

Recorregut per la ciutat de Girona pensat per fer conèixer als escolars l’obra de Rafael 

Masó.  

 

Anem a conèixer l’arquitectura de Rafael Masó a Girona 

Recorregut urbà per conèixer l’obra de Rafael Masó destinat a públic familiar. 
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Visites guiades a l’exposició “Rafael Masó, ciutadà de Girona” 

Visites comentades pel comissari de l’exposició destinades al públic general i visites 

guiades adreçades a estudiants de primària, ESO, ESPO i grups d’adults. 

 

Visites guiades. Edificis més destacats de l’arquitecte Rafael Masó 

Visites organitzades per l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el 

Patrimoni Arquitectònic (AADIPA). 

 

Visita guiada a dues “Joies oblidades” de Masó: Galeria dels Bells Oficis i altars 

del Convent de les germanes Josefines 

Visita organitzada per l’AADIPA com a cloenda de l’exposició Radiografia de l’obra de 

Rafael Masó. 

 

La web 

 

 L’Any Masó ha comptat amb un recurs que ha permès a tots els sectors implicats 

en la celebració de l’efemèride seguir el pols dels diferents actes programats. Exposicions, 

presentacions, visites guiades, conferències, concerts... tots aquests actes, permanentment 

actualitzats s’han pogut consultar a l’agenda de la web oficial de l’Any Masó: 

www.rafaelmaso.org. Per aquesta finestra oberta la Comissió Any Masó també ha posat a 

l’abast de tots els ciutadans elements que permetien aprofundir en el coneixement de la 

vida i l’obra de Rafael Masó. A www.rafaelmaso.org, a més d’una acurada biografia, s’hi 

proposaven les rutes per descobrir les seves principals obres. Per millorar la difusió de 

l’Any Masó, la web comptava amb un apartat obert als suggeriments i comentaris del 

públic. L’interès i la utilitat d’aquest recurs ha portat als responsables de la Comissió Any 

Masó a donar-li continuïtat després de la cloenda de l’Any Masó. Aquesta web, amb 

petites modificacions, romandrà activa com a testimoni de la celebració de l’Any Masó i 

alhora com a punt de coneixement de la vida i l’obra de l’arquitecte gironí. 

Altres 

 

Concurs de fotografia: Masó i la seva obra. 

Concurs de fotografia organitzat per l’Associació Gironina d’Entitats Fotogràfiques amb 

l’obra arquitectònica de Rafael Masó com a tema. Les obres guanyadores varen ser 

exposades al Centre Cultural de la Coma Cros de Salt. 

Activitats per a escolars. 

Participem a Girona temps de flors . 

Propostes creatives entorn a l'obra de Masó. 

Mostra Masó. 

Concurs de dibuix.  

Concurs: L'enigma. 

Concurs: Fem un punt de llibre  

Matasegell commemoratiu de Rafael Masó 

Exposició virtual sobre Rafael Masó 

Lectura dramatitzada “El pensament a les cartes” 

Plaques identificatives a les principals obres de Masó a la ciutat de Girona 

Festival Internacional de Música de S’Agaró. La Cançó Catalana d’Eduard Toldrà 

 

I moltes altres activitats que per iniciativa dels municipis de la demarcació de Girona 

s’han programat al llarg d’aquests mesos i que ens és impossible d’enumerar. 
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L’Any Masó en xifres 

 

 L’Any Masó tanca amb un balanç positiu per la implicació social que ha 

aconseguit i per l’èxit de públic que ha acompanyat tots els actes. 

 

 A banda de les administracions, totes representades a la Comissió Any Masó, la 

celebració ha comptat amb el recolzament de sectors socials molt diversos. Aquesta 

transversalitat es posa de manifest amb la participació d’entitats tan variades com: La 

Fundació La Caixa, l’Associació Gironina d’Entitats Fotogràfiques, la Societat Filatèlica 

Gironina, la Companyia de Teatre La Minúscula, l’Associació d’Arquitectes per la 

Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic i el Festival Internacional de 

Musica de S’Agaró, entre d’altres. Entitats que han rebut el suport de patrocinadors 

privats i ajuntaments. 

 

  Precisament els ajuntaments han tingut un paper destacat en l’Any Masó. 

L’interès pel personatge i la seva obra va motivar la ràpida adhesió de més de vint 

municipis, que hi ha participat de forma diversa: acollint alguna de les dues exposicions 

itinerants, organitzant visites guiades i conferències o promovent la conservació d’obres 

de l’arquitecte. És el cas, de l’Ajuntament de Sarrià que ha restaurat l’edifici d’El Coro i 

ha propiciat la de la Casa Pòrtules; O de l’Ajuntament d’Anglès, que vetllant per la 

conservació de la Casa Cendra hi ha traslladat les dependències municipals. I de 

l’Ajuntament de Girona que ha emprès la restauració de la Paret de tanca del Cementiri.  

  

 En el capítol de protecció d’aquest patrimoni, cal destacar l’anunci fet 

per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que tenen intenció 

d’adquirir la Casa Casas per a la seva rehabilitació. 

 

 Cal remarcar també la implicació de La Caseta de la Devesa, centre de recursos 

pedagògics de l’Ajuntament de Girona, que va convertir Rafael Masó en l’eix vertebrador 

de l’oferta pedagògica del curs 2006-2007 i va fer descobrir als escolars de Girona i 

rodalies la figura del genial arquitecte. 

 

 La complicitat dels mitjans de comunicació ha col·laborat sens dubte a l’èxit de 

públic, al ressò dels actes programats i al coneixement de l’Any Masó. 
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TRET DE: 

 

- DOSSIER ANY MASÓ. Col.legi d’arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona. 

2007. 

 

 

ANNEXES: 

 

- EL CORREO CATALAN – EL EXTRAÑO FINAL DE LOS “CHALETS MASÓ”. 

- LOS SITIOS – QUE EL AYUNTAMIENTO INFORME A LA OPINIÓN PÚBLICA.  

- ASSOCIACIÓN DE LA PRENSA – EL COLEGIO DE APAREJADORES REPLANTEA 

EL CASO DE LOS CHALETS MASÓ. / TELE-EXPRES – EQUIPAMIENTOS EN LA 

ZONA DE LOS CHALETS DE MASÓ.  

- ASSOCIACIÓN DE LA PRENSA – EL COLEGIO DE APAREJADORES CONTRA EL 

AYUNTAMIENTO. 

- DIARI EL PUNT – RAFAEL MASÓ DAVANT DEL SEU CENTENARI. 

- DIARI EL PUNT – S’HA COMPRAT “LA CASA DE LA PUNXA”  

- LOS SITIOS – EN EL CENTENARIO DE RAFAEL MASÓ I VALENTÍ, ARQUITECTO 

DE GIRONA. 

- DIARI EL PUNT – LA PARALITZACIÓ DE L’OBRA, A MANS DE L’AJUNTAMENT. 

- LOS SITIOS – EN EL CENTENARIO DE RAFAEL MASÓ I VALENTÍ, ARQUITECTO 

DE GIRONA. 

- DIARI LOS SITIOS – A PROPÒSIT DE L’HOMENATGE DE RAFAEL MASÓ. 

- DIARI EL PUNT – COMISSIÓ CENTENARI DE RAFAEL MASÓ. 

- DIARI EL PUNT – EL MINISTERI DE CULTURA DECLARA MONUMENT LA CASA 

DE LA PUNXA. 

- PRESÈNCIA – CENTENARI DE RAFAEL MASÓ. 

- TRIPTICS DEL CENTENARI DE RAFAEL MASÓ. 1981. 

- LA VANGUARDIA – DESPRÉS DEL CENTENARI DE RAFAEL MASÓ. 

- REVISTA DE GIRONA – LES BATALLES PERDUDES DE RAFAEL MASÓ. 

- CAU – LA “CASA DE LA PUNXA” NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE 

APAREJADORES. 

- REVISTA DE GIRONA – RAFAEL MASÓ I EL NOMBRE D’OR. 

- DIARI DE GIRONA – LA MOSCA PREN FORMA DE JOIA. 

- REVISTA DE GIRONA – ELS PUNTS DE LLIBRE DE RAFAEL MASÓ. 

- REVISTA DE GIRONA – L’ARQUITECTE POLÍGRAF. 

- DIARI EL PAÍS – GIRONA REIVINDICA AL ARQUITECTO RAFAEL MASÓ CON 

ACTOS Y EXPOSICIONES. 

- INFORMACIÓ I DEBAT – ANY MASÓ, CENT ANYS D’ARQUITECTE. 

- TRIPTICS ANY MASÓ. 2006. 

- DIARI EL PUNT – ARTICLES DE L’OCTUBRE DE 2005 FINS GENER DE 2008 

SOBRE RAFAEL MASÓ. 

- DIARI DE GIRONA – ARTICLES DEL GENER DE 2007 FINS NOVEMBRE DE 2007 

SOBRE RAFAEL MASÓ. 
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1- INTRODUCCIÓ. 

 

 La Farinera Teixidor és l’obra més emblemàtica del modernisme gironí. És l’obra 

més significativa de l’etapa inicial de l’arquitecte gironí Rafael Masó Valentí. Masó acabà 

la carrera el 1906 i després d’algunes obres inicials, va començar aquesta obra, de major 

dimensió, on s´hi reflecteixen les variades influències que rebé, en concret de l’obra de 

Gaudí, però també de tipus més internacional com l’obra de l’escocès Mackintosh i, en 

general, tota l’escola de Viena. 

  

 Fou l’industrial Alfons Teixidor qui va encarregar-li la construcció, en un solar 

situat a la carretera de Santa Eugènia, 42 de Girona. 

 

 La Farinera Teixidor és una obra plena de fantasia i imaginació, farcida de 

referències al món del camp, el blat, la farina..., així trobem les espigues, els cargolets, els 

nius d’ocells, les decoracions de flequer, etc. en definitiva, tot el que la seva desbordant 

imaginació va poder concebre. Per dur a terme tota aquesta sèrie d’elements, l’arquitecte 

gironí va fer ús del seu domini de les arts aplicades, envoltant-se dels millors artesans de 

l’època. 

 

  El resultat és una  imatge contundent i atractiva que fa, i ha fet, que la gent, 

l’espectador, el simple vianant, no pugui resistir el seu atractiu i es vegi obligat a dirigir 

la vista davant de tant d’esplendor formal.   

  

Cronologia 

 

- Encàrrec d'Alfons Teixidor a Rafael Masó amb projecte de 1910. Les obres s'allarguen 

fins a 1912. El complex estava integrat per la vivenda de la família Teixidor i el cos de les 

oficines . 

- L'any 1915 s'amplia el conjunt amb la construcció d'un magatzem. 

 

 

 - L'any 1923 té lloc una nova ampliació que suposa la construcció d'uns grans magatzems 

amb façana a la carretera Santa Eugènia, l' addició d'un pis al pont i la construcció d'una 

tribuna a la planta pis del cos d'oficines, que es adaptat com a habitatge. 

- Entre els anys 1943-1951 l'arquitecte Josep Esteve reforma els interiors de les oficines i 

l'habitatge, suprimeix l’escala del vestíbul i afegeix volums exteriors (naus industrials)  i 

volums a les cobertes. 

- Les naus industrial  i els volums realitzats per Josep Esteve Corredor varen ser 

enderrocats l'any 1991.  

- L'habitatge i les oficines varen ser rehabilitats i reformats per l'arquitecte Arcadi Pla, 

entre els anys 1991-2000, que va afegir una nau per adaptar l'espai com a seu del diari El 

Punt. 

 

 
La Farinera Teixidor. Estat actual  - Fotografia de Lluís Casals. 
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2- ANTIC PROPIETARI. ALFONS TEIXIDOR. 

 

 Alfons Teixidor Saguer (Sarrià de Ter, 1865 – Girona, 1936) era client habitual de 

Masó i, a més a més, n’era veí des que una família i l’altra s’havien traslladat a viure a la 

carretera de Santa Eugènia als voltants del 1912; els Teixidor al núm. 42, quan passaren a 

viure i a treballar al flamant edifici de filiació modernista que el jove arquitecte els havia 

dissenyat, i els Masó i Bru al núm. 5 quan, arrán del casament el mateix any, es mudaren 

al pis contigu del pare d’Esperança Bru. 

 

 Però era una relació que havia començat alguns anys abans, el 1909. A més de la 

burgesia terratinent i l’estament eclesiàstic, els primers clients de Masó responien també a 

la nova burgesia d’industrials i banquers, lligada a l’ascens del catalanisme polític. 

 

 Com a un dels primers clients gironins, Masó havia projectat per a Teixidor, a més 

de la seva nova residència, les Escoles de Sarrià (1919-1910). El regal d’unes escoles al 

poble natal era un dels actes de mecenatge freqüents a l’època. 

 

 Aquella primera col.laboració i aquell acte de generositat va predisposar molt 

positivament l’arquitecte envers l’industrial. En particular, Teixidor és valorat per Masó a 

les cartes a Esperança Bru com un home obert a les novetats artístiques i sensible a les 

seves inquietuds arquitectòniques, un tipus de client que a Girona li era molt difícil de 

trobar. 

 

 “L’amo d’aquesta casa o fàbrica (primer comensarem per la seva casa) és un 

fabricant ben ric de Sarrià, al que li agraden molt les coses noves i de gust, sap lo que 

és guanyar cuartos i sap com s’ha de fer per gastarlos, de manera que’m sembla que 

no s’haurà de pas d’anar am miserias. Gràcies a Déu! Potser si que a l’últim aquesta 

Girona s’anirà desvetllant!”  

Carta de R. M. a E. B. : 42/1910. 

 

 

Amb tot fou una trobada de dues personalitats fortes, de dos caràcters resoluts. El Masó 

més jove, exigent en la qualitat artística per als projectes, i poc disposat a cedir en els 

replantejaments econòmics dels clients; l’industrial Teixidor, dinàmic i emprenedor, 

generós en concretar la creativitat de Masó, però també amb prou personalitat per 

intervenir en els detalls de la construcció, per manar pressa o per expressar la seva opinió 

al respecte.  

 

 “Aquest bon home és un home ple de frenesí i que no’m calla desde que em va 

confiar el projecte. “ 

Carta de R. M. a E. B. : 100/1910 

 

 “Tot el dia d’ahir se m’el va emportar aquell bon Sr. Teixidor (...) Gairebé de 

missa me va venir a treure, aquell neguitós comerciant . Apa afanyi’s – me va dir per 

telèfon, - que ja són les 9 i vostè em tenia promès que a les 9 en punt ja forem al peu 

de l’obra“ 

 

 “El Sr. Teixidor ha sigut amabilíssim que a n’allí m’hi ha guarnit un despatx 

de primera amb una taula pupitre i uns tamburets i tableros i llums i regles i calxos i 

totes les coses necessàries que’t dic jo que hi  estaré com en el cel” 

Carta de R. M. a E. B. : 309/1910 

  

 Masó, doncs, descriu un Teixidor frenètic i sobreocupat, però també amatent a les 

seves necessitats per arribar a bon port l’obra més emblemàtica del modernisme a Girona. 

De fet, el farinaire l’havia triat, descartant Jujol ( per la realització de l’edifici es va fer 

un concurs al qual es van presentar firmes prestigioses com Masó i Jujol) pel bon 

concepte que tenia d’ell quan havia transformat la casa nadiua en les escoles de Sarrià, 

considerant-lo l’arquitecte menys eixelebrat de tots. Segons la tradició oral de la família 

Teixidor, es conta que després de l’augment de les despeses, de les innovacions sobre la 

marxa i dels avatars de les obres, la paciència d’Alfons Teixidor va estar a punt  
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d’acabar-se, fins al punt que va haver d’anar-se’n uns dies a Montserrat. De tota manera, 

al capdavall en devia estar satisfet  dels resultats, ja que va tornar a comptar amb Masó 

durant els següents deu anys. 

 

 Dins l’embranzida industrial gironina del nou-cents destaquen aquests industrials 

que, heretant una petita explotació tradicional, van saber reconvertir-la en una fàbrica 

eficient com, en el cas de la farina, els Teixidor, els Ensesa, els Vilaplana o els Vinyals. 

Com Josep Ensesa o Rafael Masó, Alfons Teixidor fou un element visible de la Lliga 

Regionalista de Girona i, en tant que capdavanter d’una empresa puixant, un representant 

públic de la seva classe, fos a l’Ajuntament de Girona, fos a la junta del Centre 

Catalanista, o a la Cambra de Comerç o exercint la caritat en diverses campanyes. 

 

 No és estrany, doncs, que en un diari republicà com “L’Autonomista” publiqués 

breus sobre la seva paternitat, el casament del seu fill Salvador amb Mercedes Forgas de 

Careaga, o s’interessés per les seves malalties. 

 

 Fill de moliner de Sarrià de Ter, de molt jove Alfons Teixidor ja tenia intencions de 

transformar el negoci, i amb aquesta finalitat havia marxat cap a Tarragona per estudiar 

el sistema austro-hungarès de mòlta per cilindres. Així ho explicava un dels seus néts, 

Alfons Teixidor i Fargas, hereu del negoci, quan gairebé un segle més tard la Farinera 

Teixidor va ser reconvertida en seu del diari El Punt. 

  

 “L’avi va entendre que, si volia prosperar, no tenia cap altra sortida que 

posar-se al dia i conèixer les novetats d’un ofici que estava canviant. Després, quan va 

tornar, va formar la companyia amb l’Ensesa i en Vilaplana. Es va guanyar bé la 

vida i, finalment, crec que de resultes d’una crisi de creixement, cadascú va anar pel 

seu compte. L’Ensesa va buscar nous socis per muntar una farinera nova a Girona, 

mentre que el meu avi es va quedar la fàbrica Maria de Campdorà” 

(Lanao, 2000:44) 

 Va ser a Tarragona on va conèixer la seva futura esposa, Maria Martos Martí, 

amb qui va compartir des d’un començament l’arrencada del negoci a Campdorà: 

 

 “A Tarragona, l’avi va conèixer Maria Martos Martí, i s’hi va casar. En va 

estar molt enamorat i sempre va reconèixer que gràcies a ella, una dona estalviadora 

que es va conformar a viure en un racó de món i no es va queixar mai - la fàbrica de 

Campdorà la van llogar l’any 1891 i l’àvia va viure quasi vint-i-un anys tancada en 

aquella gran casa -, va poder fer una nova farinera a Girona. 

(Lanao, 2000:44) 

 

 

Alfons Teixidor Sagué, un cop casat amb Maria Martos. 
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 La societat Teixidor-Ensesa-Vilaplana va durar fins el 1906. Com a farinaires, 

Teixidor i Ensesa van haver de respondre conjuntament a la crisi de vitualles durant el 

1918. 

 

 Entre el col.laboradors més propers del negoci, Alfons Teixidor va comptar 

especialment amb el seu germà, Salvador Teixidor Saguer, i el seu fill Salvador Teixidor 

Martos, que van començar a dur les regnes de l’empresa a partir de 1928. 

 

 

Alfons Teixidor amb el seu fill Salvador. 

 També va treballar a la farinera un altre fill d’Alfons, Felip, per bé que amb un sou 

menor fins el 1932, en què va passar a ser un directiu més, segons consta en els full de 

nòmines d’aquells anys de puixança. Alfons Teixidor va tenir també una filla Remei, i 

almenys una altre fill que havia mort el 1902. 

 

 

Llibre de nòmines mensuals de la Farinera Teixidor el maig i juny de 1924. Material 

trobat per Josep Pujol i Coll. Arxiu del COAC de Girona. 

 

 Als llibres de comptes de la fàbrica Maria de Campdorà, l’industrial apuntava les 

quantitats destinades a les obres de la casa fàbrica a Girona. El 3 d’abril del 1912, el 

tenedor de Celrà, Jeroni Bosch, tancava balanç i anunciava que la nova farinera havia 

costat un total de 143.020,20 pessetes (30.505,50 el solar; 82.080,70 la construcció; 

16.832,50 la nòmina de paletes i manobres, i 13.591,95 diferents operaris i trasllats). 

Aquell dia va començar una nova vida dels Teixidor a Santa Eugènia: un camí cap a  
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l’èxit que va fer que, a mesura que creixia la fortuna familiar, l’industrial s’embranqués 

en noves aventures constructores. El 1918, va comprar un solar al número 19 del mateix 

carrer i hi va aixecar una casa de pisos de lloguer, una edificació que va tornar a confiar 

a Masó i que ha passat a la prosperitat com la Casa de la Punxa. A més, entre el 1928 i el 

1929, es va començar la urbanització Teixidor, també projectada per Masó, un conjunt de 

quatre cases a bon preu i xalet de planta baixa, pis i torre, que en el seu temps van ser 

beneïts com una de les propostes urbanístiques més agosarades del moment.  

 

 Alfons Teixidor i Saguer va viure amb el vent a favor, però quan va morir, el 1936, 

i el va succeir el seu fill Salvador Teixidor i Martos, la família va rebre unes quantes 

sotregades, primer per la col.lectivització de la indústria derivada de l’esclat de la Guerra 

Civil, després pels temps de l’autarquia i l’estraperlo i, més tard, pels intents de 

consolidació de la fàbrica. Tot i que després de la guerra va arribar a tenir trenta-cinc 

treballadors i que hi havia una andana davant la porta principal, la modernització 

definitiva no es va iniciar fins que Renfe va tallar el servei i fins que la mercaderia va 

arribar amb camions i es van muntar sis sitges per al blat. 

 

 Finalment, després d’un malaurat accident en què va morir un treballador, el 7 

d’octubre del 1970, la Farinera es va reconvertir en una societat anònima i, segons les 

escriptures, Salvador Teixidor va ser nomenat president de l’empresa, el seu fill Alfons 

Teixidor Forgas, conseller delegat, i el seu germà Ramón, secretari.  

 

 L’ensorrament del negoci de la farina, però, va comportar la pèrdua progressiva 

del patrimoni. Primer la urbanització, que l’any 1974, enmig d’una polèmica ciutadana 

força agra, va caure sota la piqueta de l’especulació; més tard, la Casa de la Punxa, que 

el 24 d’abril del 1982, es va inaugurar oficialment com a seu del Col.legi d’Aparelladors  

i Arquitectes Tècnics de Girona, i finalment es va vendre la Farinera, arran del fet que, 

segons va declarar Alfons Teixidor Forgas l’any 2000 “ el mercat s’hagués globalitzat a 

tot l’Estat, la farina anés d’un cantó  a l’altre i les farineres, primer la de Campdorà, 

després la de la Creueta, més tard l’Ensesa i finalment la nostra haguessin de tancar.  

 Aquella, però, no va ser l’última aventura de la casa dissenyada per Masó. Després 

que la pressió ciutadana reivindiqués durant molts anys el manteniment i la reconstrucció 

de l’edifici presentat com un munt de farina que havia sortit de la imaginació de 

l’arquitecte, fins i tot l’activista cultural Enric Marquès en va reclamar la transformació 

en museu d’art contemporani, a principis dels anys noranta els germans Bosch, Joan i 

Jordi, industrials fets a si mateixos i amb un perfil semblant al d’Alfons Teixidor i Saguer, 

van decidir comprar la part principal de l’edifici, i uns quants anys abans Saurina n’havia 

ocupat dues naus per obrir-hi una botiga, amb la intenció de restaurar-la i situar-hi la seu 

central d’Hermes Comunicacions. 

 

 

Farinera Teixidor. Arxiu COAC de Girona. 
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TRET DE: 

 

- RAFAEL MASÓ, HABITAT. 

Autors: Pau Lanao, Miquel Torns i Carme Vinyes. Data de pub.: 2007. 

- LA CASA TEIXIDOR DE MASÓ. LA PUNXA. 

Autor: Josep Pujol i Coll. Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Girona. Data de 

pub.: 2007. 

- MEMÒRIA DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA FARINERA 

TEIXIDOR.  

Autor: Arcadi Pla Masmiquel. Projecte i Direcció: 1991/2000. 
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3- DISSENYAR L’EDIFICI A CÀRREC DE RAFAEL MASÓ 

VALENTÍ. 

 

 La Farinera Teixidor es realitza, per part de Rafael Masó, en tres etapes:  

 

PRIMERA ETAPA (1910-1912). 

 

 Entre el febrer i el juliol de 1910 Masó desenvolupa el projecte, encarregat per 

l’industrial Alfons Teixidor. En aquesta primera fase s’executa un conjunt format per dos 

cossos units per un pont, destinats, un a l’habitatge del propietari i l’altre a oficines. A 

través d’ells s’accedia a un passatge interior que donava pas a magatzems i tallers a 

banda i banda.  

 

 

Plànol d’emplaçament. 1910. Mètode: Tinta i aquarel.la. Suport: paper tela. 22.5x27.5cm. 
Arxiu COAC de Girona. 

 
 
 
 

"No em preguntaves l'altre dia per la casa farinera del Sr. Teixidor? Doncs aqui la 

tens! T'envio alguns dels plànols que he fet perquè pugas  veurer lo que serà . 

Ja miraré de donarten ecsplicacions més detallades aquest vespre o en el dia de ma 

arrivada de Vianya per a que te'n quedis més enterada. Aprofito la ocasió de marxar 

per a enviarte aquests plànols perquè em representa  axo no haverlos de necessitar.” 

Carta de R. M. a E. B. (04/07/1910) 

 

 

Cartes de Rafael Masó a Esperança Bru, enquadernades amb esquema dels volums i el 

pont. Família Masó. 
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L’objecte de l’edifici i el fet de que es tracta d’una primera fase que donarà pas a futures 

ampliacions, queda descrit pel propi Masó en la sol.licitud de llicència d’obres (registrada 

a l’Ajuntament de Girona el 26 de setembre de 1910): 

 

 “...desea construir (el Sr. Teixidor) una casa habitación para él y su familia, y 

que vendrà a ser como un edificio entrada que ha de preceder a otras construcciones 

de carácter fabril, que en lo sucesivo piensa levantar en el interior de su propiedad, el 

qual constarà com en el plano de conjunto se indica de dos cuerpos o construcciones 

independientes en la parte baja pero unida en el piso superior, las que daran a la 

carretera por su parte testera y cuya separación salvarà una verja o reja de 

cerramiento por la que podran entrar y salir los vehículos que en su día deberán 

surtir las primeras materias a la fábrica interior...”  

 

 El volum de la dreta correspon a l’habitatge de la família Teixidor. Es composa de 

planta soterrani, baixa, primera i golfes. Es pot accedir des del carrer per qualsevol de les 

dues entrades existents, l’una situada en angle, just davant de la reixa d’entrada i l’altre 

ubicada sota el pont que uneix els dos volums. Aquesta duplicitat d’entrades es veu 

corresposta per la presència de dues escales, una longitudinal de dos trams i que  

recull l’accés més proper al carrer, i l’altre secundaria tancada en una caixa d’escala, 

que conecta tots el nivells. 

 

 La planta baixa està aixecada respecte el nivell del carrer. Aquest desnivell es 

recupera a les dues entrades, apareixent l’escalinata de l’entrada principal i un conjunt de 

graons a l’altre entrada. A més, permet la ventilació de la planta soterrani a través 

d’obertures disposades longitudinalment en el passatge interior. Alhora, ambdues plantes, 

baixa i soterrani, estan lligades per un sòcol de pedra que arriba fins la llinda de les 

finestres. Per sobre d’aquest comença l’arrebossat d’un to sorrenc, que havia de ser base 

per un estucat blanc que no es va arribar a realitzar. 

 

Croquis Façana. Mètode: Llapis i aquarel.la. Suport: Paper. 28x44.5cm. Arxiu COAC. 

 

Planta baixa. 23 setembre de 1910. Mètode: Còpia en cianotip. Suport: paper cianotip. 

27.5x45.5cm. Arxiu COAC de Girona.



 - 116 - 

 La planta de les golfes i el terrat és el punt més significatiu i on apareixen els 

elements més representatius i espectacular de l’obra. Entre ells podem destacar les golfes 

amb la coberta parabòlica de la façana principal. Un parell d’obertures donen llum a 

aquest espai. La coberta es recobreix d’un seguit “d’escames ceràmiques, element típic de 

l’arquitectura modernista. Un fet que ens remarca el caràcter escenogràfic d’aquesta obra 

i en general del modernisme, és la utilització de material només en els llocs on és 

estrictament necessari, és a dir, en aquells que indiscutiblement seran vistos, i deixant 

inacabades les parts que no s’ensenyen. Una altre mostra d’aquest caràcter, és 

l’estructura de suport de la coberta, interesa que la coberta s’aguanti i que es pugui 

apreciar la seva forma i bellesa exteriors, per tant que els suports siguin dues bigues 

metàl.liques i un seguit d’envanets ceràmics no preocupa ja que són interiors i no poden 

ser vistos. Així mateix, aquesta simplicitat de materials i de mitjans que dóna com a 

resultat aquesta forma exterior, demostra el grau d’habilitat i improvisació dels artesans i 

obrers de l’època, que permetien solucionar elements de difícil execució. 

 

 

Golfes amb coberta parabòlica. 

 Altres elements destacables d’aquesta part són la franja de ceràmica blanca que va 

de la part superior de les dues obertures fins al carener de la coberta, i que gira enllaçant 

amb aquesta, gràcies un tipus diferent de peça ceràmica (blanca i amb relleu), les 

gàrgoles que recullen l’aigua d’aquesta coberta (també de ceràmica blanca i que la forma 

recorda unes gàrgoles de la Sagrada Familia), les rajoles ceràmiques de cantonada... 

 

 A l’esquerra d’aquesta coberta, just a tocar, hi trobem el pinacle principal, que 

pretén simbolitzar la forma d’una espiga de blat, és el punt més singular i que culmina 

l’angle de l’accés principal. Parteix d’un angle de 90º en la seva base i ascendeix com un 

obelisc, perdent secció a mesura que va pujant i adquirint una forma més esvelta. Està 

recobert per peces ceràmiques de color blanc, sobre una base de rajoles llises, es 

superposen en els extrems i en l’entorn de les dues obertures existents, peces ceràmiques 

de relleu i que contenen dibuixos d’espigues de blat. 

 

 En la part posterior de l’habitatge, també destaca la presència de la coberta 

lluernari que permet il.luminar l’actual escala principal, i que en aquesta primera fase 

marcava el final de l’escala longitudinal. Des de l’interior, l’estructura vista de fusta, 

dóna una sensació de fuga vertical. 

 

    

  Forma parabòlica de la façana i pinacle principal. 
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 Coberta lluernari. 

 

 El volum de l’esquerre estava destinat a les oficines de la Farinera. És un cos de 

menor alçada que l’habitatge, però que manté la mateixa tipologia d’obertures, amb la 

llinda arcada, recoberta de peces ceràmiques blanques. El sòcol de pedra que “prové” del 

volum principal també ajuda a unificar el conjunt. 

 

 L’element principal és la cantonada, que al igual que en el volum principal, es 

retranqueja cap a l’interior, amb un angle de 90º. Recorda la tribuna col.locada a 

l’inrevés, que involucra l’espectador en el conjunt. Els paraments estan acabat amb la 

mateixa rajola utilitzada en la resta de l’obra, amb peces especials per marcar els angles, 

per a sostenir la volada, per remarcar les obertures i per culminar la “pila de farina”. 

Darrera seu, una coberta que la rodeja, destaca la seva forma repetint el remat “fariner”. 

 

 Per finalitzar el recorregut per aquesta etapa, es ressalta el pont que uneix els dos 

volums, donant peu a una important unió de nuclis verticals, que polaritza les circulacions 

del conjunt. La característica més destacable és l’arc parabòlic que sosté i engloba el 

pont, ja que és alhora suport i contorn de l’obertura. 

 Cal esmentar altres elements d’acabat que utilitza Masó en les diferents parts de la 

Farinera i que donen més força simbòlica al conjunt com a “pila de farina”. Així, per 

exemple, trobem els vitralls, els muntants de les finestres (amb marcada influència de 

l’escola de Glasgow i del moviment secessionista vienès) amb la franja de quadrats en la 

seva part superior, les reixes de ferro forjat amb figures d’espigues de blat entre els 

barrots (fent ús de les tècniques de l’Art Nouveau),... 

 

 

Planta baixa – costat esquerre. 1910. Mètode: Còpia en cianotip. Suport: paper cianotip. 

36x31.5cm. Arxiu COAC de Girona. 
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 Sobre les pedres de les façanes, tot i les diferents dimensions i formes que tenen, 

segueixen la mateixa línia. Aquesta unitat del treball amb pedra l’aconsegueix repetint 

una sèrie de detalls que unifiquen el conjunt. Aquesta repetició d’elements, no s’ha de 

veure com un estalvi a l’hora de la fabricació de la peça, ja que moltes d’aquestes peces 

que es van repetint no tenen la mateixa dimensió, sinó com un intent d’assolir la unitat. 

Tot i la influència de Gaudí en aquesta obra, la pedra no la tracta com una matèria que es 

fon, en el treball de la ceràmica potser si que es veu aquesta idea de la matèria-magma, 

però en el treball de la pedra cada peça es diferencia i no hi ha voluntat d’amagar la junta 

entre pedra i pedra. 

 

  .  

 

 Del treball del ferro s’han de diferenciar dos maneres de fer. Una seria tot el 

portal i la reixa d’entrada i l’altra les reixes de les finestres, tot i que sempre apareix el 

motiu de l’espiga que unifica el conjunt. 

 

 La reixa d’entrada està feta a partir d’uns barrots verticals units per uns altres 

horitzontals, que és un tipus bastant comú en la fabricació de reixes. El més destacat del 

portal d’entrada són els dos fanals que l’enmarquen. 

   

 

 Les finestres, en canvi, estan fetes d’una manera més singular, utilitzant uns reixats 

enmarcats que s’uneixen entre ells per una espiga. 

 

    

 

 Com en tota l’obra de Masó, les vidrieres estan formades per la unió de “retalls” 

rectangulars de vidre que es veuen interromputs per uns motius més irregulars, que fan un 

dibuix en el vitrall. A la Farinera, aquests motius, són l’espiga. 
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 Sobre la ceràmica, tot i la petita dimensió de les peces, la intenció clara és amagar 

la junta entre peça i peça, i crear una continuitat d’aquesta. Aquesta idea ve de la 

influència de Gaudí, que veu la matèria com un magma que flueix. A la Farinera aquesta 

matèria sembla fins i tot que degotegi com es veu a les mènsules ceràmiques de la façana. 

 

 Com en el treball en pedra, hi ha una sèrie de peces que es van repetint i d’aquesta 

manera aconsegueix la unitat, però en cas de la ceràmica aquesta repetició sí que ve 

condicionada per motius econòmics i de fabricació. Pel tamany petit de la peça i pel major 

grau d’industrialització en el camp de la terrissa (utilització de motlles), el nombre de 

peces de ceràmica diferents  és limitat. En el cas de la pedra és diferent, ja que cada pedra 

es concep manualment una a una i no és necessari fer peces iguals. 

Tot i això, el nombre de peces de ceràmica que hi ha és bastant gran. 

 

 Els motius que hi apareixen són l’espiga de blat i tot el que recordi a la farinera i a 

la farina, per tot això la ceràmica és blanca. 

 

 

 

 

 La coberta es recobreix d’un seguit “d’escames” ceràmiques, element típic de 

l’arquitectura modernista, d’un color beig – verdós. 
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Projecte de casa habitació i oficines per a una farinera de D. Alfons Teixidor. 23 setembre 

de 1910. Alçat. Mètode: Còpia en cianotip. Suport: paper cianotip. 46x59cm. Arxiu COAC 

de Girona. 

 

 

Dibuix per a vitrall. Mètode: llapis i aquarel.la. Suport: paper. 22x11cm. Arxiu COAC de 

Girona 

 

Detalls diversos dels exteriors (pont). Mètode: llapis. Suport: paper de calc. 44x31.5cm.  

Arxiu del COAC  de Girona. 

.  

Plànol façana principal. Familia Teixidor. Família Teixidor.. 
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" En lo que desitjo que et ficsis d'aquella casa; Estimadeta meva, és en la distribució 

... Si! perquè és lo més interessant. La forma del conjunt me la van donar i era cuestió 

de respectarla i de ferhi quebrer cómodament i be totes les habitacions. Ja ho veuràs -

per poc que miris-  que ens els baxos hi he encabit totes les habitacions de continua 

vida i en els alts no més les de vida incomplerta. Al entrar te trovarás amb una 

immensa habitació dita Hall que es allí ont hi anirá una escala per a pujar al 1er. pis 

(escala dels senyors perquè el servei'n té un altre) Aquesta habitació ha de fer molt 

bonic i ja te envio avui un apunt que tinc de com anirà! És la habitació ont s'hi tenen 

o poden tenir shi caxes antigues vitrines, mobles vells, etc. Els inglesos li donen una 

gran preferència i és allí ont la mestressa de la casa hi demostra el seu gust amb el 

mobiliari, flors, ordenació, etc, etc. Es el nostre recibidor però concebut am més 

grandesa. D'alli's passa a la sala o bé a la saleta de confiança.  - Ficsat que tant en 

aquesta com en el menjador hi queden uns recons amb unes finestrelles a  

dins d'ells  ¡ Son aquells recons que jo tant estimo i que poden servir per recullirshi 

prop de la llar o de un escriptoriet per a llegir i escriure - El menjador té ademés un 

gran fienstral de colors... la cuina queda ben retirada i alavoreta del menjador sense 

comunicarshi, com ha de ser.... Una de les coses que faria més bonic és aquell pati cel-

obert perquè seria obert de dalt a bax, baxantne una gran claror d'aquella cúpula 

que pots veure  en l'alsat o fatxadas que també vaig enviarte... Tots els vidres de dalt 

podrien ser acolorits però amb una gran discreció per a que en resultes una llum 

amable. .... 

¡ No tinc temps ¡no! no puc descriuretho com voldria! .... Ficsat en el primer pis, am 

el gran corredor que quedarà damunt de l'escala. Anirà de costat a costat de la casa 

perquè el pont farà també de corredor. És una bellíssima disposició!  i serà ple de 

claror aquest corredor perquè ficsat la que hi entrarà pels costats del pont ont hi ha 

grans finestrals  i la que li arribarà també en el cap del pati cel-overt..... Amb una 

mica de distinció, penjanthi bons cuadros, i amb arquetes a terra podria semblar un 

museu aquesta pessa. 

¡ No puc més no! Tu mateixa! Estudiaho amb els plànols a la vista i disfrutahi si val la 

pena de disfrutarhi imaginatho fet. 

L'aspecte exterior també resultarà simpàtic veritat.... Hi anirà una gran retxassa que 

no està dibuxada i que anirà de cantó a cantó de la casa! i en aquesta retxa hi quedarà 

un portalet particular per a entrahi les persones que no vagin a la fàbrica.  

Tota aquella socolada alta de pedra hi farà molt be també donant una gran noblesa i 

distinció a la construcció i lo que també farà molt hermós es veurer tot lo demés 

complertament blanc. Res de coloraines Esposa meva. fins i tot  les teulades i la 

cúpula seran blanques ¡ Tot nevat!  Vull que sia realment la casa de les farines  

¿Veritat que si que farà efecte...?  

Ficsat també en la tribuneta que hi haurà sobre la entrada a mà dreta. serà ben 

gentil. i la entrada farà també forsa goig demunt de aquella escalinata rodona i sota 

aquella caputxeta de pedra que fan aquelles dos grans carteles que aguanten part de 

la tribuna. Tu mateixa! vesthi ficsant, com te deia i imaginatho tot acavat.... 

De posarnoshi a ferla me sembla que no serà pas fins a l'agost. Perquè el senyor 

Teixidor està ara enmohinat amb altres coses i vol resoldrelas encara avans de 

posarshi. Entretant ja fem fabricar lo que's necessita.... De manera esposa meva que  

és més que fàcil  que tu la vegis axecar de desde el teu balconet Si! si! En l'hivern farà 

la crescuda i a l'hivern es cuan tu precisament ets a aqui...(...) 

Bueno ! Tot aquell rull de plànols me'ls pots  fer tornar aquesta tarda per la 

missatgera xica... Are te n'hi afegiré el del primer pis precisament. Ja suposo que no 

te deu pas haber passat res de nou i que m'els deus tenir ben guardadets...¡ Sobretot 

que no t'hi arrivin les ires de ton Pare....! 

Carta de R. M. a E. B. (05/07/1910) 
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 SEGONA ETAPA (1915-1916). 

 

 Tal i com Masó havia expressat en la solicitud per la llicència d’obres de la 

Farinera l’any 1910, el sr. Teixidor tenia previst l’ampliació de la fàbrica per fases. 

 

 L’any 1915, s’amplia el conjunt amb una nau magatzem situada a la banda dreta 

de l’edifici original. Aquest magatzem completa el conjunt inicial, que havia quedat 

incomplet en espera que el sr. Teixidor comprés el solar, i n’enderroqués l’habitatge 

existent. 

 

 L’arquitectura del magatzem s’adapta al llenguatge de l’original, passant a formar 

part de la imatge visual de l’edifici. La paret mitgera, que en un principi actuava com a 

tal, passar a ser un element expressiu i força destacada en el conjunt resultant. 

 

 Aquesta ampliació, que consta d’una sola planta, queda elevada respecte el nivell 

de carrer, per tal de facilitar la càrrega i descàrrega del gènere des del vehicle de 

transport. El sòcol de pedra lliga aquest volum amb el conjunt inicial, i serveix 

d’envolvent de la gran obertura en façana, màxim tret característic del nou volum. 

 

 La mitgera, com s’ha dit, és un element que guanya en importància i en 

expressivitat. Masó ho aconsegueix col.locant un ràfec ceràmic (al igual que en cos de 

l’habitatge) recolzat sobre un seguit de cartel.les ceràmiques amb relleus, que completa la 

planta de les golfes del volum de l’habitatge. El detall de ramat de la coberta que Masó 

utilitza, indica un estil diferent, un pèl més auster i en una línia més semblant a l’edifici 

Athenea. 

 

Projecte de façana per la casa. Mètode: Còpia en cianotip. Suport: paper cianotip. 

23x47.5cm. Arxiu del COAC  de Girona. 

 

Estat actual. 
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La Farinera Teixidor al 1916. Autor: Adolf Mas. Arxiu del COAC  de Girona. 

     

 La Farinera Teixidor al 1916. Autor: Adolf Mas. Arxiu del COAC  de Girona. 

               

 La Farinera Teixidor al 1916. Autor: Adolf Mas. Arxiu del COAC  de Girona. 



 - 124 - 

TERCERA ETAPA (1923-1924). 

 

 L’última ampliació que Masó realitzarà a la Farinera és la de les naus de la banda 

esquerre del cos original, que donen façana al carrer Santa Eugènia, fan cantonada al 

Passatge Massaguer i mitgera amb l’edifici d’oficines. Simultàniament amb aquesta 

ampliació, es reforma el pont (afegint-hi un pis) i es construeix la tribuna de la planta pis 

del cos d’oficines, projectada des d’un principi l’any 1910. 

 

 Les dues naus es mostren clarament diferenciades del llenguatge que la Farinera 

utilitzava des de la seva concepció. Les cobertes a dues aigües, amb obertures el.líptiques 

en el seu frontó, denoten clarament la influència del moviment vienès. El sòcol, l’ús de la 

ceràmica blanca com a ramat, i una certa similitud en l’acabat d’algunes obertures 

permeten entendre l’ampliació com una part del conjunt. 

 

 

 

Projecte de magatzem en el solar de la ctra. Santa Eugènia propietat de D. Alfons 

Teixidor. Façana principal i secció. Mètode: tinta. Suport: paper tela. 32x93cm. Arxiu del 

COAC  de Girona. 

 

Secció Magatzem. Mètode: tinta. Suport: paper de calc. 31.5x87.5cm Arxiu del COAC  de 

Girona. 

 

 

Planta Magatzem. Mètode: tinta. Suport: paper tela. 39.5x66cm. Arxiu del COAC  de 

Girona. 
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Croquis alçat façana magatzems. Mètode: llapis. Suport: paper canson. 22x32.5cm. Arxiu 

del COAC  de Girona. 

 

Dues naus ampliades. Autor: Joan Tarrús Galter. Arxiu del COAC  de Girona. 

Fotografia abans de la restauració i ampliació d’Arcadi Pla Masmiquel. 

 

Dues naus ampliades. Estat actual. 
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TRET DE: 

 

- LA FARINERA TEIXIDOR. Autors: Oriol Martinez Clavell, Carles Sanjosé Bosch i 

Salvador Panosa Garcia. Prof. Antonio Pizza (Història de l’arquitectura espanyola XIX-

XX). 

- MEMÒRIA DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA FARINERA 

TEIXIDOR.  

Autor: Arcadi Pla Masmiquel. Projecte i Direcció: 1991/2000. 

- MASÓ EXPLICA MASÓ. 

Textos: Bernat Catllar, Rosa Maria Gil, Gemma Domènech. Idea, documentació i 

realització: Arxiu Històric Col.legi d’arquitectes, Demarcació de Girona.  

- CARTES DE RAFAEL MASÓ A ESPERANÇA BRU. Arxiu del COAC. 

- RAFAEL MASÓ. ARQUITECTE NOUCENTISTA. 

Autor: Joan Tarrús i Narcís Comadira. Data de pub:  1996 i 2007. 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES: 

 

- PERMÍS D’OBRES DE L’ANY 1910-1911. 

- PERMÍS D’OBRES DE L’ANY 1915-1916. 

- PERMÍS D’OBRES DE L’ANY 1923-1924. 
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4- CONSTRUIR L’EDIFICI. ELS ARTESANS. 

 

 Els artistes i artesans que col.laboren en la construcció de la Farinera Teixidor 

foren: 

 

- Joan Baptista i Alfons Coromina, ceramistes de La Bisbal d’Empordà. 

- Nonito Cadenas, serraller de Girona. 

- Lluís Rigalt, vidrier de Barcelona. 

- Adolf Fargnoli, ebanista de Girona. 

- Antoni Serra, ceramista d’Olot. 

- Casellas, picapedrer de Girona. 

- Miquel Pratmans, fuster de Girona. 

 

 Aquests artesans són molt importants en l’obra de Rafael Masó, els acabats que 

realitzaven  són autèntiques filigranes, sobretot en la seva obra primerenca.  

 

 En Masó és constant l’apadrinament d’artistes-artesans que col.laboraran amb 

l’arquitecte, posant-los al dia en qüestió d’art, i inculcant-los una estètica pròpia. 

 

 Per tant, hi havia una simbiosi entre l’arquitecte i els seus artesans, ja que ambdós 

n’obtingueren beneficis, el primer en la seva creativitat i els segons en la reformulació 

dels seus oficis i el rellançament del seus negocis. És simptomàtic que pràcticament tots 

els artesans de Masó acabessin creixent, industrialitzant-se i desenvolupant certes 

empreses que han subsistit fins a l’actualitat, després de dues generacions. En són 

exemples els Cadenes, els Casellas-Xirgu o els Mota. 

 

 

 

 

JOAN BAPTISTA COROMINA. – CERAMISTA. 

 

 Joan Baptista Coromina va néixer a La Bisbal d’Empordà l’11 de maig de 1890, 

poble d’important indústria ceràmica. 

 

                                             

           Joan Baptista Coromina. 

 

 Dels nou als tretze anys, Coromina va cursar estudis d’art tenint com a mestre al 

seu propi pare, Joan Coromina i Pujol, creador el 1878 de l’Escola de Dibuix de la 

Bisbal. Ben aviat van aparèixer les seves aptituds pel dibuix i la pintura i, amb gran 

destresa, va començar a posar en pràctica el que havia après a l’escola: estàtues, bustos, 

rostres i retrats. Artista precoç, va multiplicar i diversificar les seves creacions. I aquesta 

forma d’expressió artística es va convertir aviat en una necessitat vital. 

 

 Als setze anys, Joan Baptista descobreix nous horitzons. El 1906 i el 1907 fa 

diverses estades a Mallorca, on té familiars, i completa la seva formació amb els 

professors de l’Escola d’Art de Palma. 
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 Coromina va ser un home amb un paper molt important entre els intel.lectuals 

bisbalencs de principi de segle, i també formava part de les tertúlies modernistes que es 

formaven quan Santiago Russiñol arribava a Girona. 

 

 Tot i aquesta relació amb els modernistes, el més rellevant de la seva carrera 

artística va ser conèixer, el 1908, l’arquitecte Rafael Masó,  quan aquest li encarrega les 

peces  de terrissa negre de la façana de la farmàcia Masó, amb el qual comença una 

relació intensa i fecunda. Aquest mateix any, van exposar la seva obra al saló del Foment 

de Girona. Arran d’aquesta exposició, l’amistat es  consolida i Coromina entra en 

contacte amb el grup gironí format per Montsalvatge, Bertrana, Rahola, Dídac Ruíz, etc.  

  

 A finals de 1908, Masó li proposa un nova col.laboració, aquesta vegada realment 

ambiciosa, que és fabricar tota la ceràmica de la casa Batlle. Per tal de dur a  

terme el projecte, Masó li suggereix que vagi a passar una temporada a Girona, on 

podran treballar junts i seguir de prop el projecte. Durant aquesta estada de Coromina a 

Girona, treballa en el retaule dels Sants Metges per la farmàcia Masó, surt amb Masó a 

dibuixar, visita les obres de l’arquitecte i pren part en excursions artístiques i 

arqueològiques i en nombroses converses. 

 

 
 " Doncs he sigut jo mateix el qui l'he enviat a buscar i jo el que li he fet 

proposicions (no'm calia fernhi perquè habia de fer només que manar amb lo molt 

que ell m'estima) per a que vingués a passar una mesada al meu costat....Jo'm 

trobava i'm trovo Esperançona meva enrrotlladissim de feina, tanta, que m'agobia i 

fins me lleva de vegades l'humor al veure que no puc donar l'abast a tota i que he de 

dexar a algú menos content, i ell, Estimadeta meva's trovava en que l'havia acavat  

tota en aquella trista Bisbal i que s'habia de dedicar a pintar portes i lletreros pel 

carrer. Axis m'ho deia tristissima però dolça i resignadament en una de les seves 

darreres ratlles.... Doncs a ne -mi se m'en va acudir una que ha portat una gran joia i 

un infinit confort a l'ànima dels dos... 'el cridarás, vaig dirme, i li diràs per a veure si 

vol venir a fer d'ajudant d'arquitecte. am la trassa am que dibuixa, am lo molt que't 

compren i que seguex els teus passos, am lo que està empapadissim de tot lo  

que fas no pots trovar pas altre millor per a interpretar totes les coses que tu  

croquissis i dexis a mig embastarl Lo que tu dexis apuntat ell ho completarà i sense 

que en perdis res absolutament la gracia del dibuix i axó et  serà un alivi 

ecstraordinari i podràs donar curs a una infinitat de coses a les que fins i tot te seria 

necessari negarthi si se't presentessin demanantles amb una ecsagerada impaciència' 

(...) Per a lo que l'he enviat a buscar principalment ha sigut per a la cuestió dels 

plànols, detalls i dibuixos de tota la casa aquella del Sr. Texidor... Aquest bon home és 

un home ple de frenesí i que no'm calla de desde que em va confiar el projecte de la 

seva casa i Farinera (deu fer un mes o un mes i mitj) per a que posi una 

ecstraordinaria rapidesa en confeccionar tota lal seva obra. Ell vol que tot quedi 

estudiat dintre el terme d'un mes i mitj o dos i com que tot  vol dir de desde la 

construcció general fins els detalls més insignificants , figura't tu quina feina que hi 

ha per a ferho un sol. És gairebé impossible!  perquè no està tota la feina en la 

fatxada sino en els dintres que jo cuido més bé que no pas els mateixos afores. En 

cambi entre dos si que ho farem tot. Jo aniré dibuxan a l'engros i resolguent tots els 

problemes i detalls i en cambi el bon Joan m'ho anirá posant tot en net i a grans 

tamanyos per a que pugui passar a casa dels fusters, ferrers, etc. Vejam! Tant de bo 

aquesta obra me puga proporcionar les delectacions i el goig que jo hi entreveig i e hi 

considero: Me sembla que si! Aquest senyor Texidor me sembla força força més 

discret que el droguer pobre  com li diguem amb en Coromina" (Es refereix al Sr. 

Cendra del Soler) 

Carta de R. M. a E. B. (18/04/1910) 
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 Esperança Bru amb una colla d’amics al terrat de la casa Masó del carrer 

 Ballesteries, a la costat esquerra a primera fila, Joan Baptista Coromina, darrera 

 seu, Narcís Masó. Girona, entorn a 1912 

 

 La relació de Masó i Coromina es fa cada cop més íntima i els dos amics 

coincideixen en uns mateixos ideals estètics. 

 

 “Doncs bé, amb aquest ha arriba a tant la coincidència del nostre sentir queja 

no pot donarse una més grossa identitat en tots els gustos. Ell aborreix espectacles 

que jo aborreixo. Ell ama sensacions per mi sempre defensades. Jocs, vicis, frívoles 

converses, inmorals espectacles, ridicoles vestidures, vanas diversions, cinematógrafs, 

lectures cursis...etc. son per ell tan aborrides com per mi. I en cambi, científiques 

investigacions, sanas lectures, arts, música, avenços humans, solitòries meditacions, 

escursions, nobles jocs, viatjes, montanyes, mars, cels, etc. tot axo ho ama, tot ho 

estima, amb el mateix encès amor am que jo sempre ho he abrassat” 

Carta de R. M. a E. B. (217/1909) 

 Quan Masó s’adona que la col.laboració funciona proposa als germans Coromina 

(Joan i Alfons) de muntar una fàbrica de ceràmica plegats. 

 

 Amb aquest projecte, Alfons Coromina farà estades prop del ceramista Serra a 

Olot i a les fàbriques Ribó i Pujol de Barcelona. I possiblement també a La Roqueta de 

Mallorca. Aquestes estades tenen lloc entre la primavera del 1910 i la del 1911. Joan 

Baptista durant aquest temps, s’està Girona treballant com a col.laborador de Masó al seu 

despatx. 

 

                                             

  Alfons Coromina (1892-1921) al seu despatx de la fàbrica   

  Coromina. 

 

 El març del 1911 comença l’activitat de la fàbrica. La fàbrica es dirà La Gabarra. 
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 "Varem anar a veure la fabriqueta llogada.. varem recorreho tot varem 

disposarho tot i amb un gran entusiasme vam parlar de tota la organisació per a 

l'avenir. El Bon Joan, mentres jo no el necessiti, romandrà a n'allà i allà travallarà 

am son germà Alfons fent tot lo que jo'ls hi fassi fabricar i jo de desde aqui els hi 

cercaré feina i la projectaré... Vaja, que estic segur que ens anirà bè a la força... Are 

per de prompte ja'n tinc de encarrilada una gran quantitat... Figura't Hi ha que fer  

una fatxadeta ( de la importància de la de la Farmacia) per a la Caxa d'Estalvis  

d'Olot i després la font del Sr. Coll i després unes pesses decoratives per un magatzem 

del Sr. Encesa i després unes rajoles per a la granja del Sr. Coll ... que se jo! .. Ja 

veuràs com fins ens queixarem de massa ..." 

Carta de R. M. a E. B. (17/03/1911) 

 
 “Li envia un plat decorat ple de fruites i caramels : "Perquè mira que el plat 

també té el seu especial encant! Si precisament tant en Coromina com jo mateix 

n'estem enamoradissims i per axó  ens el vàrem comprar. Ficsethi am la caricatura de 

pollet que hi ha retratada al bell mitj. És una mamravella de simplicitat i de 

intenció... Aquell caparrassó que fa i aquell posat de satisfet i de tranquil... Tant ens 

agrada Esposa meva que ja hem decidit adoptar-lo com a marca de fábrica de la 

nostra terrisseria." 

Carta de R. M. a E. B. (10/04/1911) 

 

  

 Dibuix Coromina&Masó. Arxiu Històric de La Bisbal d’Empordà. 

  Una primera etapa de la fàbrica, del 1911 al 1916, és la de la col.laboració intensa 

amb Masó. La fàbrica està abocada als encàrrecs per a les obres de Masó i les dels seus 

amics (Pericas, Bernardí Martorell, Bonaventura Conill, Font i Gumà).  

 

 En el moment de construcció de La Farinera, La Gabarra s’estava tot just formant 

i l’aportació de la fàbrica es reduí a les peces que formaren la coberta ( en forma 

d’escames de peix). Aquest fet fou degut a la impossibilitat, després de moltes proves, de 

fabricar peces ceràmiques de color blanc, de fet, les peces de la coberta no són totalment 

blanques, sinó que tenen un to verdós, que de segur que no era el que volia Masó. Al final, 

encarregaren les peces ceràmiques de la façana al ceramista Antoni  

Serra, que en aquell moment treballava a La Carmelitana d’Olot. Tot i això, els motllos de 

la ceràmica i el disseny foren creats per en Joan Baptista Coromina i Rafael Masó. 

 

 Fins l’estiu del 1912 és un període de proves i fracassos tècnics, especialment pel 

que fa el vernís blanc i als plafons decoratius. L’intent de Masó de fer a La Gabarra la 

ceràmica blanca que havia fet amb Antoni Serra a la fàbrica d’Olot “La Carmelitana” o 

els plafons decoratius que li havien fet a La Roqueta, de Mallorca, no s’aconsegueix. 

Aquesta serà una de les limitacions de La Gabarra. Masó i Coromina, però, saben treure 

partit dels procediments locals tradicionals. A l’obra de Masó aquests anys ja li va bé 

aquest primitivisme de caire popular.  

 

 Des de finals del 1912 fins l’estiu del 1916 es porten a terme les ceràmiques d’una 

sèrie d’obres de Masó que han estat projectades a partir de les possibilitats de fabricació 

de La Gabarra. Les ceràmiques d’aquests anys són la culminació d’un procés de proves 

que comença el 1909 amb els mussols de la casa Batlle i que arriba a troballes com ara 

les pilastres i les rajoles decoratives d’Athenea, els ampits, les portes i els plafons 

decoratius de la casa Masramon, el portal i els interiors de la casa Casas i les rajoles 

d’oficis de l’Escola d’Arts i Oficis. 
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 Fàbrica La Gabarra (Can Coromina) en ple procés de treball, l’any 1916. 

 

  

 Taller de ceràmica de La Bisbal. A la dreta, Joan Baptista Coromina. 

 

 

 A part d’aquestes 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 estandars (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 decoratius per vendre en 

botigues especialitzades. 

 

  A partir de l’agost del 1916, hi ha un replantejament de La Gabarra. S’imposa la 

línia comercial de fabricació en sèrie. La solució artesanal es fa cada cop més inviable, a 

causa del cost de les peces, cosa que coincideix amb la manca d’encàrrecs d’obres 

importants. L’eufòria dels primers anys de la Guerra Europea s’acaba i s’entra en un 

compàs d’espera. La participació de Masó queda en un segon pla i la fàbrica passa a dir-

se La Gabarra-Coromina Hnos. Aquesta situació dura fins el 1918, quan entra com a soci 

la casa Butsems i Masó es retira. Aquesta societat Coromina, Butsems i Cia  

funciona fins al 1920. Es construeix una nova fàbrica i l’empres agafa les dimensions i 

característiques que s’han mantingut fins fa poc, en què la fàbrica va tancar. 

 

L’any 1917, Joan B. Coromina se’n va de La Bisbal, posant-se al front de l’escola d’Arts i 

Oficis de Palafrugell. Va anar a Palafrugell molt animat per Rafael Masó, que veia amb  

bons ulls la creació d’una escola amb estètica noucentista en el sí de l’Empordà. És una 

època que Joan Baptista no té temps per dedicar a l’art. Això juntament amb dificultats al 

capdavant de l’escola de Palafrugell, fa que sigui una època trista per ell.  

 

 A Palafrugell coneix Josep Pla, amb el que manté una forta amistat. L’Escola 

d’Arts i Oficis no funciona com ell esperava, idees que tenia foren rebutjades i l’escola 

adquirí una direcció que ell no veia bé. 

 

 El 1918 participà en una exposició d’artistes Gironins a les Galeries Laietanes 

amb el pseudònim de Joan Surós. El 1919 mor a La Bisbal de tuberculosi. 
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NONITO CADENES – SERRALLER. 

 

 Va néixer l’any 1876 a Sant Visenç dels Alls (Empordà) i morí a Girona l’any 

1936.  

 

  

 Nonito Cadenas amb la seva familia. Els seus dos fills grans, Ramón i Carles,  

 també es van dedicar a l’artesania del ferro. 

 

 De jove es va traslladar a França, on va apendre l’ofici. Fou un constant 

col.laborador de Masó, que el formà i va ser el seu mestre, de 1906 a 1930. Tingué un 

important taller al carrer Calderers i, més tard, Masó li construí la casa-taller a la Ronda 

del Pare Claret (1924). Treballà també amb altres arquitectes com Joan Roca Pinet. 

 L’any 1921, els seus treballs foren premiats a l’Exposició de Ferros Artístics de 

Barcelona.  

 

 

 El seu fill Ramón Cadenas també col.laborà amb Masó i aquest li dedicà un escrit 

a “Nostres Arts” núm. 5 “Els ferros d’art d’en Ramón Cadenas” el 1919. 

 

                                              

   Ramón Cadenes (1900-1968), fill de Nonito. 

 

         

        El taller de Nonito Cadenas, durant els anys 20. 
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 Algunes obres on col.labora Nonito són: 

 

 - Mas Soler (ferros dels mobles del menjador) 

 - Reixa de l’altar major de l’església del Sagrat Cor. 

 - Farmàcia Masó. 

 - Caixa de Pensions a Girona. 

 - Escola de Sarrià de Ter. 

 - Farinera Teixidor. 

 - Casa Salieti. 

 - Casa Cendra. 

 - Casa Masramón. 

 - Casa Teixidor. 

 - Casa Colomer. 

 

 Les evolucions en paral.lel de Masó amb els Cadenas són dignes de fer notar. Una 

és d’ordre estètic, harmonitzant-se en la seva concepció l’arquitectura amb els ferros que 

li corresponen: als inicis, quan uns i altres són deutors del modernisme, els elements de 

forja es corben en cops de fuet o adopten un aire medievalitzant; més endavant, en canvi, 

es geometritzen més en les línies i plans angulosos propis de l’art decó. 

 

 Els altres paral.lelismes són d’ordre productiu: de la concepció artístico – 

artesanal de l’obra única es passa a una de més seriada, que respon a una certa 

industrialització del negoci per part dels Cadenas i a un gran augment dels petits 

encàrrecs per part de Masó.  

LLUÍS RIGALT I CORBELLA – VIDRIER. 

 

 Des del 1908, la firma creada per Antoni Rigalt i Blanch (1850-1914) era dirigida 

pel seu fill, Lluís Rigalt Corbella (1888-1960), amb la important aportació, tant 

econòmica com creativa, del seu associat Jeroni F. Granell i Manresa (1867-1931) 

arquitecte especialment sensible a les novetats del modernisme. Figuren com els vitrallers 

més representatius de la Barcelona modernista, dins la qual destaca especialment  la seva 

espectacular col.laboració amb Domènech i Muntaner al Palau de la Música Catalana, 

del 1908. La firma conjunta, “Granell, Rigalt  i Cia.”, va perdurar fins el 1922; després, 

els negocis van continuar separadament pels seus descendents. 

 

 La seva relació amb Masó serà més aviat professional, tot i que Lluís Rigalt estarà 

dins el pensament i l’estètica noucentista.  

 

 L’estètica de Granell,Rigalt i Cia. serà una estètica modernista, que s’adequarà al 

tipus d’arquitectura. Els vitralls que apareixen en l’obra de Masó són, de fet, dibuixats per 

l’arquitecte, per tant, estan evidentment integrats en l’arquitectura. 

 

Les obres de Masó on hi participa són: 

 

 - La Farinera Teixidor. 

 - Casa Masó. 

 - Casa Masramón. 

 - Casa Cendra. 

 - Casa Casas. 

 - Casa Teixidor. 
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ADOLF FARGNOLI – EBANISTA. 

 

 Adolf Fargnoli va néixer a La Bisbal d’Empordà l’any 1890 i va morir a Barcelona 

el 1951. 

 

 D’origen italià, va treballar normalment a Girona, i sobretot a l’entorn de Masó. 

La seva especialitat era la confecció de petites arquetes que treballava molt 

minuciosament, a les quals els posava un nom. 

 

 Formava part dels artistes gironins a l’entorn de Masó i va exposar en totes les 

exposicions que es celebraren. En el catàleg de “l’exposició d’artistes gironins” de Xavier 

Montsalvatge hi apareixen les seves obres, i també a La Veu de Catalunya del 17 de juny 

de 1918 hi ha un article sobre l’exposició, on Fargnoli hi té el seu lloc. També a en 

l’exposició d’artistes gironins que tingué lloc a Igualada hi exposà. Rafael Masó li dedica 

un article a la revista “Nostres Arts” núm. 3 del 24 d’agost de 1919. 

 

 A partir de 1920 va exposar a diferents ciutats espanyoles i de l’estranger, com 

Madrid, Bilbao, Buenos Aires, Paris, etc. Però mai deixà de treballar i exposar a Girona. 

 

 Adolf Fargnoli prengué part en la majoria d’obres primerenques de Masó, tot i que 

no es sap exactament en quines. 

ANTONI SERRA – CERAMISTA. 

 

 Antoni Serra va néixer a Barcelona l’any 1869 i va morir a Cornellà de Llobregat 

l’any 1932. 

 

 Als setze anys entre de meritori a la casa de comerç del Sr. Llobet, corredor de 

cotó. Al mateix temps assisteix a acadèmies de dibuix i cercles d’artistes. El fill Llobet 

cursa estudis de Química i el seu pare li instal.la un laboratori. Antoni Serra estudia 

química amb el noi Llobet en aquest laboratori i s’obre un nou camp d’activitat, a banda 

del de l’art. Aquestes directrius, art i ciència, el fan descobrir que la ceràmica pot reunir 

dos mons aparentment distants. 

 

 L’any 1893 participa en l’Exposició dels membres de l’Acadèmia Lliure a la Sala 

Parés de Barcelona. Quatre anys més tard segueix un curs a la Manufacture Nationale de 

Sèvres (fàbrica de porcellana) a França.  

 

 L’any 1904, s’instal.la pel seu compte i funda la Fàbrica de Porcelanas y Gres de 

Arte, al Poblenou de Barcelona, on realitza porcellanes enquadrades dins l’estètica 

modernista. 

 

 Participa en la Cinquena Exposició Internacional d’Art, organitzada per 

l’ajuntament de Barcelona, i obté la medalla de primera classe en la Secció d’Indústries 

Artístiques – Exemplars de porcellana. També participa en l’Exposición de higiene, artes, 

oficios y manufacturas de Madrid, en la International Exhibition of Artistic Furniture, 

Home Decoration, Home industries and Building Materials, que té lloc al Crystal Palace 

de Londres i obté el Diploma for Grand Prix, i en la Exposició d’Art Aplicat de Terrassa. 

 

 L’any 1908, tanca el taller del Poblenou i es trasllada a Olot, on assumeix el 

càrrec de director de la fàbrica La Carmelitana. Serra va projectar i impulsà la iniciació 

del primer material sanitari fabricat a Espanya aconseguint-ho amb èxit i competint amb 

l’estranger.  
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 Els anys d’estada a Olot, de 1908 a 1914, va fer o va augmentar l’amistat amb 

Josep Clarà, Francesc Vayreda, Iu Pascual, els germans Joan i Josep Llimona, Josep 

Berga i Boada, Enric Galwey, Rafael Barradas, Joaquim Danés... Molts vespres es reunia 

amb ells al Casino.  

 

 L’any 1914 retorna a Barcelona i assumeix la direcció de la fàbrica Cucurny 

Hermanos de l’Hospitalet de Llobregat. 

 

 Més endavant exerceix com a professor de ceràmica de l’Escola Superior de Bells 

Oficis de Barcelona, on n’és expulsat per la dictadura de Primo de Rivera. 

 

 El 1926 funda, juntament amb els seus fills, una manufactura de ceràmica d’art en 

una antiga masia del s. XVII, a Cornellà de Llobregat. De 1927 a 1929 es trasllada a 

Colòmbia per dirigir la fàbrica de rajoles valenciana. El mateix any en què torna a la 

fàbrica de Cornellà, participa en l’Exposició Internacional de Barcelona juntament amb 

els seus fill en el Foment de les Arts Decoratives. 

 

 Rafael Masó encarrega les peces de ceràmica blanques de La Farinera a Antoni 

Serra, quan ell es troba treballant a La Carmelitana, però els motllos de la ceràmica i el 

disseny foren creats per en Joan Baptista Coromina i Rafael Masó. 

 

 “ Molt Sr. Meu:  

 Tal com li tenia anunciat tinc a be cridarlo avuy per si vol tenir la bondat 

d’estudiarse la construcció de aquellas pesses de ceramica qu’han de fabricarse pera 

la casa que s’esta construint l’industrial d’aquesta ciutat Don Alfons Teixidor de les 

cuals ja sabia alguna cosa per mi mateix. 

Com sia qu’hem determinat adjudicar el trevall a la casa constructora que mes 

garanties de perfecció y condicions d’economia ens ofereixi, perxo m’apressuro a 

cridarlo à vosté, quines dots constructives tinct per prou meritissimes y reconegudes. 

En aquesta mateixa obra tindrem tota aquesta resta de setmana y la entrant els 

models variats en numero de 39 de les pesses que s’han de construir y vosté pot  

pujar a aquesta per estudiarlos y pendre nota, ademés de demanar y rebrer tota clase 

d’esplicacions que vosté cregui necesaries. Aquí a Girona li facilitaré tots els datos 

que li fassian falta y també li formularé las condicions en que desitjem que dit treball 

se porti a terme. Entretant ja li puc avençar pera que vosté en tinga conexement, que 

desitjem que la fabricació se fassi a un tant alsat i que quedi totalment enllestida als 

quatre mesos de haberseli entregat els models. 

Res més. Solzament que veuria amb la mes gran complascencia que voste’s dignes 

visitarme pera enterarlo del trevall que li proposo y que amb mes gust encare veuria 

que vosté se n’emprengués la fabricació. 

 

De vosté aff.S.S. y amic 

R. Masó. “ 

Carta de Rafael Masó a Antoni Serra entre el 1910 i el 1911. 

 

 Repassant  tota la comptabilitat de la fàbrica La Carmelitana, no s’ha pogut trobar 

cap factura de les peces encomanades per Rafael Masó, per a La Farinera Teixidor, així 

doncs, segurament, el pagament de la comanda es va realitzar sense factura. 

 

 Serra també va realitzar altres encàrrecs de Masó, com els pots de ceràmica per la 

Farmàcia Masó, peces de ceràmica per el mas La Riba, etc. 

 

 De moment no es té cap informació sobre la col.laboració o els contractes que hi 

hagué entre Masó i Serra des de la seva sortida d’Olot, l’any 1914 i la seva mort el 1932. 
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JOSEP CASELLAS – PICAPEDRER. 

 

 Fill de Jaume Casellas Payró, que tenia una pedrera des del 1890 al Pont Major i, 

més tard, a les Pedreres, conduïda pels vols de 1915 també pels seus fills, Jaume, Josep, 

Lluís, Narcís i Ramón Casellas Pichón, especialment pels tres primers. 

 

Jaume Casellas (1896-1952) va col.laborar amb Masó ja des dels seus inicis, i Masó li 

projectà una casa a les Pedreres el 1925. Es sap amb certesa que treballà per Masó a la 

Farinera Teixidor, a la casa Masramón i a la casa Casas. El seu treball en aquestes tres 

obres és més que considerable. 

 

 “Ditxoses Pedreres i ditxosos picapedrers (...). Dues miserables pedres que no 

tenen res a veure i que fan riure només de pensar que han fet suar tant i tant als 

pobrets que les estan picant, són les que m’han fet fer ja tres viatges cap a aquella 

montanya descarnada (...). Ells ja ho diuen que són jo que no sé quines coses vaig a 

imaginar i a empescarme tant erevessades però lo que en realitat és que son magí és 

curtot i sense fons” 

Carta de R. M. a E. B. 139/1910. 

MIQUEL PRATMANS – FUSTER. 

 

 Artesà gironí que treballà en les primeres obres de Masó. Cal destacar, pel seu 

interès, els mobles del menjador del mas El Soler. També cal remarcar la seva 

col.laboració a la Farmàcia Masó, a la casa Salieti i en els mobles de la casa Masó – 

Valentí. 

 

 Del treball en fusta de la Farinera Teixidor (tant de Pratmans com de Fargnoli) és 

difícil assegurar quins elements són realment originals de Masó, perquè entre els anys 

1943 i 1951 es van fer reformes a l’interior a càrrec de Josep Esteve Corredor. 
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TRET DE: 

 

- LA CASA TEIXIDOR DE MASÓ. LA PUNXA. 

Autor: Josep Pujol i Coll. Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Girona. Data de 

pub.: 2007. 

- LA FARINERA TEIXIDOR. Autors: Oriol Martinez Clavell, Carles Sanjosé Bosch i 

Salvador Panosa Garcia. Prof. Antonio Pizza (Història de l’arquitectura espanyola XIX-

XX). 

- RAFAEL MASÓ. ARQUITECTE NOUCENTISTA. 

Autor: Joan Tarrús i Narcís Comadira. Data de pub:  1996 i 2007. 

- MASÓ EXPLICA MASÓ. 

Textos: Bernat Catllar, Rosa Maria Gil, Gemma Domènech. Idea, documentació i 

realització: Arxiu Històric Col.legi d’arquitectes, Demarcació de Girona.  

- ENRAJOLATS. LA BISBAL (1839-1980) 

Terracota Museu de terrissa i ceràmica industrial de La Bisbal. Editor Ajuntament de La 

Bisbal d’Empordà. Textos: M. Antònia Casanovas, Peren Noguera, Xavier Rocas. Data de 

pub.: juny de 2002. 

- ARTISTES, MASÓ, ARTESANS.  

Editor: Museu d'Art de Girona. Data de pub: cop. 2006.  

ANNEXES: 

 

- DIETARI DE 1911 DE LA FÀBRICA LA GABARRA. 

- ESCATES DE LA COBERTA DE LA FARINERA TEIXIDOR.  
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5- REFORMA I AMPLIACIÓ A CÀRREC DE JOSEP ESTEVE 

CORREDOR. 

 

 Josep Esteve Corredor neix a Girona l’any 1896. El pare, August Esteve, d’origen 

rossellonès, va exercir de professor de francès al carrer de l’Argenteria i era també el 

cònsol de França a la ciutat. La mare, Llucieta Corredor, era natural de Girona. 

 

 Josep Esteve realitzarà els primers estudis als Maristes de Girona, on acabà el 

Batxillerat l’any 1913, compartint promoció amb l’escriptor Josep Pla i el metge 

Pompeio Pascual. Els estudis d’arquitectura els cursarà a Barcelona on a més 

col·laborarà en el despatx d’Eusebi Bona, delineant obres com el Palau de Pedralbes. 

Durant les vacances treballarà al despatx de Rafael Masó, on col·laborarà, entre 

d’altres, en el projecte del concurs per a la nova seu de Correus. Anys més tard, 

després de la mort de Masó, Josep Esteve serà l’encarregat de realitzar nombroses 

reformes i ampliacions d’edificis projectats per Masó. 

 

 L’any 1922 obté el títol d’arquitecte amb el “Proyecto de Estación Universal para 

Portbou” i s’instal·la a Girona on obre despatx professional a l’immoble de la Ronda 

Ferran Puig, 1, que mantindrà obert entre 1922 i 1936. L’esclat de la Guerra Civil va 

provocar que les tropes italianes saquegessin l’habitatge de Josep Esteve perquè 

també era la seu del consolat, càrrec que també exercí com el seu pare. Aleshores 

obrí nou despatx en un pis del número 12 del carrer Nou. 

 

 Entre el gener de 1923 i el maig de 1934 exercí el càrrec d’arquitecte municipal 

d’Olot, tot i que el 1927 va ser protagonista d’un plet contra l’Ajuntament d’aquella ciutat 

per l’intent de fer-lo cessar del càrrec tot modificant-ne les condicions inicials de 

prestació del servei. El contenciós va resoldre’s favorablement per Josep Esteve Corredor. 

A la capital de la Garrotxa, entre d’altres obres va projectar la segona part de l’Eixample 

Malagrida, que havia iniciat l’any 1916 Joan Roca Pinet. Josep Esteve hi dissenyà la part 

corresponent a l’hemisferi americà i el pont de Colom, que fou  

 

 

 

enderrocat després de la guerra. També va intervenir, l’any 1932, en el disseny de la nova 

zona en expansió de la ciutat per la banda sud, a l’altre costat del Fluvià, L’Eixample de 

les Fonts, on hi va projectar diverses cases de baix pressupost. Entre les cases construïdes 

a Olot cal esmentar la casa Gratacós (1923), la reforma de la casa 

Trias, avui Bartrina (1923), la casa Masllopart (1924), la casa Griñó, avui Corominas 

(1925), la casa Farjas (1926) i la casa Pagés (1927-28). 

 

          

        Casa Gratacós - Avinguda Paluzie núm. 8 - Eixample Malagrida.  

        Olot. Estat actual. Arxiu del COAC  de Girona. 

 

 Al mateix temps mantenia obert el despatx professional a Girona, des d’on va 

projectar edificis com la casa Gratacòs (1923-1924) a Olot, el col·legi de La Salle (1925- 

1926), la casa Valls (1927) al carrer del Carme, la casa Sarrà (1928-1929) al carrer 

Barcelona, la capella del Immaculat Cor de Maria (1935) a la ronda Pare Claret i la 

seu del Banc Hispano-Americà (1945-1946) a la plaça Marquès de Camps. 
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   Casa Valls - C. Carme, 103, Girona. 

   Autor Valentí Fargnoli. 1928. Arxiu del COAC  de Girona. 

 

 En general, en la distribució geogràfica de les obres de Josep Esteve hi dominen 

les localitzacions de Girona i Olot, on hi projecta habitatges de diferents tipologies, 

edificis industrials i locals recreatius com el cine Familiar de Vista Alegre (1942-1943) i 

el cinema Regina (1952) de Sant Gregori. Una segona àrea de treball la trobem a la 

Costa Brava central, Platja d’Aro i Palamós, on treballà en projectes d’equipaments 

turístics com l’Hotel Rocafosca (1933) de Palamós i nombrosos projectes 

d’urbanització a Platja d’Aro, des de l’any 1928. És l’arquitecte de l’església d’aquella 

població (1951-1954), d’un projecte de Ciutat-Jardí (1928) i d’un bon nombre de 

xalets i hotels, com per exemple el Cliper (1952-1960), i l’ampliació del Cosmopolita 

(1957-1961) . 

    

  Església de Platja d’Aro. Estat Actual. Arxiu del COAC  de Girona. 

 

 

 Fou membre de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya, del CAME (Cuerpo de 

Arquitectos Municipales de España) i va assistir al I Congrés d'Arquitectes en Llengua 

Catalana (1932). Va ser el primer delegat a Girona de la Delegació del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya i Balears, l’any 1932. Passada la guerra, va tornar a exercir 

el càrrec durant el període 1947-1952. 

Va morir a Girona el 16 de juny de 1965, i els seus treballs professionals foren acabats 

pel seu amic Joan M. de Ribot. 

 

 Entre els anys 1943-1951 l'arquitecte Josep Esteve reforma els interiors de les 

oficines i l'habitatge, suprimeix l’escala del vestíbul i afegeix volums exteriors (naus 

industrials)  i volums a les cobertes.  
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Plànol de la reforma i ampliació de La Farinera. Arxiu del COAC  de Girona. 

 

 

Plànol per la realització d’una cuina adossada a l’edifici original. Arxiu del COAC  de 

Girona. 

 

  

 La Farinera desde la part posterior amb tots els cossos ( naus industrials) 

 realitzats per Josep Esteve Corredor. Centre de Rercerca i difusió de la imatge de 

 Girona (CRDI) 

 

  

 Part de la façana posterior de La Farinera. Centre de Rercerca i difusió de la 

 imatge de Girona (CRDI) 
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Imatges on es poden veure els cossos afegits a la coberta i alguna de les noves naus 

industrials. Autor: Josep Maria Oliveres. Arxiu del COAC  de Girona. 

 

Façana posterior de La Farinera. Fotografia de Josep Pujol i Coll. Arxiu del COAC de 

Girona 

 

Vista parcial de la façana principal de La Farinera. Fotografia de Josep Pujol i Coll. 

Arxiu del COAC de Girona. 
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  TRET DE: 

  

- Nota de Premsa del departament de comunicació del Col.legi d’arquitectes, demarcació 

de Girona, per l’exposició del fons professional de Josep Esteve Corredor, el novembre-

desembre del 2007. 

- LA FARINERA TEIXIDOR. Autors: Oriol Martinez Clavell, Carles Sanjosé Bosch i 

Salvador Panosa Garcia. Prof. Antonio Pizza (Història de l’arquitectura espanyola XIX-

XX). 

 

ANNEXES: 

 

- PERMÍS D’OBRES DE JOSEP ESTEVE CORREDOR. 
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6- RESTAURACIÓ I AMPLIACIÓ A CÀRREC D’ARCADI PLA 

MASMIQUEL. 

 

 Arcadi Pla Masmiquel va néixer el 1945 a la ciutat de Girona.  

 

  

 

 Arcadi Pla prové d’una nissaga de constructors; el seu avi fou Mestre d’Obres, 

constructor a la vila de Cassà de la Selva. Seguint el seu mestratge, tres oncles de 

l’Arcadi, - Lluís, Mariano i Arcadi Pla Mir - foren  també constructors. Uns exerciren la 

seva tasca professional a Cassà de la Selva i Barcelona, mentre que l’Arcadi o feia a 

Girona. 

 

 El pare d’Arcadi Pla es dedicà a l’electrònica, on va assolir gran èxit professional, 

donant lloc a una importantíssima firma d’aparells de ràdio, televisió, etc. 

 

 Arcadi Pla Masmiquel tenia ja de petit gran disposició pel dibuix. Sobreposat a 

aquesta afecció pel dibuix i la creativitat va viure la construcció de manera propera.  

 

 La mare de l’arquitecte, la Sra. Masmitjà, provenia del món rural, de la comarca 

de Banyoles, i la seva esposa és de la pairalia de Can Illa de Serinyà, casa senyorial a la 

esmentada comarca del Pla de l’Estany. 

 

 

 

 Aquest doble recolzament, d’una part el món de la construcció i de la indústria, i 

d’altre part del món rural i de tradició, ha caracteritzat la seva manera d’entendre la 

vida,on la tecnologia i la modernitat han estat bàsiques, a més de la gran admiració per 

les arrels del país. Aquesta superposició entre modernitat i passió per la història 

conformen la base estructural de la seva actitud professional. 

 

 Però si alguna cosa pot caracteritzar les seves inquietuds seria, sens dubte, la 

il.lusió, i l’afecció per l’arquitectura. La seva activitat formativa s’ha vist incrementada 

amb l’activitat de professor de projectes a les Escoles d’Arquitectura de Barcelona (UPC i 

La Salle), dedicació que ha comportat una vida d’estudi, de constant informació i plena 

dedicació professional. 

 

 Arcadi Pla Masmiquel obté el títol d’Arquitecte l’any 1969, i el mateix any inicia la 

seva activitat professional com a arquitecte a la ciutat de Girona.  

 

 La seva ha estat una trajectòria d’ofici en què s’han alternat obres d’envergadura i 

significació considerable i altres de més convencionals i reduïdes, però sempre amb una 

dedicació diària continuada, independentment del caràcter i la dimensió de l’encàrrec.  

 

 Treballador infatigable, refà una i mil vegades el projecte a la recerca del mòdul 

precís fins que arriba a una solució que sorprèn per l’encert de les seves dimensions, 

sempre adequades al programa de l’edifici. 

 

 En les seves obres no es troben espais foscos, torturats o laberíntics. Tot és clar, no 

només amb la claredat que dóna l’ordre, sinó també amb la claror que proporciona la 

llum que l’arquitecte cerca en patis, lluernes i claraboies, i que la fa arribar al cor de 

l’edifici. Posa molta atenció en l’analisi del lloc. 
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 Però la claredat ve sobretot sustentada per un rigor constructiu que en moltes de 

les seves obres li permet deixar amb tranquil.litat l’estructura i les instal.lacions tal com 

són, sense revestiments ni maquillatge. 

 

 A aquesta obra en molts casos despullada, es suavitza amb l’ús acurat de la 

vegetació que, mitjançant les transparències, queda incorporada a l’obra.  

 

 Cal remarcar, també, la seva preocupació pel patrimoni construït i per l’entorn 

urbà i paisatgístic, així com la seva especial manera d’afrontar els projectes de 

restauració monumental.  

  

 

Alguna de les obres més importants són: 

 

- Rehabilitació de la “Pia Almoina” per a la seu del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya 

de Girona (amb J .Moner i B. Cervera). 1973-1983. 

 

   

- Reforma de Can Joanetes per a seu municipal a Olot. Edifici de Roca Pinet, 1929. Premi 

Bonaplata 1994. 1986-1990. 

- Reforma de les antigues escoles de Torroella de Montgrí. Finalista Premi FAD 1988. 

1988. 

- Restauració de la basílica de Montserrat. 1988-1995. 

 

   

 

- Edifici Politècnica 2 de la Universitat de Girona. 1988-1993. 
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- Campus de Montilivi de la Universitat de Girona. 1988-1994. 

- Restauració i ampliació de la Farinera Teixidor per a seu del diari El Punt a Girona. 

1991-2000. 

- Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona. 1994-

1997. 

 

                 

 

- Edifici d’habitatges de Protecció Oficial a Sant Ponç de Girona. Premi COAC 1998, 

Premi FAD del Jurat i l’Opinió, 1999. Finalista 5a Biennal de Arquitectura Española 

1997-1998. 1996-1999. 

 

                      

- Seu Central de Caixa de Girona a Girona. 1999-2003. 

                               

 

 En aquest moment treballa en projectes de restauració i rehabilitació d’edificis, en 

obra pública i, molt especialment, en la construcció d’habitatges. 

 

Premis:   

 

- Primer Premi en el Concurs per al Museu de Castelló de la Plana, el 1971.  

- Selecció finalista als Premis FAD dels anys 1976, 1977, 1988, 1993, 1995, 1996, 1998, 

1999 i 2004.  

- Menció honorífica als Premios Nacionales de Urbanismo del 1983 pel Pla especial del 

barri vell de Girona (amb Fuses, Viader i Moner).  

- Primer Premi Bayer de Disseny d’Espais Urbans 1986.  

- Premi Bonaplata 1994 per la reforma de la fàbrica de Can Joanetes (arquitecte: Joan 

Roca i Pinet, 1929) com a nova seu de l’Ajuntament d’Olot.  

- Premi Nacional del Patrimoni Cultural 1995, de la Generalitat de Catalunya, pel 

projecte de restauració de la basílica de Montserrat. Aquesta obra va obtenir també el  
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Premi Europa Nostra 1997 i fou seleccionada en els Premis Rehabitec 1996.  

- Premi FAD 1999 del Jurat i de l’Opinió per un edifici d’habitatges a Sant Ponç, Girona. 

L’edifici fou distingit també amb el Premi d’Arquitectura del COAC-Girona el 1998 i va 

ser finalista en la V Biennal d’Arquitectura Espanyola el 1999.  

- Premi Bonaplata 2000 per la restauració i ampliació de l’edifici de la Farinera Teixidor 

de Girona (arquitecte: Rafael Masó, 1909-1923) com a nova seu del diari El Punt. 

Aquesta obra va obtenir també el Premi Quatrium de Rehabilitació 2002, atorgat a 

Barcelona per l’Associació de Promotors Immobiliaris.  

 

Activitat acadèmica:  

 

- 1978-1984  

Professor no numerari de Projectes a la ETSAB Càtedra d’Albert Viaplana (4rt i 5è curs) 

amb Moisès Gallego, Eduard Bru, Luís Burillo, Josep Mª Torres Nadal, Marcià 

Codinachs, Enric Miralles, Josep Mª Gil, Alberto Noguerol i Joan Arias.  

- 1984-85  

Professor responsable d’un taller de Projectes (ETSAB) Final de Carrera, juntament amb 

Jordi Garcés.  

- 1984-1990  

Atesa la meva localització geogràfica i professional, vaig assistir com a invitat en diverses 

ocasions a la Càtedra Viaplana, a la càtedra Carles Fochs a la ETSA del Vallès, i a les 

sessions crítiques de final de curs de la Càtedra Bohigas (ETSA Barcelona)  

- 1990-1996  

Professor invitat en períodes trimestrals a la ETSA Barcelona, per substituir professors 

(Esteve Terradas-Càtedra Helio Piñón)(Enric Miralles-Càtedra Carlos Ferrater/Robert 

Terradas). En aquests cursos vaig donar classes amb Víctor Rahola, Robert Terradas, 

Joan Pascual i Carlos Ferrater.  

- 1997-2004  

Membre del tribunal de PFC a la ETSAB amb Josep Muntañola, Francesc Labastida, Joan 

Sabaté i Josep Mª González.  

- 1997  

A petició del Director (el professor Robert Terradas i Muntañola) de la nova ETSA LA 

SALLE de Barcelona (Universitat Ramón Llull) entro a formar part del nou equip de 

professors de l’escola.  

- Curs 1997-98  

Professor de Projectes Arquitectònics de Primer Curs (amb Isabela de Renteria, Pepe 

Llinàs, J.A. Martínez Lapeña, Guillermo Berthólez, Sergi Serra i Benjamín Pleguezuelos).  

- Curs 1998-1999/1999-2000  

Professor encarregat de Projectes de 2on curs a la ETSA LA SALLE (amb Pau Pérez i 

Josep Fuses)  

- Curs 2000-2001  

Professor encarregat de Projectes de quart curs de la ETSA LA SALLE (amb Joan 

Pascual, Arturo Frediani, Esteve Puigdengolas i Jordi Sala)  

Cursos 2001-2004  

Professor encarregat de Projectes de quart curs a la ETSA LA SALLE (amb Arturo 

Frediani, Esteve Puigdengolas i Jordi Sala)  

 

 A partir del curs  2005-2006, membre de l'equip de Professors del Projecte Final 

de Carrera de la ETSA LA SALLE, de Barcelona.  




