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El NOUCENTISME va ser un moviment polític i cultural 
que es desenvolupà a principis del segle XX. 

Rafael Masó 
amb 
membres del 
consistori 
gironí (1920) 



Va ser un corrent artístic que intentà reviure les arts 
manuals, com a rebuig de la nova situació industrial de 
les ciutats. 



Així doncs, treballaven...  

la forja la fusta 

la pedra 

la ceràmica 

... i li donaven una 
forma equilibrada i 
harmònica 



El Noucentisme torna a les formes clàssiques, deixant de 
banda el moviment vital i continu típic del Modernisme. 

Edifici Athenea 



A Girona el personatge noucentista més destacat va ser 
l’arquitecte Rafael Masó i Valentí. 



Va nèixer a Girona l’any 1880, va estudiar a Barcelona i 
des de ben jove va destacar en els seus estudis 
d’arquitectura. 

Projectes per la Cooperativa la Económica  
Palafrugellense 



Un cop va acabar la 
carrera es va casar i 
durant el viatge de noces 
va conèixer diferents 
països: Suïssa, Àustria, 
Alemanya.  

Tot allò que va veure i 
aprendre, desprès ho va 
aplicar en les 
construccions que va fer. 



En l’obra de Masó es poden destacar tres etapes: 

• PRIMERA ETAPA: 1906 – 1911 

 

• SEGONA ETAPA: 1912 – 1923 

 

• TERCERA ETAPA: 1923 - 1935 



PRIMERA ETAPA: 1906 - 1911 

Aquesta etapa suposa un període de transició i 
recerca d’un estil propi. Rep clares influències del 
Modern Style anglès, de la Secessió vienesa i del 
Protoracionalisme, així com una marcada influència 
del Modernisme.  

Utilitza diferents materials: 

pedra ceràmica 
ferro 



PRIMERA ETAPA: 1906 - 1911 

CASA SALIETI (1911) – c. Ciutadans, 8  

Detall ceràmica 

Núm. 5 de l’itinerari 



PRIMERA ETAPA: 1906 - 1911 

FARINERA TEIXIDOR (1910-11) – crta. Sta. Eugènia, 42 

Núm. 10 de l’itinerari 



PRIMERA ETAPA: 1906 - 1911 

CASA MASÓ (1911-12) – c. Ballesteries, 29 

Núm. 2 de l’itinerari 

Façana 
Onyar 



PRIMERA ETAPA: 1906 - 1911 

FARMÀCIA MASÓ (1908) – c. Argenteria, 29 

Núm. 4 de l’itinerari 

Detalls 



SEGONA ETAPA: 1912 - 1923 

Aquesta etapa és un període que s’allunya 
progressivament del Modernisme i s’apropa a la 
consolidació de l’estil Noucentista i l’arquitectura europea. 

Edifici Athenea. Era la seu principal 

de la cultura noucentista a Girona, 
durant el període 1911-1917. S’acosta 
al repertori neoclàssic, allunyant-se de 
l’ornamentació i decoració fantasiosa 
del Modernisme. La simplicitat de les 
formes fan pensar en un temple 
clàssic, harmònic, serè i inalterable. 
Aquest edifici, avui desaparegut, 
estava situat a l’actual carrer Anselm 
Clavé. 



SEGONA ETAPA: 1912 - 1923 

CASA TEIXIDOR (1918-22) – cra. Santa Eugènia, 19 

CASA DE LA PUNXA 

Núm. 11 de l’itinerari 

Detalls 



SEGONA ETAPA: 1912 - 1923 

CASA ENSESA (1913-15) – crta. Barcelona, 68 

FARINERA MONTSERRAT 

Núm. 12 de l’itinerari 
Detall 



SEGONA ETAPA: 1912 - 1923 

CASA GISPERT SAÜCH 
(1921-23) 

Av. Jaume I, 66 

Núm. 8 de l’itinerari 



TERCERA ETAPA: 1923 - 1935 

Aquesta etapa consolida el Noucentisme i dóna a la seva 
obra elements marcadament catalans com ara: 

esgrafiats columnes aixafades 

També sol fer tambors estriats i fets amb terra de Quart. 



TERCERA ETAPA: 1923 - 1935 

COOPERATIVA LA ECONÓMICA PALAFRUGELLENSE.  

És una obra de gran interès arquitectònic i de decoració molt 
equilibrada. Els ornaments decoratius es troben concretats en 
espais molt concrets i determinats, bàsicament a la porta d’accés i 
a la sanefa que emmarca la façana de l’edifici. 

Detalls 



TERCERA ETAPA: 1923 - 1935 

CASA COLOMER (1927-28)   

Cra. Barcelona, 7 

Núm. 9 de l’itinerari 



En els darrers anys de la seva vida, Masó es va centrar 
més en l’arqueologia. Ho demostra el disseny no realitzat 
del passeig Arqueològic i la restauració dels Banys Àrabs. 

Va morir l’any 1935 

Passeig Arqueològic 
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