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nascut a Girona l’any 1880 



Els seus pares es deien Rafael i 

Paula 

 



Però…  

 

 
com era Girona l’any 1880? 



Girona era una ciutat emmurallada 



on no existien els cotxes… 

 



I gairebé tothom vivia al barri vell 

• Aquesta era la casa on 

Rafael Masó vivia 

amb els seus pares i 

germans… 



 

• Rafael Masó, de nen, va anar a l’escola 

com vosaltres. 

 

 

 

 



i de gran va ser arquitecte 

 



• Els arquitectes dibuixen les cases que 

després construeixen els paletes 

  



Un altre arquitecte conegut fou: 

• Antoni Gaudí…  

• Autor de la Sagrada 

Família 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

Algunes de les cases que va fer 

Rafael Masó són… 



La Casa Teixidor o La Punxa 





A veure si endevineu de què feia 

l’amo de la Casa Teixidor… 



El senyor Alfons Teixidor era… 



El senyor Alfons Teixidor era… 









Fabricant i comerciant de farines… 







just al davant de la Casa de la 

Punxa… 



      El Sr. Teixidor també tenia una altra casa 

 



la Farinera Teixidor 



En aquesta casa també hi va voler 

posar un símbol  



• Les espigues de blat 



• Primer feia el 

dibuix… 



• I després encarregava 

la reixa al ferrer 

 



• I aquí tenim el resultat 



Si l’amo de la casa es deia 

Colomer…. 

 



Si era una casa amb nens petits… 

 



també li agradaven els contes… 

i decorava els vidres amb dibuixos… 

 



I també s’inspirava en les flors… 

 



I després decorava les cases… 



• Un dia dibuixava  

    unes campanetes … 



• I després les copiava per 

fer vitralls i baranes 



També es fixava en els mussols… 

  





• Sempre atent a tots els 

detalls 



I a més de ser arquitecte… 

 

També era pare de set fills 







Per això també organitzava activitats pels 

nens 

 



Rafael Masó va morir l’any 1935 

a Girona… 

 



Però encara conservem els seus 

dibuixos …  



I sobretot les seves cases als carrers 

de Girona 

 



• La Casa Masó 



La Farinera Teixidor 



 la casa de la Punxa 

 



La Casa Gispert Saüch 



• Rafael Masó i Valentí 

        (1880 – 1935) 

 

 

 

 

 

 

 



Rafael Masó, arquitecte 
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