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Jordi Falgàs

“Vianant que passes frec d’aqueixes musques, rònegues, moreníssi-
mes parets de casa nostra, enfonsa el teu ull àvid i curiós una mica 
més endins d’aquesta escorça dura; acàs hi trobis tot allò que ton 
ànima cobeja i els teus sentits presenten.”

Rafael Masó, 1917

La donació de la Casa Masó a la ciutat de Girona (2006) i la 
remodelació de la major part de l’edifici (2007–2011) han 
estat dos passos fonamentals per posar en marxa la Fundació 
Rafael Masó. En el primer cas, perquè això significa que 

ara aquesta casa és de tots els ciutadans de Girona, i en el segon, 
perquè l’Ajuntament ha volgut que els gironins i tothom que visiti la 
ciutat pugui conèixer i tingui al seu abast aquest patrimoni històric 
i artístic. Per tant, amb la finalització de les obres de remodelació 
i la museïtzació de la casa ha arribat el moment en què la gent de 
Girona podrà començar a gaudir i a aprofitar un nou equipament 
cultural que és seu i que, com a tal, ha de respondre a les seves 
necessitats i interessos. Des de la Fundació Rafael Masó –que es va 
crear sobretot per gestionar la Casa Masó– tenim unes idees bastant 
clares sobre què podem fer i per a què creiem que ha de servir 
la Casa Masó, però per a nosaltres el més important sempre serà 
estar al servei de la ciutat. La conservació, l’estudi i la divulgació 
d’un patrimoni tan important com el de la Casa Masó no tindrien 
cap sentit si no estiguessin a disposició de la comunitat.
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Vitrall de la porta d’accés al menjador. 
(Foto: Arxiu Masgrau-Yani).

És important fer aquesta reflexió preliminar, encara que pugui sem-
blar molt òbvia, perquè a diferència d’altres conjunts patrimonials, 
petits o grans, no hem d’oblidar que aquesta és una iniciativa pública 
que s’està duent a terme gràcies als diners dels contribuents. En 
el moment actual, en què la crisi econòmica ha frenat o escapçat 
moltes iniciatives culturals, cal remarcar la dificultat però també el 
valor que adquireix el fet que Girona hagi apostat de forma unànime 
per conservar una peça clau del patrimoni cultural de la ciutat i del 
país. I dic unànime perquè en el Patronat de la Fundació Rafael 
Masó hi estan representats tots els grups polítics de l’Ajuntament de 
Girona, a més del Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi d’Aparelladors, 
la Universitat i la família de Rafael Masó.
Dit això, en aquest article presentaré un esbós del que pensem 
que pot ser la nova etapa que ara comença per a la Casa Masó. El 
que acabi essent dependrà de molts factors. El principal, com deia, 
serà resultat de la nostra capacitat d’adaptació a una comunitat en 
transformació constant i a una societat cada vegada més hetero-
gènia. Un altre factor important, és clar, dependrà dels recursos 
econòmics de la Fundació. A més de la imprescindible i majoritària 
aportació que hi fa l’Ajuntament de Girona, també són importants 
les aportacions que la Fundació ha de continuar trobant a través 
de convenis, col·laboracions i subvencions, així com la capacitat 
de generar recursos propis des de la mateixa casa.
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Referents anglesos i americans

Les cases museu són un tipus d’equipament encara relativament 
poc freqüent al nostre país, mentre que en països com Anglaterra i 
els Estats Units són molt abundants i al darrere s’hi acumulen anys 
d’experiència i tot un ventall de possibilitats, tant museològiques 
com de models de gestió. A Catalunya no tenim aquesta tradició, 
ja que la majoria de cases museu s’han creat durant les últimes 
dècades, però també en tenim una varietat considerable: des de la 
Casa-museu Salvador Dalí de Portlligat fins a la Casa Gassia de l’Eco-
museu de les Valls d’Àneu, passant per la Vil·la Museu Pau Casals 
de Sant Salvador i la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, entre 
moltes altres. Les més nombroses i ben organitzades són les dels 
escriptors, que s’han associat sota el nom d’Espais Escrits – Xarxa 
del Patrimoni Literari Català i han sabut trobar un lloc comú per 
compartir experiències i projectes amb resultats més que positius. 
La Fundació, en tant que centre que en el futur també voldria ex-
plicar l’obra poètica de Rafael Masó i la literatura del noucentisme 
a Girona, ja forma part d’Espais Escrits.
Pel que fa als arquitectes, és evident que a Catalunya tenim el fe-
nomen d’Antoni Gaudí, amb diverses cases i altres edificis oberts 
al públic. Però Gaudí –en això també– és un món a part. La Casa 
Museu Gaudí del parc Güell, l’Espai Gaudí i el pis de la Pedrera, i 
la Casa Batlló, per exemple, són propostes ben diferents entre si, 
totes funcionen amb èxit, i de totes en podem aprendre malgrat 
l’enorme distància que separa Masó de Gaudí i Girona de Barcelona. 
En el cas de Lluís Domènech i Montaner, la transformació de la Casa 
Museu de Canet de Mar en, segons anunciava el web municipal, 
“un centre museogràfic que combinarà l’art i la cultura convencio-
nals amb la modernitat de les noves tecnologies”, va concretar-se 
el 3 de setembre de 2011, amb l’acte d’inauguració del “projecte 
museogràfic que ha renovat completament l’equipament cultural 
de la Casa museu Domènech i Montaner”, segons el mateix web. 

Blackwell –The Arts & Crafts House 
(1900), una mansió de M. H. Baillie Scott 
a Windermere, Cúmbria, Anglaterra. 
(Foto: cortesia de The Lakeland 
Arts Trust ©).
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Tot apunta que la nova museïtzació pot convertir-la en un referent 
dins de les cases museu a Catalunya.  
La Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic també està duent a 
terme la restauració de la Casa Amatller del passeig de Gràcia, de 
Josep Puig i Cadafalch, per fer possible la visita a l’edifici i mostrar 
els magnífics interiors que se n’han conservat. Aquest projecte, mal-
grat les diferències que també ens separen, és possiblement el que 
sentim més pròxim i com a referent més útil per a la Casa Masó. La 
combinació de la visita a un edifici històric de principi del segle XX 
amb el funcionament d’un centre d’estudis, arxiu i biblioteca, i una 
sala d’exposicions temporals –entre altres serveis que trobem a la 
Casa Amatller– és el que també està previst oferir a la Casa Masó.
Fora del nostre país, com deia, les cases d’arquitectes i els habitatges 
unifamiliars que es preserven i visiten pel seu interès arquitectònic 
i artístic són molt abundants a Anglaterra, Escòcia i els Estats Units. 
Per exemple, el National Trust for Scotland i l’English Heritage ges-
tionen centenars d’edificis, des de petites barraques d’arquitectura 
vernacla fins a castells i palaus enmig d’immensos parcs, i són una 
font inesgotable de casos pràctics per estudiar-ne la museologia 
(el sistema de visites, la gestió de les col·leccions, els programes 
d’activitats, les formes de finançament, les eines de difusió, etc.). 
Si ens centrem en l’arquitectura moderna, al Regne Unit les cases 
que ofereixen una visita més completa són segurament Blackwell, 
una mansió de M. H. Baillie Scott a Cúmbria que, a més de mostrar 
uns esplèndids interiors, dedica les exposicions temporals a l’estu-
di del moviment Arts & Crafts; i dues obres de C. R. Mackintosh, 
la Hill House de Helensburgh i la 78 Derngate de Northampton. 
També cal esmentar el Museu Horta de Brussel·les i la Casa Rietveld 
Schröder d’Utrecht.
Als Estats Units, només de la prolífica carrera de Frank Lloyd Wright 
hi ha unes quaranta cases obertes al públic arreu del país, algunes 
de les quals també han estat referents per a nosaltres, com la Wescott 
a Springfield (Ohio), i la Darwin Martin a Buffalo. Però els millors 
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La Casa Hill (1902), de Charles Rennie 
Mackintosh, a Helensburgh, Escòcia. 

(Foto: Jordi Falgàs).
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models a tenir en compte per a la Casa Masó són la casa i estudi 
de Wright a Oak Park i la Robie House de Chicago (ambdues ges-
tionades pel FLW Preservation Trust). La combinació entre diferents 
tipus de visites als edificis, els programes educatius i d’activitats 
per a diferents públics, i el suport a la recerca acadèmica van en 
la direcció que també hauria d’anar la Casa Masó com a principal 
espai per dur a terme la missió de la Fundació Rafael Masó.
La visita a molts d’aquests edificis ens ha servit per reflexionar so-
bre el funcionament i sobretot la funció que haurà de tenir la Casa 
Masó, ja que malgrat els problemes derivats de la crisi econòmica, 
que són evidents pertot arreu, des de la casa més humil fins al 
palau més espectacular, les cases museu sempre són espais que 
conviden a la reflexió, a l’estudi, a la descoberta i a la conscienci-
ació. Entrar en una casa museu sempre té una dosi important de 
tafaneria i un punt de violació d’un espai que abans havia estat privat 
i ocupat per altres persones, conegudes o anònimes. Precisament, 
l’èxit d’una casa museu sol dependre de la capacitat d’evocar un 
temps passat, de conservar el llegat d’unes persones que ja no hi 
són i d’ensenyar-nos una lliçó útil per al present. Si s’aconsegueix 
l’efecte, aleshores una casa museu és un conducte inigualable per 
endinsar persones de totes les edats i condicions en els camins de 
la història, l’art i l’arquitectura, la música, la literatura, la decoració 

La casa i estudi (1889, 1898) de Frank 
Lloyd Wright a Oak Park, als afores de 
Chicago. (Foto: Philip Turner / Library of 
Congress, Prints & Photographs Division, 
Historic American Buildings Survey).
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d’interiors i el mobiliari, la jardineria i el paisatgisme, la moda, els 
costums de la vida quotidiana, les festes i tradicions, les relacions 
entre classes i grups socials, les feines i oficis d’altres èpoques, i 
en definitiva en un millor coneixement del món i de les persones 
que ens envolten.
Però també hem de tenir molt present que una casa habitada és una 
cosa molt diferent d’una casa museïtzada. Una casa, la de qualsevol 
de nosaltres, és un objecte viu que canvia diàriament: canvia el mo-
biliari, canvia la decoració, es renoven els electrodomèstics, canvien 
les olors i les fresses, canvia l’entorn urbà i canvien les persones. 
I així va ser a les plantes primera i segona de la Casa Masó durant 
dècades, de forma ininterrompuda, fins fa escassament tres anys. 
Per sort, els últims propietaris eren conscients del valor dels inte-
riors on vivien i no hi van fer alteracions irreversibles. Tanmateix, 
en el moment que un espai habitat passa a ser un espai museïtzat 
es produeix un efecte de congelació i, sovint, un procés fictici de 
retrocés en el temps. El que ara hem fet a la Casa Masó és fer veure 
que el calendari ha reculat cent anys fins a retrobar la casa de cap 
al 1920. Però això és una trampa i no hem d’amagar-ho. Per més 
fidels i minucioses que haguéssim pogut fer la restauració dels 
espais i la reinstal·lació dels objectes que s’han conservat, el que 
ara es podrà visitar mai podrà ser la casa de 1920, sinó un reflex, 
una interpretació, una ficció.

La nostra missió i el nostre projecte

La missió de la Fundació Rafael Masó, segons els nostres estatuts, 
és l’estudi i la difusió de l’arquitectura i l’urbanisme moderns i 
contemporanis. La Fundació també ha de promoure la posada 
en valor, l’estudi i la preservació del patrimoni arquitectònic del 
nostre país, i de manera singular de l’obra arquitectònica i cultural 
de Rafael Masó. Els mateixos estatuts estableixen que les finalitats 
específiques de la Fundació són:

les funcions previstes en la missió fundacional.

especialistes de les diferents àrees del saber per tal d’afavorir 
l’intercanvi i la divulgació dels coneixements contemporanis.

l’arquitectura i l’urbanisme contemporanis.
-

ció d’edificis i construccions que haguessin estat projectats per 
Rafael Masó.

-
ment l’obra arquitectònica, artística i cultural de Rafael Masó.

dels béns mobles i de l’immoble seu de la Fundació.
-

temporanis i les característiques socials i culturals de la seva època.

Una casa habitada és una 

cosa molt diferent d’una casa 

museïtzada: és un objecte 

viu que canvia diàriament. 

Per això, per més fidels i 

minucioses que haguéssim 

pogut fer la restauració dels 

espais i la reinstal·lació dels 

objectes que s’han conservat, 

el que ara es podrà visitar mai 

podrà ser la casa de 1920, sinó 

un reflex, una interpretació



��

: � � � � � @ 5 � �

Per tal de dur a terme, o com a mínim fer possibles aquestes finalitats, 
el juny de 2009 el Patronat de la Fundació va aprovar el projecte 
museològic de la Casa Masó. Aquest document estableix que el 
principal espai físic on la Fundació durà a terme les seves activitats 
serà la Casa Masó, per la qual cosa eren essencials i prioritàries la 
remodelació de l’edifici, la restauració del mobiliari i de bona part 
de la col·lecció de pintura i escultura, i la reinstal·lació d’aquestes 
col·leccions al lloc original que ocupaven a la casa. Ara no només 
serà possible visitar la casa, sinó que la Fundació ha passat a dis-
posar de dos espais complementaris a la visita que també seran 
essencials per als serveis que es donaran: les sales d’exposicions 
temporals i la biblioteca-arxiu. Més endavant, quan es puguin dur a 
terme noves fases de remodelació de la casa, aquests espais podran 
créixer tant a la planta baixa com als pisos tercer i quart.
L’element més important de la Casa Masó, potser cal dir-ho ben 
clar, és l’arquitectura, l’edifici en si, i específicament tot el que s’ha 
conservat de les intervencions que hi va fer Rafael Masó per encàrrec 
de la seva família entre 1911 i 1919. La significació d’aquesta obra 
en el conjunt de la trajectòria de Masó ja ha estat remarcada per 
Narcís Comadira i Joan Tarrús en la seva monografia sobre l’arqui-
tecte. Per tant, el contingut fonamental de la visita a la casa serà la 

Escala interior de la Casa Masó, entre la 
primera i la segona plantes. 
(Foto: Arxiu Masgrau-Yani).
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descoberta i l’estudi de l’arquitectura de Masó. Tenim la sort, és clar, 
que les característiques materials, formals i històriques d’aquesta 
obra ens permetran parlar de molts altres edificis de l’arquitecte. 
La casa també serà, doncs, una porta de presentació i descoberta 
del conjunt de l’obra arquitectònica de Masó, des de la Farmàcia 
Masó-Puig (1908) fins a S’Agaró (1925).
Estretament relacionada amb l’arquitectura hi ha la relació de Rafael 
Masó amb els artistes i artesans que van treballar o col·laborar amb 
ell, un aspecte fonamental de la seva obra que també està molt ben 
exemplificat a la Casa Masó. Visitar la casa és parlar de l’escultura 
de Fidel Aguilar, de la ceràmica vidriada i de la ceràmica negra, de 
la forja, dels vitralls, del mobiliari, de la pedra, dels brodats, dels 
paviments. La Casa Masó també permet parlar d’altres arquitectes, 
del seu company Josep M. Pericas, del seu admirat Antoni Gaudí, o 
de la filtració d’elements formals procedents de Mackintosh, Voysey, 
Baillie Scott, Muthesius i Hoffmann, entre altres.
A diferència d’altres cases museu que he esmentat abans, la Casa 
Masó també està estretament lligada a la biografia de l’arquitecte. 
Per tant, podrem parlar de la rica i interessant història familiar, dels 
seus avantpassats, dels pares i dels germans, i dels anys que ell 
hi va viure, des del seu naixement, el 1880, fins al seu casament 
amb Esperança Bru, el gener de 1912. Això abraça tot un cúmul de 
persones i vivències, els seus oficis i aficions, les seves amistats, la 
vida quotidiana, els costums i tradicions, i el seu llegat artístic, ja 
que tenim la sort de conservar un arxiu de documents, una biblio-
teca, una col·lecció d’obres d’art i centenars d’objectes que parlen 
no només dels Masó sinó d’una família rellevant de classe mitjana 
a la Catalunya de final del segle XIX i principi del segle XX.
Parlarem, doncs, d’un ampli període històric que els Masó varen 
viure intensament,  i sovint com a protagonistes, des de la política, 
des del periodisme, des de l’art i l’arquitectura, des de la literatura. 
D’aquest llarg període el que té més rellevància és el noucentisme, 
un moment àlgid en la història de la casa, en la vida de l’arquitecte, 
de tota la família, de la ciutat i del país. El noucentisme continua 
essent un fenomen desconegut, dins i fora de Catalunya. Modesta-
ment i en la mesura de les nostres possibilitats, també ens agrada-
ria convertir la Casa Masó en un centre d’estudi del noucentisme 
per mirar de començar a corregir aquesta anomalia de la nostra 
memòria cultural. Hi ha molta feina per fer, des de la recollida de 
materials i fonts d’informació fins a la difusió a través de tots els 
canals possibles, des de les escoles fins als àmbits acadèmics.
Com no podria ser d’altra manera, a la Casa Masó també es parlarà 
de Girona, per la situació emblemàtica de l’edifici, als peus del 
Barri Vell i al mig de les cases de l’Onyar –de fet, serà la primera 
d’aquestes cases oberta als visitants, i des de les galeries de la fa-
çana del riu es podran contemplar unes vistes inèdites–, i perquè, 
com deia al principi, vol ser sobretot un espai per als gironins, un 
espai de trobada per reflexionar sobre la ciutat que Rafael Masó 
va estimar amb tanta devoció. Us hi esperem.

Dr. Jordi Falgàs
Director de la Fundació Rafael Masó
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