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JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

E
lsburgesosiaristòcra-
tes catalans van orga-
nitzar el 1906 una
subscripció per fer un
regalalreiAlfonsXIII

amb motiu del seu casament amb
la princesa de Battenberg, neta de
la reinaVictòriad’Anglaterra. Se li
van oferir quatre obsequis, entre
els quals destacava una diadema
per a la núvia feta per Lluís Mas-
riera amb or, brillants, diamants,
perles i esmalts. Malauradament
s’ignora on és actualment i només
es coneix per un dibuix acolorit i
una fotografiade l’època.Es tracta
d’una joiadegran luxedestinadaa
un client especial, fet poc habitual
en elmercat orfebre català perquè
la cort monàrquica era aMadrid i
perquè aquest tipus d’obres, i més
si es tracta de peces úniques, aca-
ben en col·leccions particulars i es
poden vendre o fins i tot desmun-
tar senseques’arribi a saber.
En l’orfebreria litúrgica també

es coneixen peces de gran impor-
tància sorgides de tallers catalans,
comelbastódelbisbedeTui,unal-
tre regal apartird’una subscripció
popularensuportde lasevapasto-
ral contra la legalitzaciódelmatri-
monicivildecatòlicsel1907.Ouna
custòdia de plata, diamants i per-
les, encarregada el 1903 per una
dama devota de la verge de
Montserrat, que es conserva
araalmuseudel santuari.
Són algunes de les histò-

ries sobre grans joies que
explicaPilarVélez, actu-
al directora del Museu
del Disseny de Barcelo-
na, al llibre Joieria i Or-
febreria Catalanes 1852-
1939, editat per Enciclo-
pèdia Catalana. Aquest
estudi rigorós i innovador
esvenconjuntamentamb
tresjoies(unesarracades,
un anell i un penjoll d’or
de 18 quirats) que formen
part d’una sèrie única de
la col·lecció Masriera, li-
mitada i numerada a 200
peces, i basada en dissenys
i motllos modernistes. El
preu del conjunt puja a 11.495
euros,peròespotcomprarno-
mésambunadeles joiesaun
preu inferior.
Pilar Vélez ha situat

la seva història de la
joieria catalana en-
tre el 1852, quan
s’acaba el sistema
de passantia dels
orfebres a causa
de la crisi dels gre-
mis,iel1939,ambl’ini-
ci d’una dura postguerra
que circumscriu la joieria gaire-
béal’estraperlo.Durantaquestpe-
ríode estudiat l’orfebreria transita
pel modernisme, el noucentisme,
lamodernitatdécoi lesavantguar-
des.Espassad’unaorfebreriaarte-
sanal a, el que l’autoraanomena, la
“democratització” de la joieria,
fruitde l’apariciódemàquinesque
faciliten els motllos, la producció
en sèrie o el bany d’or o plata (gal-
vanoplàstia) i un reconeixement
europeumés important. Tot i així
la joieria va continuar amb certs
noms propis que surten de les sa-
gues familiars, elsMasriera, Soler,

La directora del Museu del Disseny, Pilar Vélez, publica una àmplia història de l’orfebreria del 1852 al 1939

L’herènciade la joieria catalana
Carreras, Cabot o Macià. Immer-
sos en el procés demodernització,
impulsat per la Mancomunitat,
neix la col·laboració d’aquests jo-
iers amb artistes com Ismael
Smith oJosepdeCreeft imés tard
amb els escultors Manolo Hugué,
Pablo Gargallo i Juli González. I
sorgeixen joves joiers noucentis-
tes com JaumeMercadé i Ramon
Sunyer. Aquests canvis coincidei-
xen amb l’extensió de la ciutat, de
maneraquelesbotiguesdejoiesde
la part vella de Barcelona es des-
placen cap al nord, cap al passeig
deGràcia amb locals art déco com

elsdeValentíoRogeliRoca,aquest
últim dissenyat per Josep Lluís
Sert. Aquella eclosió es reflecteix
en la presència dels joiers catalans
a lesexposicionsdeParís, el 1925, i
Barcelona, el 1929, gràcies al FAD,
iambtreballsavantguardistescom
els que Manuel Capdevila duu a
termeaParísel1937.Bééscertque

elsseusfermallsaquívanpassar
desapercebuts i no va ser fins
al 1966 que Alexandre Ci-
rici Pellicer i Joan Peru-
cho els van recuperar
en una exposició al
Col·legi d’Arquitec-
tes.
Però lahistòriade

lajoieriahoéstambé
de peces insòlites,
més populars, com
lesarracadesambfor-
ma d’arengada. Arri-
baven a fer 15 centíme-
tresdelongitudiestaven
formadesper cossosdes-
muntables. Encara són
més especials les joies de
dol, que acompanyaven
les persones vestides de
negre rigorós per lamort
d’algun familiar, fetes so-
vint amb atzabeja. Sembla

que l’origen d’aquestes joies és la
decisió de la reina Victòria d’An-
glaterra, que va decretar 26 anys
dedolper lamortdel seuespòs.La
moda va fer que sortissin també
medallonsqueincloïenfotografies
del mort, especialment de quan
eren nens, i que en alguns casos
fins i tot recollien cabells o ungles
seves, comsi fossin relíquies.
El valor d’aquest llibre és més

rellevant per l’escassa presència
de joies alsmuseus catalans, espe-
cialment de col·leccions vuitcen-
tistes i fins al primer terç del segle
XX.Lesexcepcionssónles57joies
del Museu del Disseny, proce-
dents del bisbat d’Urgell, com-
prades el 1990 per la Generalitat, i
algunes peces modernistes i nou-
centistes del MNAC així com
col·leccions disseminades dis-
senyades per artistes. “L’orfe-
breria –conclou Pilar Vélez– no
estàbenrepresentadaa lescol·lec-
cions públiques, però es coneixen
col·leccionsparticulars ambpeces
catalanesmoltnotablesielsmatei-
xos joiers guarden peces molt in-
teressants”.!

Peces excepcionals demuseu

1 Arracades
Aquestes arracades d’or,
plata imaragdes fan14 cm
de llargada i pertanyena les
anomenadesarracades
d’arengada. Sónun treball
depassantia de Josep
MasrieraVidal, del 1838,
fundador de lanissaga.

2 Porte-Bouquet
Peçad’or, esmalt, dia-
mants, robins,maragdes i
perles, de9 cmd’alçària, de
LluísMasriera (1906).
Obsequi a la princesaVictò-
ria deBattenbergpel casa-
ment ambAlfonsXIII. Les
flors de lis fan referència als
Borbons i el fons de roses, a
la casa reial britànica.

3 Corona
Dibuix aquarel·la de Lluís
Masriera que va servir de
baseper a la diadema
regaladaa la reinaVictòria
Eugènia arrandel seu
casament el 1906 (avui
desapareguda).

4 Bàcul del bisbedeTui
Bàcul d’or, plata, diamants i
altres perles regalat per
subscripció popular al bisbe
de Tui el 1907.Avui és al
Museud‘ArtsDecoratives de
Madrid.

5 Medallóde record
Medalló (c. 1880)d’or,
perles i turqueses. A l’interi-
or hi hauna fotod’una
criaturadifunta enun costat
i a l’altre fragments de
cabells i ungles seves.
Pertanya la col·lecció Cap-
devila Joiers.

6 Braçalet
Braçalet d’or patinat, aigua-
marina i brillants dissenyat
per Fuset&Grau (c. 1920-
30), una firmamolt singular
quees vadissoldre abansde
la guerra. La reconeguda
ballarina TórtolaValencia
lluïa algunes joies seves i es
van fer cèlebres uns penjolls
que reproduïenunesmano-
lesde vori. Pertanya la
col·lecció Cristina Sama-
ranch.

Hi ha poques joies
alsmuseus catalans;
lamajoria les tenen
els joiers o són en
col·leccions particulars


