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DOSSIER DE PREMSA 
 

  

 
 

és un estudi que explica el procés pel qual l’antiga 

activitat gremial de la joieria i l’orfebreria catalanes esdevingueren una activitat moderna, tant des 

del punt de vista industrial com artístic, i assoliren la mateixa consideració que les belles arts. En 

aquest procés, que transita pel Modernisme, el Noucentisme, la modernitat Déco i 

l’Avantguarda destacaren diversos noms propis i, molt especialment, el de Lluís Masriera.  

 

L’autora és la doctora Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny de Barcelona, és una de les 

principals especialistes en joieria i orfebreria catalanes. 

 

 

 
En gairebé el segle que abasta el període del 1852 al 1939, les arts de la joieria i 
l’orfebreria, d’acord amb els esdeveniments del país i els referents europeus, van viure 
un seguit de transformacions que comportaren el salt des de les darreres passanties, 
deutores de la tradició autòctona anònima, fins a la presència en les exposicions 
internacionals i l’obtenció de premis i reconeixements per la seva qualitat tècnica i 
estètica.  
 
Després d’una etapa socialment i políticament molt convulsa, l’estabilitat a 
conseqüència de la Restauració borbònica del 1875 i la nova societat industrial van 
permetre que aquestes arts fessin un salt. La mirada cap a Europa i especialment cap 
a París, principal centre de referència, hi va acabar de contribuir. Des d’aleshores, la 
joieria va comptar amb noms propis com ara Soler, Masriera, Carreras, Cabot, Macià, 
etc. L’Exposició Universal barcelonina del 1888 n’és el millor exponent i significa l’inici 
d’un nou temps, amb Barcelona al capdavant de l’economia espanyola. 
 
Aquest esdeveniment és clau per a entendre el significat del Modernisme com a 
voluntat de modernitat sociocultural i artística a l’europea. D’aquí la importància de 
Lluís Masriera, exponent de la figura de l’artista global conreador de diverses arts, que 
per la seva vocació europea, el seu coneixement tècnic i la seva sensibilitat plàstica va 
esdevenir el referent de «la joia d’art» a Catalunya. Les arts decoratives van ser les 
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 grans protagonistes del Modernisme, com ho foren de l’Art Nouveau. Però Catalunya 
mirava cap al nord tenint present la tradició. 
 
Formats en el Modernisme i ben aviat immersos en el projecte de modernització 
política del país impulsat per la Mancomunitat, els joves joiers noucentistes, 
encapçalats per Jaume Mercadé i Ramon Sunyer, van prendre el relleu de la 
generació modernista. La voluntat institucional de potenciar l’ensenyament dels bells 
oficis hi va contribuir. 
 
Al llarg dels darrers vint-i-cinc anys del període estudiat, hi confluïren el Noucentisme 
mediterrani, que cercava la identitat nacional, l’esperit cosmopolita de l’Europa 
d’entreguerres, que prengué forma en l’art-déco, sinònim de luxe i modernitat, i els 
primers brins de l’avantguarda i el racionalisme, que defensava el veritable art modern 
en contra, alhora, del Modernisme i l’art-déco. L’etapa republicana podia haver-ho 
potenciat, però la Guerra Civil ho va estroncar tot. 
 
Les exposicions de París, el 1925, i de Barcelona, el 1929, sempre amb el FAD al 
capdavant, són un bon testimoni d’una manera de fer pròpia, autòctona, entre les 
arrels mediterrànies i la modernitat. Un cop més, Mercadé i Sunyer en són els 
referents. L’avantguarda no es manifestarà fins el 1937 en una sèrie de fermalls que 
Manuel Capdevila va fer a París. 
 
[...] 
 
Aquest llibre vol oferir uns quants flaixos del món de la joieria i l’orfebreria donant 
prioritat a les aportacions que els noms més destacats van fer al món de l’art amb les 
seves innovacions tècniques, materials i formals. Sens dubte, les maneres i el gust 
tradicionals es perllongaren al llarg de les dècades. Només alguns noms van saber 
estar amatents a les noves tendències europees i van poder compaginar l’art amb 
majúscules amb la producció més convencional. No obstant això, van contribuir a 
difondre els nous camins estètics entre el públic, que, de mica en mica, se’ls va fer 
seus. 
 
L’adreç romàntic, el penjoll modernista i el fermall noucentista-déco són el símbol de 
gairebé un segle de joieria i orfebreria catalanes, és a dir, del temps que els bells oficis 
van passar a tenir la mateixa consideració que les belles arts. Modernisme, 
Noucentisme, modernitat déco, Avantguarda, tot ens parla d’un desig i una set de nou, 
de canvi, d’avenç, cada moment amb la seva mirada específica i sense oblidar-ne les 
arrels. 
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Les joies d’aquest projecte formen part d’una sèrie única de Masriera, limitada i numerada, de 200 

peces i van acompanyades del corresponent certificat Masriera. El número d’identificació, gravat 

amb làser a la joia, en corrobora la seva autenticitat. El comprador de L’art de la joia catalana 

podrà triar quina peça de les següents vol: 

 Arracades d’or de 18 quirats amb ametistes, diamants i esmalt al foc plique-à-jour. 

Representen, de manera sintètica, l’univers floral Masriera. 

 Anell d’or de 18 quirats amb diamant, ametista i esmalt al foc. Representa, de manera 

sintètica, l’univers floral Masriera. 

 Penjoll fermall d’or de 18 quirats amb diamants, ametista, esmalt al foc i perla. 

Representa una figura femenina acaronant una flor. Els esmalts s’han aplicat mitjançant 

tècniques com el plique-à-jour, que confereix un genuí efecte vitrall a la joia, i la basse-

taille, que, amb un acabat vellutat, dóna joc a les transparències sobre l’or. 

Totes les joies van acompanyades del característic certificat Masriera, que n’acredita l’autenticitat. 

Inclou una fotografia de la peça i el número d’identificació que cada obra Masriera porta gravat. 

 

Masriera és la màxima expressió de la joieria modernista catalana i una de les marques de joieria 

més antigues d’Europa. Lluís Masriera, un dels membres d’aquesta nissaga, fou exponent de la 

figura de l’artista global. Conreador de diverses arts, amb vocació europea i d’una gran sensibilitat 

plàstica i qualitat tècnica, esdevingué el referent de la joia d’art al nostre país. Té la seva botiga 

principal als baixos de la Casa Amatller, al número 41 del passeig de Gràcia, però també 

distribueix les seves joies des de Nova York, Tòquio i Pequín. 

 
 

 

Pilar Vélez Vicente (Barcelona 1957) és des de 2012 la 

directora del Museu del Disseny de Barcelona.   

 

Doctora en història de l'art per la Universitat de Barcelona. 

Del 1986 al 1994, va ser directora del Museu de les Arts 

Gràfiques. Des del 1995, i fins al 2012, va ser directora del 

Museu Frederic Marès, una etapa durant la qual el Museu es 

va reafirmar com un centre de referència de l'escultura i el 

col·leccionisme. El 2011 va finalitzar el projecte de renovació 

i modernització iniciat el 1996, que va dotar al museu d'una 

imatge i unes condicions expositives d'acord, tant amb les 

exigències museogràfiques actuals com amb les necessitats 

del patrimoni. En 2009 ingressà a l'Acadèmia de Bones 

Lletres de Barcelona. 
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Amb aquesta obra no ens hem proposat de fer un tractat exhaustiu de la història de la 
joieria entre aproximadament el 1850 i el 1940; tampoc no és un tractat de tècniques i 
materials; així mateix, tampoc no vol ser, per descomptat, un volum definitiu i tancat sobre 
el tema. Ben a l’inrevés, aquest llibre vol traçar un recorregut per la joieria i l’orfebreria de 
Catalunya des de mitjan segle xix, quan un gremi d’història secular desapareix i s’imposen 
les noves maneres de la societat industrial tot just arribada, fins a l’esclat de la Guerra Civil. 
Un camí reconstruït observant tant diversos aspectes d’aquestes arts i els seus oficis com 
també la seva difusió a 
través de la indústria, el comerç i l’art, des de la labor al taller fins a la presència dels joiers 
a les grans exposicions industrials —locals o universals— o a la premsa, l’interiorisme dels 
establiments seguint les tendències de la modernitat, la participació en les noves 
associacions professionals, els seus clients i altres persones i organismes implicats. 
 
Tot plegat dibuixa un panorama ampli que ens porta a descobrir facetes fins ara poc 
ateses. Així mateix, permet resseguir i aprofundir en els principals noms de cada etapa, 
dedicant-los una atenció especial, sense oblidar-ne molts d’altres, alguns dels quals 
malauradament són molt poc coneguts i difícils de recuperar, malgrat l’interès de les seves 
creacions i la labor gairebé detectivesca que ha calgut dur a terme en algunes ocasions. En 
tot cas, però, si més no hi són presents. 
 
A partir de l’herència bibliogràfica existent més la recerca sobre aquests nous vessants, 
aquest volum és una baula més de la cadena de la història de la cultura del nostre país, i 
específicament de les arts de què tracta, en una etapa clau d’expansió i modernització, tant 
industrial com artística i cultural del nostre país, de la qual avui en som encara hereus i 
deutors. Un passeig per la Barcelona del moment, pels gustos, l’estètica, els costums, els 
ideals..., del Romanticisme a l’Avantguarda. 
 

Pilar Vélez Vicente 
 

 
 

 

 

 

 

 


