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1.Col·lecció de rajola de mostra Salvador Miquel
A l ‘entorn de la col·lecció de rajola catalana de mostra de Salvador Miquel s’ha erigit l’actual
Museu Can Tinturé que adquireix el paper d’antesala de la fàbrica Pujol i Bausis. El fons fou
adquirit l’any 1999 per l’ajuntament d’Esplugues;

consta de 3.877 peces de diferents

períodes i estils (gòtiques, renaixentistes, barroques, romàntiques...) que abasten una
cronologia que va des del s XV fins a mitjans del segle XIX moment en el que la
industrialització va modificar el sistema de producció. La procedència de la col·lecció és
fonamentalment de Catalunya, especialment, de Barcelona, així com també algunes mostres
de València, Talavera, Sevilla, Muel i Delft.
Recentment, Raimon Miquel, té en dipòsit a l’Arxiu Municipal documentació personal del seu
pare, que contextualitza el personatge i al col·leccionista.

2. Col·lecció de rajola de mostra Santiago Albertí
Amb l’objecte de donar continuïtat a la col·lecció de Salvador Miquel hom conserva 1.287
peces de la col·lecció de rajola de mostra de Santiago Albertí i Gubern (Barcelona, 1930,1997) personatge més conegut per la seva vessant de lingüista i editor però, com el propi

Salvador Miquel, fou president de l’Associació Catalana de Ceràmica i de Terrissa (avui,
reconvertida amb l’Associació Catalana de Ceràmica) des d’on conreà la recerca en el camp
de la ceràmica.

3. Col·lecció de rajola de mostra de Joan B. Guivernau

Joan B. Guivernau i Sans (Barcelona, 1908-2001) fou un ceramista tradicional que,
especialment a partir dels anys 50 del segle XX, va generar diferents activitats de
restauració i reproducció a l’entorn de la ceràmica tradicional catalana, així com la producció
ceràmica de nova creació.
Sens dubte, la seva pròpia activitat ceramista va generar els trets que tant caracteritzen el
col·leccionista: l’amor i el gaudí per aquelles peces que havien de perviure en el temps. Joan
B. Guivernau col·leccionaria un bon recull de rajoles de diferent modalitat que conviurien al
seu taller amb altres objectes ceràmics. Recentment, la seva col·lecció de rajoles de mostra
de més un miler de peces originals amb algunes de les seves reproduccions, ha estat
donada, pels seus hereus, al Museu Can Tinturé d’Esplugues de Llobregat.
4. Fons de la fàbrica Pujol i Bausis
Abasta tot el conjunt de materials, peces ceràmiques i estris conservats en la fàbrica des
de la seva adquisició municipal (1984) fins a la seva actual custòdia en els magatzems del
Can Tinturé i altres indrets de dipòsit en el propi recinte de “La Rajoleta”. Tanmateix, les
diferents prospeccions i accions realitzats, posteriorment, han anat ampliant el seu fons
material malgrat esdevenir material fragmentat o de refús però d’un gran contingut informatiu
i d’estudi.
A destacar, especialment, peces ceràmiques d’aplicació arquitectònica (rajoles, escates,
respiralls, cornises, motllures...) amb una gran presència del període modernista. No obstant
això, hi és abundant, també, peces de gres i d’altra producció. Tanmateix, senyalar, altra
vegada, la recuperació de rajoles vernissades i “rajols fins” dels antecedents empresarials
de la fàbrica.
El ventall material abasta, també algunes eines, motlles, peces per moldre, caixes
refractàries per enfornar, boles de molins...
En paral·lel, destacar l’existència del fons documental de la fàbrica, és ingressat a l’Arxiu
Municipal d’Esplugues i que ofereix una gran riquesa i tipologia documental amb la inclusió
de dibuixos, esbossos, projectes aquarel·lats, gouache, pastels... d’accentuació artística. Hi
ha també documentació tècnica com les trepes i estergits i un bon assortitement de catàlegs
impresos tant propis com d’altres empreses estatals i estrangeres.

5. Fons del Taller Lluís Brú
El fons documental està ingressat en l’Arxiu Municipal d’Esplugues i aplega bona part del
període del seu funcionament des del seu inici fins al seu tancament definitiu l’any 1999. El
fons reuneix tres generacions a l’entorn del taller: Lluís Brú Salelles (Ondara, 1868-1952),
Josep Brú Masipó (Barcelona, 1901-1973) i Lluís Brú Borrell (Barcelona, 1933-1999). A
banda del fons documental, també hi ha una petita part del fons material del taller compost
de diferents objectes, estris i materials taller així com alguns mosaics del taller de la primera
etapa empresarial. És un fons que, recentment, s’ha ampliat en diferents obres musives de

cessió en dipòsit, procedents d’una banda de la branca familiar, Roser Bru i, per altra
banda, del Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu de Ceràmica de Barcelona que
presta uns plafons procedents del reformat edifici, construït per l’arquitecte Enric Sagnier,
on estava instal·lada la Fonda Marina.

6. Col·lecció Castells
Amb motiu de l’enderrocament de la terriseria Castells, emplaçada a Sant Just Desvern,
l’ajuntament d’Esplugues va adquirir una part del seu fons material que abasta estris,
maquinària i un forn elèctric que fou destinat a l’Escola Municipal de Ceràmica.
7. Col·lecció del fons modernista del Museu de Ceràmica de Barcelona
A través d’un conveni amb l’ajuntament de Barcelona, hi ha una cessió en dipòsit del fons
modernista de l’anterior Museu de Ceràmica de Barcelona, anteriorment, emplaçat al Palau
de Pedralbes. Majoritàriament es tracta d’un fons, integrat majoritàriament per peces fetes,

precisament, a la fàbrica Pujol i Bausis d’Esplugues tot i que, també, n’hi d’altres de diferent
procedència. Suma un total de 4.706 peces.
Les peces d’Esplugues foren donades pel darrer propietari, Narcís Vallvé, als anys 70 del
s. XX, a l’ajuntament de Barcelona, anys abans del tancament de la fàbrica. Finalment, foren
destinades al fons del Museu Ceràmica de Barcelona, afegides a d’altres peces del mateix
període de diferent procedència, algunes d’elles de les diferents Exposicions Universals i
Internacionals celebrades a Barcelona.

8. Col·lecció Biennal de Ceràmica Angelina Alós
Correspondria a totes les peces premiades que han estat atorgades en cadascuna de les
edicions d’aquest certamen. Els seus orígens es remunten a l’any 1986 quan l’ajuntament
d’Esplugues institucionalitza l’organització del Premi de Ceràmica “Vil·la d’Esplugues” que,
primer amb caràcter anual i, després bianual, pretén incitar als participants a experimentar i
retrobar noves fórmules d’expressió artística a través de la ceràmica.
En memòria d’Angelina Alós (València, 1917-Barceloba, 1997), una de les grans ceramistes
vinculades a la ciutat d’Esplugues i impulsora del Premi, l’any 1998, en marc de la X edició
de la Biennal de Ceràmica, el certamen prendrà el seu nom.
Fins a l’edició de l’any 2012, la col·lecció recull 47 peces premiades, algunes d’elles estan
exposades en l’Espai Baronda.

9. Col·lecció Angelina Alós
L’artista i ceramista Angelina Alós Tormo (València, 1917 – Barcelona, 1997) ha estat un
referent en el món de la ceràmica de creació contemporània. A més de la seva original,
àmplia i variada obra, va crear escola ja que va impartir classes a moltes generacions de
ceramistes de reconegut prestigi.
Angelina Alós i Tormo mantingué a tot el llarg de la seva vida estrets lligams amb la nostra
població des d’on tenia instal·lat el seu taller artístic.
L’any 2009 la filla de l’artista, Blanca Morales Alós va donar a la ciutat de peces 31 obres de
la seva mare que, en l’actualitat, estan exposades públicament a l’Espai Baronda.
La ciutat d’Esplugues té altra obra realitzada per l’artista a l’Hospital de Sant Joan de Déu, a
l’Església Parroquial Santa Magdalena així com el plafó ceràmic que porta la inscripció
“Esplugues vila d’obertura i harmonia”

10. ALTRES COL·LECCIONS
En aquest apartat es recullen diferents peces procedents de diverses donacions de
particulars o d’adquisicions relacionades amb la vessant ceramista de la ciutat d’Esplugues.

