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On anirem? Esplugues, una ciutat ceramista
Esplugues, es una ciutat que es troba a la comarca 
del Baix Llobregat, al costat de Barcelona.

Té una tradició ceramista molt important perquè 
la zona en la que es troba té un tipus de terres 
argiloses molt bones per a produir ceràmica.
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Can Tinturé i “La Rajoleta”
Aquesta tradició s’explica en dos museus, que formen un conjunt molt important a Catalunya.
El Museu Can Tinturé i El Museu de Ceràmica “La Rajoleta”
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La ceràmica. Un art amb molta història
La ceràmica és l’art de fabricar objectes i eines a partir de la transformació de l’argila amb l’acció del foc. 
La ceràmica és una de les tecnologies més antigues que ha arribat � ns els nostres dies.
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Tipus de ceràmica. La ceràmica arquitectònica
La ceràmica és un dels grans invents de la humanitat perquè té molts usos diferents: contenir i transportar, decorar i retre cul-
te, protegir i conservar etc.

A Esplugues, es va treballar un tipus de ceràmica concreta. La ceràmica aplicada a l’arquitectura, als edi� cis, com ens ensenyen 
els seus museus.
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Escates per taulades

Rajoles en relleu per parets Florons decoratius Balustres per balcons

Caps decoratius per les fonts Botons per les parets



Can Tinturé, era una antiga casa convertida en Museu. Trobem la col·lecció de Salvador Miquel, que va reunir més de 3000 
rajoles catalanes produïdes entre el segle XIV i el XIX. És el primer museu del país que guarda aquest tipus de peça ceràmica.

Què ens ensenya el Museu Can Tinturé?



Salvador Miquel (1900-1983) Va 
ser pioner en donar importància 
a les rajoles com a re� exes d’un 
temps passat.
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El Museu permet estudiar els canvis en la manera 
de viure de la gent a partir de l’evolució dels 
tipus, usos i models de les rajoles.
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Salvador Miquel (1900-1983) Va 
ser pioner en donar importància 
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l’evolució estètica de la rajola, que 
re� exa el canvi de gustos artístics de les 
diferents èpoques.
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Què és una rajola?
És una peça de ceràmica que forma part de la nostra vida quotidiana. La trobem, sobretot, aplicada en els terres, les parets, les 
escales, les � nestres o els balcons. I en llocs com els lavabos i les cuines, per la seva funció higiènica.
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La importància de les rajoles

1. VALOR HISTÒRIC
Ens ajuden a descobrir les 
formes de vida del passat

2. VALOR ARTÍSTIC
Ens ensenyen els canvis estètics per la 

seva forma, decoració i aplicació. 

3. VALOR TECNOLÒGIC 
Ens expliquen l’evolució en la manera 

de produir-les al llarg del temps.
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La importància de les rajoles
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Què ens ensenya el Museu de Ceràmica “La Rajoleta”?

L’evolució de la manera de produir ceràmica entre el segle XIX i XX.

“La Rajoleta” és el nom amb que popularment es coneixia l’antiga fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis, la més important de Ca-
talunya durant el Modernisme.



La fàbrica permet estudiar el procés indus-
trial de producció de la ceràmica gràcies a la 
varietat de forns que s’han conservat.
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Permet descobrir l’organització del tre-
ball dins de la fàbrica, així com les condi-
cions laborals dels treballadors.
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Geometries al museu
ACTIVITAT QUE ES REALITZARÀ AL MUSEU CAN TINTURÉ

Ens endinsarem en un obrador de principi del s. XX i, com si fóssim aprenents, 

ens ensenyaran les tasques que hem de realitzar, els nostres drets i els nostres 

deures. A través de les diferents tasques, reconeixerem els conceptes bàsics de la 

geometria, dissenyarem una rajola i n’aplicarem d’altres sobre plafons per veure 

les diferents combinatòries possibles.



MEL. Museus d'Esplugues de Llobregat   

Can Tinturé i La Rajoleta 

Carrer Església, 36 

museus@esplugues.cat 

www.museus.esplugues.cat 

Museu Can Tinturé i La Rajoleta

US HI ESPEREM!


