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Casa Masó
Ballesteries, 29 
Girona
972 413 989
info@rafaelmaso.org

10 de març, 19 h
Inauguració de l’exposició 
temporal 
UNA LLUM NOUCENTISTA: 
ELS VITRALLS DE MASÓ
Durant l’acte també es presen-
tarà el llibre sobre els vitralls de 
Rafael Masó que s’ha publicat 
amb motiu de l’exposició.

En una carta de 1910 a Esperança 
Bru, la seva futura esposa, Rafael 
Masó li explicava, parlant de la 
Farinera Teixidor, que “tots els vi-
dres de dalt podrien ser acolorits 
però amb una gran discreció per 
a que en resulti una llum ama-
ble”. Què volia dir Masó quan 
parlava d’una llum amable?

Aquesta exposició retrospectiva 
permet conèixer l’aportació 
—sens dubte significativa— que 
Masó va fer a l’art del vitrall a 
Catalunya, que ell considerava 
un element indissociable del seu 
llenguatge arquitectònic, durant 
les tres primeres dècades del 
segle xx.

17 de març, 7 d’abril 
i 26 de maig, 17 h
Visites comentades a l’exposició 
UNA LLUM NOUCENTISTA: 
ELS VITRALLS DE MASÓ
Amb Núria Gil, historiadora 
de l’art especialitzada en vitralls 
i comissària de l’exposició. 
Activitat gratuïta. Informació i 
reserves a info@rafaelmaso.org

28, 29 i 30 d’abril
VISITES GUIADES 
GRATUÏTES A LA 
CASA MASÓ
És imprescindible fer una 
reserva i rebre confirmació 
abans del dia 28 a les 13 h.
Informació sobre els horaris i 
reserves a info@rafaelmaso.org 
i al 972 413 989.

El 28 d’abril de 2012 la Casa 
Masó va obrir les portes als 
visitants. Per commemorar 
aquests 10 anys de la casa 
museu, la Fundació Rafael Masó 
ha organitzat una sèrie d’actes 
i activitats al voltant de l’edifici 
i de l’obra de l’arquitecte.

La celebració dels 10 anys de 
la Casa Masó compta amb 
la col·laboració del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Girona, i del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya – 
Demarcació de Girona.

21 d’abril, 19 h
Xavier Monteys, arquitecte

5 de maig, 19 h
Josep Llinàs, arquitecte

28 d’abril, 19 h
Ramon Bosch 
i Bet Capdeferro, arquitectes

12 de maig, 19 h
Maria Rubert de Ventós, 
arquitecta

Cicle de conferències
ESCENARIS 
ARQUITECTÒNICS: 
LA CASA MASÓ EN 4 ACTES 

Hem convidat cinc arquitectes 
perquè ens donin la seva visió i 
la seva interpretació de la Casa 
Masó i l’obra de Rafael Masó. 

Sala Rafael Masó del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya – 
Demarcació de Girona
Pia Almoina 
Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
arquitectes.cat

Vitralls de la Casa Ensesa i de la Casa 
Masó, i façana de la Casa Masó. 
Museu d’Història de Girona, Ajuntament 
de Girona, i Fundació Rafael Masó. 
Fotografies de Jordi Puig.
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