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Art, ofici i indústria

L’exposició “La Casa Escofet, Mosaics per als interiors:1900” realitzada al Col·legi d’Aparelladors i inaugurada el 27 de novembre
de 2008, il·lustra els trenta primers anys de l’empresa, entre 1886 i 1916.
La producció de la Casa Escofet, fundada l’any 1886 per Jaume Escofet i Milà, s’exposa per mitjà dels catàlegs de mosaic hidràulic
realitzat durant aquests anys. Els terres són una metàfora de les catifes per als interiors dels habitatges de l’Eixample barceloní i
de molts altres indrets del nostre país.
La cultura del fundador, provinent d’una nissaga pagesa, era la comuna a la personalitat emprenedora que caracteritza la Catalunya del segle XIX. Com remarca Jaume Vicens Vives a Notícia de Catalunya, els valors eren: la casa, l’eina i la feina, la cultura del
treball i de l’ofici.
El procés de fabricació del mosaic hidràulic era molt complex i requeria un ofici de virtuós per assolir l’excel·lència del material.
Jaume Escofet fou un gran coneixedor de l’ofici i va posar a punt la necessària infraestructura industrial. Si calia una capacitat
industrial amb el primor de l’ofici, també calia transcendir el material del mosaic, el morter, mitjançant la simbiosi amb les arts.
Fou l’època d’esplendor del Modernisme quan s’inicià l’empresa Escofet, des de bon començament en Jaume Escofet i, a partir
de 1905, el seu fill Emili Farré i Escofet que el va rellevar al capdavant de l’empresa, van entendre que era fonamental vincular la
qualitat del material amb l’aportació dels millors dibuixants, pintors i arquitectes. La feliç simbiosi entre art i ofici, entre arquitectura i indústria donà lloc a un material que excel·lia la tècnica i esdevenia el mirall de l’evolució de les arts.
Volem agrair a Maribel Rosselló la iniciativa de l’exposició fruit del seu treball de recerca vinculat a la seva tesi doctoral, a la Junta
del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona que ha acollit l’exposició i al treball realitzat per l’estudi de disseny
gràfic Lluís Mestres. Finalment, hem de fer esment a Teresa Navas per les bases de coneixement sobre la casa Escofet elaborades
en la seva tesina de l’any 1986.

Emili Farré-Escofet París
President Escofet 1886, S.A.
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Evolució dels interiors
en el tombant del segle
L’evolució que mostrem a través dels catàlegs de la Casa Escofet va més enllà dels
mosaics que proporciona l’empresa i és un
reflex de l’evolució que es dóna en els valors que s’atorguen en els interiors dels habitatges. El període 1886-1916 ens permet
copsar canvis molt significatius en la configuració dels interiors.
A partir de les dècades centrals del segle
XIX, l’habitatge de l’alta burgesia barcelonina esdevé reflex de la posició adquirida per una classe social que s’ha enriquit.
L’interior de l’habitatge els permet mostrar
que, alhora que s’ha produït un enriquiment econòmic, es va accedint a un món
cultivat, sensible a les arts, a la moda i a les
normes del gust. El luxe i l’enriquiment es
palesen a partir del joc d’estímuls sensorials
i de la presència en les estances d’objectes
evocadors de la nova sensibilitat cultural i
de la personalitat dels que hi viuen. Cap al
final del segle, la valoració de l’experiència
sensible s’incrementa i adquireix una força
esclatant. El joc cromàtic es fa més intens,
els estímuls lumínics i tàctils es reforcen i
es multipliquen. Aquests estímuls els proporciona tot l’arranjament de l’estança, des
dels paviments, les cortines i el mobiliari,
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fins als objectes i els records que, alhora
que proporcionen referents sensorials, tenen un marcat caràcter autobiogràfic.
Els interiors del final del període que estudiem, la primera i la segona dècada del
segle XX, incorporen un nou valor, el confort. Alhora que el prestigi social, també es
busca una millor qualitat de vida quant a
la lluminositat, l’assolellament i la comoditat. La sensibilitat, la subjectivitat i la cultura també estan vinculades a la idea del
confort. Les classes altes, que ja no són als
palaus sinó als pisos principals, també busquen la qualitat de la vida familiar, l’espai
íntim i còmode que permeti una certa llibertat personal. Ens trobem amb unes residències que han abandonat la rigidesa del
palau per donar cabuda als valors que, cada
vegada més, s’associen amb l’habitatge.
A poc a poc es van estenent a tot l’habitatge uns valors que inicialment només els
trobem en les estances més estrictament
privades. Es va diluint la voluntat narrativa,
per sobre de l’expressivitat s’imposa la voluntat d’uns espais còmodes i confortables
on els qui hi habitin s’hi trobin bé i protegits de l’exterior. L’habitatge ja no és només
aquell lloc per evidenciar la posició social,

sinó un lloc per a la intimitat de la vida
personal i familiar. Aquells interiors plens
de marques, records i estímuls són cada vegada més buits i més blancs. Ara, entre la
primera i segona dècada del segle XX, ens
trobem amb uns interiors que, per una
banda, van integrant cambres i estances
especialitzades dedicades a la higiene i a la
cura personal. I, per altra banda, responen
a la nova sensibilitat menys retòrica, més
convençuda que la urbanitat pressuposa
la contenció de l’expressió subjectiva, l’home modern vol ser objectiu. Aquesta nova
sensibilitat és reactiva davant de les expressions modernistes que es veuen individualistes, elitistes i fruit d’una moda efímera
desvinculada de la tradició.

1

2

En els interiors de finals de segle
XIX, el luxe i l’enriquiment es palesen
a partir del joc d’estímuls sensorials
que proporciona tot l’arranjament
de l’estança. Són, també, interiors
plens d’objectes i records dels que
hi viuen, tenen un marcat caràcter
autobiogràfic (Fig. 1 i 2).
Als interiors d’inicis del XX es va
diluint la voluntat narrativa, per
sobre de l’expressivitat s’imposa
la voluntat d’uns espais còmodes i
confortables, un lloc per a la vida
personal i familiar. Els interiors
esdevenen cada vegada més buits i
més blancs (Fig. 3 i 4).

1. Casa Muntadas. Barcelona,
c. Llúria. © Fundació Institut
Amatller d’Art Hispànic.
Arxiu Mas.
2. Emilio Perich Fuster, Interior
sumptuós, 1882. © MNAC - Museu
Nacional d’Art de Catalunya.
Barcelona. Fotògrafs: Calveras/
Mérida/Sagristà.
3. Casa de Rafael Masó i Valentí.
Girona. © Fundació Institut
Amatller d’Art Hispànic.
Arxiu Mas.
4. Casa Pladellorens. Barcelona.
© Fundació Institut Amatller
d’Art Hispànic. Arxiu Mas.
3

4
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El paper dels terres
en els interiors
L’evolució que hem plantejat al referir-nos
als interiors del període entre 1886 i 1916,
es pot evidenciar clarament a través dels
paviments.
A les cases benestants fins als anys setanta
del segle XIX, el paviment s’entenia, majoritàriament, com una superfície estrictament
funcional. Les catifes d’hivern i d’estiu eren
les que donaven calidesa i confort a l’estança.
El tipus de paviment més generalitzat és el
ceràmic, fins i tot en salons i sales rellevants.
És encara habitual cobrir completament els
terres amb catifes i estores per proporcionar
color i riquesa (Fig. 2).
Tot i així, podem afirmar que en aquesta
dècada s’inicia un procés que porta a donar
al paviment els valors que fins aleshores
només proporcionava la catifa. El paviment
ja no només s’entén des del criteri d’estricta funcionalitat sinó que es comencen a valorar els seus aspectes formals i qualitatius.
El nou paper dels terres s’ha assumit
plenament a finals dels anys vuitanta. En
aquests moments el canvi es fa plausible i
es generalitza. Els paviments més habituals
que trobem en els interiors de finals de segle semblen catifes. Són de colors intensos,
de dissenys complexes i atapeïts. Cada una
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de les estances te un motiu central, una sanefa que l’envolta i l’emmarca, i una faixa
perimetral que acaba de cobrir tot el terra.
Respecte al moment anterior, s’ha donat un
canvi molt significatiu. La catifa que cobreix
tota la superfície és el mateix paviment, que
és capaç de proporcionar la riquesa sensorial requerida. El paviment esdevé una metàfora de la catifa tèxtil (Fig. 3).
Aquesta disposició no és casual. A mitjans de segle XIX, Gottfried Semper (18031879)1, arquitecte alemany que elabora
una de les teories arquitectòniques que
més influeix en el conjunt de l’arquitectura europea, planteja l’origen tèxtil del tancament de l’espai arquitectònic. En aquest
sentit la catifa i, en el seu lloc, el paviment
són una representació metafòrica i mimètica d’aquesta idea. A més, aquests terres,
entesos com a catifes, contribueixen a l’increment d’estímuls sensorials que, tal com
hem comentat, caracteritzen els interiors
de finals de segle.
Però, tal com la sensibilitat dels interiors
es va transformant en les primeres dècades
del segle XX, també variarà la definició dels
terres. Es va deixant, a poc a poc, la voluntat de fer dels terres una representació mi-

mètica de la catifa, lentament desapareixen
les sanefes i les faixes que encerclaven cada
una de les estances. Els motius ornamentals
esdevenen més senzills i els colors es fan
més càlids i més lluminosos. Cada vegada
són més freqüents els terres continus que
traspassen d’una estança a una altra. Uns
terres que s’adiuen als nous valors d’ordre
i d’intimitat, i als nous referents culturals
vinculats a la mediterrània que es van afirmant en els interiors d’aquest moment
(Fig. 4).
Com ja s’ha vist, la sensibilitat que defineix aquests interiors és menys retòrica,
defuig dels excessos modernistes i busca en
la tradició mediterrània, popular i clàssica
els seus referents. Els colors càlids, els dibuixos senzills i de poca varietat cromàtica
s’hi adiuen plenament.

1

SEMPER, Gotfried: Der Stil in ten technischen künsten
oder praktische Ästhetik; ein Handbook für Techniker
und Kunstfreunde, Frankfurt, Verlap für Kunst und
Wissenchaft, 1860-1863.

de dissenys complexos i atapeïts. Es
generalitza la vinculació mimètica entre
els motius de les catifes i els dels terres.
Casa Sans. Tossa de Mar (Girona)
Obra d’Antoni de Falguera i Sivilla.
© Fundació Institut Amatller d’Art
Hispànic. Arxiu Mas.

2. Fins a finals de la dècada dels setanta
del segle XIX, els terres de les estances es
cobreixen completament amb catifes i
estores per proporcionar color i riquesa.
Manuel Cabral i Aguado, Provant-se
el capell, 1882. © MNAC - Museu
Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona.
Fotògrafs: Calveras/Mérida/Sagristà.

4. En la segona dècada del segle XX, la idea
de paviment entès com a catifa es va
diluint per donar lloc a uns paviments
continus i amb motius ornamentals
molt més senzills. La nova sensibilitat
busca en la tradició mediterrània,
popular i clàssica els seus referents.

3. A partir de la dècada dels vuitanta,
els paviments assumeixen els valors
de la catifa. Són de colors intensos,

1

2

1. Làmines extretes del llibre de Gottfried
Semper, Der Stil, publicat a Frankfurt
entre el 1860 i 1863. Semper és qui
planteja l’origen tèxtil del tancament
de l’espai arquitectònic. La catifa és una
representació mimètica i metafòrica
d’aquesta idea.

3

Casa de Josep Puig i Cadafalch.
Barcelona, C. Provença 231. © Fundació
Institut Amatller d’Art Hispànic.
Arxiu Mas.
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La Casa Escofet2
entre 1886 i 1916
La Casa Escofet es funda l’any 1886. Els socis fundadors són Jaume Escofet i Teòtim
Fortuny. És un moment de forta expansió
a Catalunya de les indústries vinculades
a la producció de materials derivats del
ciment. Jaume Escofet ha treballat anteriorment amb la Casa Orsolà i Solà i coneix
el funcionament de la nova indústria de
mosaic hidràulic. Des de bon començament viatgen a França, país on ha arrelat
fortament aquesta indústria. D’allà arriben
les premses, el ciment i els pigments necessaris per al funcionament de l’empresa
Escofet Fortuny.
D’aquest primer període, sabem que es
publica un primer catàleg, l’any 1887, en
què col·laboren Alexandre de Riquer i Josep Pascó.
El febrer de 1888 entra un nou soci a
l’empresa i es passa a dir Escofet, Fortuny
y Compañía, S. en C. Durant aquest any
1888, l’empresa participa a l’Exposició
Universal de Barcelona, la qual cosa li valdrà el reconeixement dels crítics que veuen
en la producció d’Escofet, respecte del conjunt d’indústries que produeixen el mosaic
hidràulic, una més gran atenció cap a la
qualitat artística dels seus productes.
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A finals del mateix any 1888 entra un
nou soci, José Maria Tejera, fet que suposa
una ampliació de capital i un augment de
les expectatives de l’empresa. L’any 1891
obren una fàbrica a Madrid, cosa que permet augmentar la producció i obrir mercats
nacionals i internacionals per a l’exportació,
sobretot cap a l’Amèrica llatina. Aquest període coincideix en la publicació del catàleg
de mosaics de l’any 1891.
L’any 1895 es liquida la societat “Escofet,
Fortuny y Cía” i es crea la societat “Escofet,
Tejera y Compañía”. L’empresa agafa una
nova embranzida i instal·la una fàbrica a
Sevilla. S’inicia un període de producció
molt variada de materials i productes derivats del ciment. Tot i així, els mosaics hidràulics són centrals en la producció i en el
prestigi de la casa. Durant aquest període
s’editen dos catàlegs, el primer dels quals el
datem posteriorment al 1895, ja que en la
portada consta la fàbrica sevillana. El segon
catàleg és el del 1900: catàleg excepcional en
tots els aspectes, és una fita artística i tècnica per a la casa Escofet, però també per les
arts aplicades del tombant del segle.
L’any 1903 es ven la fàbrica de Madrid i el
1904, en dissoldre’s la societat “Escofet, Teje-

ra y Compañía”, la fàbrica de Sevilla es queda només en mans de José Maria Tejera.
L’any 1904 Jaume Escofet inicia una
nova etapa quan crea la societat “Escofet
y Cía, S. en C.”. Una etapa molt curta ja
que Jaume Escofet mor l’abril del mateix
any, però fructífera ja que apareix un nou
catàleg just en aquest període, el catàleg
número 7 de 1904.
El novembre de 1905 es crea la societat
E.F. Escofet y Cia, S. en C. les inicials que
s’afegeixen al nom de l’empresa corresponen al nou soci, el gendre de la casa, Emili Fabré. Aquesta etapa es manté fins a la
mort d’Emili Fabré, l’any 1937.
Durant aquest període es publiquen la
resta de catàlegs que tractem, els catàlegs
número 7 en les seves edicions de 1908, de
1912, de 1913 i de 1916. Aquest mateix any
es publica també el catàleg número 9, que
suposarà la incorporació de les noves tendències artístiques del moment.

2

Les dades sobre la història de la Casa Escofet s’han
extret del treball de Teresa Navas, La casa Escofet de
mosaic hidràulic (1886-1936), tesina de llicenciatura
inèdita, realitzada a la Universitat de Barcelona, 1986.

Façana de la seu de la Casa Escofet a
la Ronda Universitat de Barcelona.
La decoració de l’exterior és de Josep
Pascó.
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El Mosaic hidràulic

El mosaic hidràulic es conforma a partir de
rajoles de morter de ciment hidràulic emmotllades i premsades, normalment quadrades de 20 centímetres de costat (però,
també n’hi ha de més petites i de més grans,
i de formes poligonals diverses) amb un
acabat llis, jaspiat o fent un dibuix que cobreix tota la superfície d’una estança.
Les diferents peces poden anar conformant un paviment continu, en el sentit que
una mateixa composició cobreix tota la superfície. En aquest cas són paviments fets a
base de dues o tres peces, a vegades de forma, dibuix i color diferents, de manera que
es van combinant per formar un dibuix.
Per altra banda, també són molt habituals els paviments que es componen per a
cada estança, a partir d’un dibuix de fons,
d’una sanefa i d’una faixa. Les rajoles de
fons són les que ocupen la part central de
l’estança; en pot ser una d’igual, que es va
repetint, o a partir de combinacions de
diferents rajoles. Les rajoles de la sanefa,
normalment, fan un dibuix diferenciat que
permet encerclar l’estança. Les rajoles de la
faixa són llises, van des de la sanefa fins a la
paret, cosa que permet encaixar el dibuix o
assumir les irregularitats de l’estança.
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El mosaic hidràulic com a producte industrial és a punt a Catalunya durant la
dècada dels setanta, però no serà fins la dècada dels noranta que s’assumeix com un
material adequat per als interiors, un material que, a més d’avantatges tècnics i de
col·locació, és capaç d’oferir bons dissenys
i qualitats plàstiques.
Aquest material apareix a partir del moment en què la producció del ciment artificial s’ha generalitzat. El primer lloc on es
desenvolupa aquesta tècnica és a França,
on el ciment i els treballs que se’n deriven
estan fortament arrelats. Les primeres cases
que el produiran a Catalunya importen la
maquinària i el ciment des de França. Les
primeres fàbriques de mosaic hidràulic es
creen entre 1867 i 1876. Hi ha alguns precedents, molt puntuals, de fabricació de
granits i pedra artificial.
Es tracta, per tant, d’un material que es
comença a donar a conèixer a finals dels
anys setanta i inicis dels vuitanta i que es
va consolidant productivament al llarg de
la dècada dels vuitanta. En aquests anys és
encara un material de producció acotada
i amb una presència restringida al mercat.
Però, durant la dècada dels noranta es cre-

en nombroses empreses que produeixen
mosaics hidràulics, la qual cosa indica que
la demanda ha crescut i que és un negoci
rendible: els costos de producció són assumibles, la producció no requereix grans
inversions inicials, la maquinària més rellevant és la premsa i se’n van adquirint a
mesura que la casa es consolida.
El procés de col·locació és sensiblement
més senzill que el d’altres paviments emprats en aquell moment com és el del mosaic de gres monocrom, conegut popularment com el “mosaic Nolla”. o li calen
tants processos i, com que les peces són
més grans, rendeix més. Per tant, ens trobem davant d’un material força avantatjós
des del punt de vista de la producció i la
col·locació.
Aquest procés coincideix amb la millora
dels dissenys i dels colors. En el moment en
què hi ha bons models, el mosaic hidràulic
es converteix en un material idoni per a les
exigències de finals de segle. Deixa de ser
un material només valorat per les qualitats
tècniques per convertir-se en un material
que aporta als interiors l’expressivitat sensorial buscada.

1

Elements utilitzats per a la fabricació
de rajoles de mosaic hidràulic de
20x20cm:
1. Tap
2. Trepa. Cada peça té la seva pròpia
trepa.
2

3. Quadre
4. Placa. És la base sobre la que es
farà la rajola.

3

El mosaic hidràulic ha estat estudiat
per Jaume Rosell, i Joan Ramon
Rosell a El mosaic hidràulic, Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Barcelona, 1985.
Durant els mesos de gener i febrer
de 1985, es va presentar al Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
l’exposició El mosaic hidràulic,
artesania i indústria.

4
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El Mosaic hidràulic,
el procés de producció
1

El procés de producció de les rajoles hidràuliques l’hem de situar entre la producció artesana i la producció mecanitzada.
Les rajoles es produeixen una a una
amb uns mitjans que es limiten al motlle,
la trepa i la premsa, a més de les matèries
primeres com són el ciment, els àrids i els
pigments.
Visualitzar la senzillesa d’aquest procés al
costat de la qualitat dels resultats obtinguts
és un bon exercici que ens permet valorar els
moments incipients de la industrialització.

1. La placa ha de ser ben llisa i ha d’estar
ben greixada.
Es col·loca el marc del motlle damunt de
la placa i es cargola.
2. S’introdueix la trepa dins el motlle.
S’aplica una capa fina (arena, pols de
marbre, ciment artificial i pigments),
amb cada un dels colors, a les diferents
cavitats de la trepa, les quals han de ser
tancades.
Se sacseja el motlle perquè s’estengui la
pasta de color.
3. Es treu la trepa del motlle.
S’hi espargeix el brasatge (sorra i ciment
a parts iguals) amb el purgador. El brasatge xucla la humitat de la capa fina.
S’hi aboca el gros (sorra i ciment en una
proporció de 4 i 1) amb les mans i es
galga.

2

3

4. Es posa el tap del motlle. Es col·loca el
motlle sota la premsa.
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4

5. S’acciona la premsa.
Es retira el motlle.
S’extreu el quadre i es retira el tap.
Finalment, una de les operacions més
delicades del procés: l’extracció de la
rajola. Es fa acompanyant-la amb la placa fins a una posició vertical. Es deixa a
l’estenedor amb molta cura per no malbaratar la superfície llisa de la peça.
A partir d’aquest moment s’ha d’emmagatzemar en les condicions ambientals
adients per a un bon procés d’adormiment de la peça.

5
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Els catàlegs
de la Casa Escofet

Entre 1886 i 1916 es poden copsar canvis
importants en l’evolució dels models de
paviments proposats per Escofet. Els diferents catàlegs d’Escofet són un exemple
molt significatiu de com evolucionen les
formes i els gustos en aquells anys.
La visualització dels models més significatius de cada un dels catàlegs ens proporciona un escenari excepcional per identificar,
a través dels terres, els valors presents en els
interiors del tombant de segle. La seqüència que mostren els diferents models ens
permet resseguir fidelment l’evolució des
del modernisme (amb tots els seus matisos) fins al noucentisme. A més, ens permet
reflexionar entorn de la qualitat artística i
la riquesa de la producció industrial en un
moment de fort creixement de la ciutat.

18

Durant aquests anys, tenim constància que
es publiquen vuit catàlegs:
s Primer catàleg (no localitzat), a l’entorn
de 1890.
s Segon catàleg (no localitzat).
s Álbum artístico 1891. Període Escofet
Fortuny.
s Álbum general Escofet Tejera y Cía S. en
C., Barcelona, Madrid, Sevilla, s. d., posterior a 1895.
s Álbum-Catalech núm. 6, Barcelona,
1900.
s Álbum Escofet número 7, Barcelona,
1904.
s Mosaicos Escofet, Barcelona, 1908.
s Fábrica de mosaicos Escofet, catàleg
núm. 7, Barcelona, l’empresa, 1912.
s Fábrica de mosaicos Escofet, catàleg
núm. 7, Barcelona, l’empresa, 1913. Només incorpora tres models nous, raó per

la qual no s’ha tractat separadament.
s Fábrica de mosaicos Escofet, catàleg
núm. 7, Barcelona, l’empresa, 1916.
s Fábrica de mosaicos Escofet, catàleg
núm. 9, Barcelona, l’empresa, 1916.
En el conjunt dels catàlegs hem de diferenciar, d’una banda, els que es publiquen inicialment, el de 1891 i el de 1896; de l’altra, el de
1900, que constitueix una proposta singular
i, finalment, els que es publiquen a partir de
1904.
D’un catàleg a l’altre es mantenen alguns
models, alguns dels quals són vigents més
enllà de 1916.
El catàleg de 1900 és una excepció en tots
els aspectes: tant des del punt de vista del
format com del dels models que s’hi presenten, cap dels quals apareix en catàlegs posteriors.

Alexandre de Riquer. Mosaics
Escofet Tejera y Cia. © MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Barcelona. Fotògrafs: Calveras/
Mérida/Sagristà.
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Álbum Artístico

Exposició Universal del 1888, Barcelona. Arc de
Triomf, de Josep Vilaseca.
El catàleg del 1891 és molt proper a les formes
artístiques vinculades a l’Exposició Universal del
1888.
“Ilustración artística”, nº 331. 30 abril de 1888. p. 145.
Gravat de N. Vázquez. © Fundació Institut Amatller
d’Art Hispànic. Arxiu Mas.
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Els mosaics recollits en aquest àlbum són,
majoritàriament, de dissenys força complexos, molts dels quals recorden dibuixos
tèxtils d’inspiració oriental. Hi abunden els
jocs geomètrics i encadenats, i els motius
d’inspiració mudèjar.
Una part significativa dels models són
signats per Josep Pascó, que treballa de manera continuada per a la Casa Escofet. L’altre artista que col·labora en aquest catàleg
és Alexandre de Riquer.
La majoria dels mosaics signats per Josep Pascó són de colors terres, les ombres
i ombres torrades hi són molt presents, un
to que és extensible, amb algunes excepcions, al conjunt del catàleg. Els dissenys de
Riquer mostren una diversitat cromàtica
més gran.
Comencem a veure un tret formal que
serà molt significatiu durant tot el període:

els terres segueixen una disposició que és
mimètica a la catifa. Un dels mosaics més
singular és el de les fulles de margalló signat per Josep Pascó, on hi ha una clara referència a la reixa de la Casa Vicenç.
En aquest catàleg trobem alguns mosaics
que simulen una falsa perspectiva, aquesta és una pràctica que la crítica artística
de l’època demana que es deixi de banda,
ja que es considera una composició inadequada per a un terra.

Josep Pascó

Josep Pascó
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Álbum Artístico



Josep Pascó
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Josep Pascó

Josep Pascó

Josep Pascó

Alexandre de Riquer
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posterior a

Album general
Escofet Tejera y Cia, S. en C.

Làmines del llibre d’Owen Jones (1856). L’obra
de Jones és una obra cabdal per a la millora de la
qualitat artística dels models per a la producció
industrialitzada.
Làmines extretes de l’edició francesa Grammaire de
l’ornement: illustrée d’exemples pris de divers styles
d’ornement, Paris: Chez Cagnon, 1865. Biblioteca
ETSEIB, Fons Antic.
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Aquest àlbum és el primer que es presenta
en format vertical. A partir d’aquest moment serà el format habitual dels catàlegs
convencionals (el de 1900, que és apaïsat,
n’és una excepció).
Aquest catàleg, respecte a l’anterior, ens
permet conèixer els models nous, saber
cap a on apunten les tendències més noves. Però alhora, podem veure quins són
els models que es mantenen des del catàleg
anterior i, per tant, constatar quins són els
que tenen més acceptació.
Alguns del models de Josep Pascó fan
fortuna i es produeixen durant tot el període que estudiem. També és dóna el cas que
alguns del mosaics que en el catàleg anterior eren continus ara s’emmarquen amb
una sanefa.
Pel que fa als mosaics nous, són molt freqüents els que el dibuix es composa a partir

d’una sola peça combinada de quatre en
quatre.
En el conjunt del catàleg la gamma cromàtica respecte a l’anterior és més àmplia
i s’hi han deixat de banda els dissenys més
complexos. Podem afirmar que, en general,
respecte al catàleg anterior, bona part dels
mosaics són d’un disseny menys complex,
però són més contundents pel que fa a la
composició i al color.
Es fa palès la presència de mosaics d’inspiració naturalista, en algun cas amb una
forta coincidència amb els models d’inspiració en la natura que presenta Owen Jones
a The grammar of ornament (1856).

Josep Triadó
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Album general Escofet Tejera y Cia, S. en C.
posterior a



Josep Triadó
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Joan Fabré i Oliver
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Album Catalech Nº6

París, 1900. Vista parcial del recinte de l’Exposició
Universal.
La Casa Escofet va editar amb motiu d’aquesta
exposició el seu catàleg més excepcional.
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Aquest és un catàleg excepcional en el conjunt de la producció de la Casa Escofet. És
d’un format apaïsat i molt més gran que els
altres. Tots els models, excepte un, són signats i estàn conformats per peces de 15x15
cm. (als altres catàlegs la mida habitual és
de 20x20 cm.). Com a catàleg, no incorpora els paviments més senzills que produeix
la casa ni tampoc aquells que són d’àlbums
anteriors i tenen èxit. Per altra banda, cap
dels models que aquí es presenta es recull
en un catàleg posterior. És molt probable
que aquest catàleg sigui un encàrrec concret per a presentar l’empresa en una fita
internacional com potser l’Exposició Universal de París de l’any 1900.
En aquest catàleg hi col·laboren Enric
Moya, J. Mario López,Carles Pellicer, Alexandre de Riquer, Josep Pascó, Jeroni F.
Granell, Antoni Rigalt, Martín Almiñana,

Josep Vilaseca, Lluís Domènech i Montaner, Josep Fabré i Oliver, Antoni Gallissà,
Arturo Mélida, Josep Puig i Cadafalch,
J.Font i Gumà, Tomas Moragas.

Lluís Domènech i Montaner
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Josep Vilaseca
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Alexandre de Riquer

Alexandre de Riquer

Antoni Gallissà

Josep Puig i Cadafalch

Lluís Domènech i Montaner
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Arturo Mélida
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Enric Moya

J. Fabré i Oliver

F. Mario López

Antoni Rigalt

Martín Almiñana
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