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Ceràmica artística de 
Janet Salvat Figuerola(1977-2005) i 

Agustí Cabrera Llauradó(1977-1987)

Lluís Català Massot

La Janet Salvat Figuerola va néixer al Barri Marítim de Torredembarra 
el 20 de Març de l’any 1955, on va passar tota la seva joventut. De ben 

jove ja mostrava interès per l’art i als 16 anys va ingressar a l’Escola d’Art 
de la Diputació de Tarragona on hi va estudiar cinc anys ceràmica amb en 
Ramon Carreté Mora1 com un dels seus mestres més destacats e influents.

Un cop acabats els anys de formació l’any 1977, va obrir un taller al 
carrer Joaquim Costa nº6 del Barri Marítim, on va treballar la ceràmica 
artística junt amb el qui era aleshores el seu marit, l’Agustí Cabrera 
Llauradó, nascut el 1953 a Sant Carles de la Ràpita, qui també s’havia 
format durant un temps a la mateixa escola d’art.

1Ramon Carreté Mora (1938-1990) es formà a l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona, on 
estudià des de l'any 1952 al 1956, sota la protecció i el mestratge de l'escultor Lluís M. Saumells, que 
el feu anar a l'Escola Massana de Barcelona, on va estudiar ceràmica del 1956-1962, i li ensenyà els 
fonaments del coneixement artístic. Allí va ser alumne de Josep Llorens i Artigas i Francesc Albors. 
En acabar la carrera es perfilà com un dels integrants del grup de joves promeses. Junt amb Maria 
Bofill ] i Elisenda Sala va celebrar la primera exposició l'any 1963 i es presentà al Saló de Maig de 
Barcelona. Aquest mateix any instal·là el seu taller a casa seva, a Tarragona i començà a treballar, 
alternant la feina amb períodes de viatges.
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La Janet va demanar la llicència per obrir el seu taller l’any 19773, que es 
trobava als baixos del número 6 del carrer Joaquim Costa, a Baix a Mar.

 
1.Carnet de la EADT de la Janet.2

 

2Document i fotografies cedides pels familiars de la Janet Salvat Figuerola i per l’Agustí Cabrera 
Llauradó. 
3AMTO: Fons municipal. Llicències industrials. Top: 508/7.

3.Portal del primer taller i botiga dels ceramistes Janet Salvat i Agustí Cabrera, al carrer Joaquim Costa.
 

2.La Janet i l’Agustí a la porta del 
taller a Baix a Mar.
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4.Interior del taller i botiga del C/Joaquim Costa nº6.

 
5.Algunes de les obres en venda als prestatges del taller.

El forn el tenien al mas Sínia Cabeces, situat a la zona de Babilònia, on 
s’hi van instal·lar els anys 80, tant per treballar com per viure-hi.

Lluís Català Massot
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4Foto feta per l’autor.

 
6.Fotografia aèria del darrera de la 
Pirelli amb el Mas Sinia Cabeçes al 
centre de la part superior.

 
7.El mas Sínia Cabeces, al centre 
de la fotografia, on tenien el forn 
la Janet i el seu marit Agustí, era 
propietat de la família de la mare 
de la Janet.4

 

8.El taller situat a l’exterior del 
mas.
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9.L’Agustí Cabrera LLauradó treballant al costat del forn elèctric 
al taller del mas

 
10.La Janet Salvat Figuerola realitzant modelat de peces amb torn.
 

 12.La Janet Salvat esmaltant peces amb pistola a l’exterior del mas. 11.La Janet Salvat modelant una escultura 
de fang a l’Escolar d’Art de Tarragona..

Totes les obres eren de 
creació pròpia. Molt sovint 
s’inspiraven en formes orgà-
niques, com plantes, algues, 
petxines o cargols, ja que la 
Janet havia viscut tota la seva 
vida al Barri Marítim de 
Torredembarra i coneixia, doncs, 
prou bé el medi marí.

Quan la Janet i l’Agustí 
feien obres junts les signaven 
com “Janet-Llauradó”. Quan 
les feien per separat, aleshores 
cadascun signava les seves 
com a “Janet” i “Llauradó", 
respectivament.

Lluís Català Massot
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13.Peces amb incrustacions i incisions a la platja de Torredembarra. Fetes entre 1978 i 1981. Mesures: 30 i 20 
cm d’alçada.

 
14.Obra de la Janet modelada i decorada amb relleus. S’hi poden observar les formes de cargol i fulles de ceps. 
Data: 1981. Mesures: 50 cm x 100 cm.

La matèria primera que més utilitzaven era l’argila, tot i que algunes 
obres estaven fetes amb gres, i la majoria eren modelades a mà, i decorades 
amb relleus i esmalts. Altres obres exigien l’ús del torn, dels que en tenien 
dos, un de manual i l’altre elèctric. 
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15.Obres de la Janet modelades amb torn. Data desconeguda. Mesures: entre 20 i 25 cm.

Moltes de les obres tenien relleus i objectes enganxats en una superfície 
plana aplicant la tècnica del collage. 

 
16.Escultura-collage. 1979. Mesures: 50 cm x 100 cm.

Lluís Català Massot
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 17.Relleus amb formes orgàniques marines. Feta 
a finals dels 80 o principis dels 90. Uns 40 cm. 
d’alçada.

Una altra especialitat seva 
fou la del mural format per 
rajoles esmaltades amb relleus. 
Gran part dels seus murals 
foren realitzats per encàrrec, 
tant de clients particulars com 
institucions. Per exemple, els 
rètols de bona part dels carrers 
de la Vila de Torredembarra 
foren encàrrec de l’Ajuntament, 
realitzats amb aquesta tècnica 
entre els anys 1991 i 1996.

 
18.Mural ceràmic de la rosa dels vents, ja desaparegut, que es trobava al centre de la plaça de l’església de Baix a 
Mar. 1981. L’actual no és obra seva, sinó del Lluís Riera Figuerola, també ceramista i amic de la Janet i en Tino.
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 19.La Janet Salvat treballant al torn.

 
20.Ella mateixa esmaltant amb pinzell una de les seves obres.

Lluís Català Massot
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 21.Esmaltant amb pistola d’aire.

 
22.La Janet al taller de Baix a Mar.
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23.El Tino treballant al mas Sínia Cabeçes.

 
24.Ell mateix treballant en un mural a l’exterior del mas.

 

Lluís Català Massot
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25.L’Agustí Cabrera esmaltant amb compressor una de les seves obres.

 26.La Janet i en Tino treballant, amb l’ajuda d’un projector, en un mural de ceràmica per al Centre d’Iniciatives 
i Turisme que representava un plànol de la vila. 
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27.El plànol de Torredembarra ja acabat, actualment desaparegut.

El procés productiu.

El procés de producció, tot i ser semblant a les altres indústries ceràmiques, 
tenia algunes peculiaritats.

1.Calia fer un esbós de la figura o del objecte que es volia realitzar.

2.Després de modelar a mà o amb torn, les peces es posaven a assecar. En aquest 
taller no es treballava amb motlles perquè es feien obres úniques, fins i tot, 
quan es feien diverses obres del mateix tema e idèntica forma.

3.Es feia una primera cuita a uns 400 graus i així s’obtenia el “biscuit”, al que 
faltava l ’esmaltat o el color.

4.S’esmaltava amb colors minerals, amb els quals, el color real, no es podia veure 
fins després de la cocció. Per tant, havien d’experimentar abans d’aplicar-lo i 
coure les peces. Amb la pràctica acostumaven a preveure amb força encert quin 
seria el resultat dels colors de l ’esmaltat un cop l ’obra fos cuita.

 5.Finalment es feia la segona cuita a una temperatura que oscil·lava entre els 
800 i els 1.200 graus.

Lluís Català Massot
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28.La Janet decorant una peça després de la 
primera cuita.

 
29.El forn elèctric que utilitzaven ple de peces ja 
acabades, després de la segona cuita.
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30.Exposició “El gra de sorra” a la sala d’exposicions de la Caixa al Barri Marítim de Torredembarra. 1981.

L’Agustí va deixar el taller l’any 1987, mentre la Janet va continuar tota 
sola fins el 2005, quan va morir.

Lluís Català Massot
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Algunes de les altres obres realitzades per Janet 
Salvat en solitari: 

 
31.Formes marines modelades al torn.1981. 30 i 20 cm. d’alçada.

 
32.Altres peces clàssiques modelades al torn. Dates desconegudes. Entre 30 i 40 cm.
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33 i 34. Formes femenines. Anys 90. 

 

35.Treball de torn i relleus.1980. 45 cm d’alçada.

Lluís Català Massot
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36.Ceràmica amb baix relleus. 1980. Entre 20 i 25 cm d’alçada.
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Algunes de les obres fetes per Tino Cabrera Llauradó 
en solitari:

 

37.Plat amb dibuix d’estil Pop 
Art, fet per encàrrec de Lluís 
Figuerola. 1983. Mesures: 40 cm. 

x 40 cm.
 

38.Olla de ceràmica tradicional amb color. 1983. Uns 35 cm d’alçada.

Lluís Català Massot
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39.Àmfora amb relleus incrustats. 1983. 
50 cm d’alçada.
 

40.Copa amb 
incisions i relleus 
decoratius. 1983. 
40 cm d’alçada.
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41.Escultura d’inspiració surrealista daliniana. 1979. 45 cm d’alçada.

 
42.Mural de la façana del taller, al carrer Joaquim Costa, 6. 1977. Mesures: 60 cm x 100 cm.

Lluís Català Massot
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Algunes obres conjuntes:

 
43.La Janet elaborant un mural per decorar un xalet de la Riera de Gaià de la família Magriñà. 1979.

 
44.Part del mateix mural ja acabada.
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45.Mural per decorar un altre xalet de la Riera de Gaià. 1978. 5 

 
46.Exemple de mural ceràmic amb els noms dels carrers de Torredembarra.6

 
5Avinguda de Catalunya, número 5.
6Fotografia de l’autor.

Lluís Català Massot
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47. Mural a l’oficina de Caixa Tarragona al Barri 
Marítim. Data desconeguda. Mesures: 120 cm x 
150 cm.
 

48.Mural de l’edifici Galera al Barri Marítim. 
1978. Mesures: 105 cm x 60 cm.
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49.Rellotge-escultura d’inspiració 
surrealista. Data desconeguda. 20 cm 
d’alçada.

Fonts orals i fotografies: 

Agustí Cabrera Llauradó.
Marcel Cabrera Salvat.
Rosalia Salvat Figuerola.

Lluís Català Massot


