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Ceràmica Artística Valls
1947-19591 

Lluís Català Massot

Aquesta fàbrica de curta durada estava localitzada a l’actual número 12 
del carrer Pompeu Fabra.

1Tot i que l’últim cop que la fàbrica Valls-Casasús apareix en el llibre de Matrícula industrial fou el 
1959, els testimonis afirmen que el negoci va tancar ja el 1958.

1.En aquesta finca es trobava la fàbrica de ceràmica artística Valls-Casasús. La casa es va construir després de 
tancar l’empresa.
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 2La nau que ocupava aquesta empresa encara es conserva tal com era per fora.
3Arxiu Nacional de Catalunya.
4Els hereus de les dues ceràmiques artístiques conserven també nombroses obres i molts dels motlles 
que s’empraren per fer-les.
5La seva perruqueria era al carrer Antoni Roig, número 40. Sembla que no va deixar d’exercir el seu 
ofici de perruquer ni durant els anys de funcionament de la seva fàbrica de figures de ceràmica. Al 
local de la barberia hi tenia un apartat per vendre les figures que fabricaven.
6AMTO: Fons municipal: Llibre de Matrícula industrial de 1948.

Ceràmica Artistica Valls es trobava al costat de Cal Cantarer i davant 
de Refractaris Llovet. I ben a prop hi havien les fàbriques de cintes Fité i 
Cortasa i la més modesta de Teixits Magem2, tal com es pot observar en la 
fotografia adjunta.

2.Localització de Ceràmica Valls i altres empreses del voltant. Fotografia de 1955.3 L’edifici de la Fàbrica 
Llovet s’havia ampliat i reformat feia molt poc, entre el 1950 i el 1952. Es conserven algunes restes de totes, 
excepte de Cintes Fité. 4

Fou fundada el 1947 per Anton Valls Torres, escultor, i Pau Casasús 
Ciuró (1909-1979), barber d’ofici.6 Ambdós havien treballat durant uns 
anys junts a la fàbrica Ceràmica Artística Tamarit de Josep Pujol Montané. 
Li van posar de nom Ceràmica Artística Valls.
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3.L’any 1948 fou el primer cop que la fàbrica de Pau Casasús i Anton Valls aparegué al llibre de Matrícula 
Industrial

4.Anton Valls Torres, va morir el 
1954.

5.Retrat de Pau Casasús Ciuró, 
quan tenia prop dels 40 anys.

El taller de Ceràmica Artística Valls es trobava al 
que actualment és el carrer Pompeu Fabra, número 12. 
En una finca propietat de Pau Casasús. 

Tot i que ambdós creaven les figures, la majoria 
eren dissenyades per l’Anton Valls, mentre que el Pau 
Casasús s’encarregava més de les tasques comercials. 

El procés de producció i els seus productes eren 
molt semblants als de Ceràmica Tamarit: figures 
d’animals, ballarines...

Tenia dos forns. S’encenien els dos amb llenya. El 
més gran, que encara es conserva, fou dissenyat pel 
mateix enginyer alemany7 que acabava de projectar el 
forn túnel de Refractaris Llovet.

6.Pau Casasús Ciuró a finals dels anys 40, pocs temps abans de deixar la feina a 
Ceràmicas Tamarit.

7No hem pogut saber encara el seu nom. 

Lluís Català Massot



142

Recull de Treballs V.II. · 19(2019)

7.Aquesta es la xemeneia del forn de Ceràmica Artística Valls. 
Construït a principis dels 50.

8.Logotip de l’empresa que figurava a la 
base de totes les obres, junt amb el número 
adjudicat a l’obra.

9.Fotografia aèria de 1965. Podeu veure emmarcats l’espai i els edificis que formaven el taller de Ceràmica Valls, 
al costat de Cal Cantarer.
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10.Plànol de la fàbrica Ceràmica Artística Valls.

El 1954 va morir l’Anton Valls, que era l’ànima artística de la fàbrica, 
tot i això, aquesta no va tancar fins el 1957.

El pintor i músic Josep Ciuró Gatell hi va treballar des de ben jove, tot i 
que només uns dos anys i mig, des de l’any 1954 fins el 1956. Aquest havia 
estudiat art a l’Escola d’Art de la Diputació de Tarragona.8 
8Josep Ciuró quan va veure que l’empresa no funcionava va anar a treballar a la Ceràmica Tamarit.

Lluís Català Massot
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11.Bust d’una jove Teresa Fité Balasch, realitzada per 
l’escultor Anton Valls Torres.

9Aquesta i la resta de les obres d’aquest treball són propietat de les filles de Pau Casasús.

12.Signatura de l’escultor.

13.Bibelots dissenyades per Anton Valls. 9
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14. Una de les escultures de Ceràmica Artística Valls. S

15.Base d’una de les escultures de Ceràmica Artística Valls. S’hi pot veure el logotip de 
l’empresa i el número de catàleg de la figura.

Lluís Català Massot
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16 Figuira de pastora amb oques.

17. Pantera amb acabat simil d'alabastre.
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18.Tasses de ceràmica decoratives.

19.Fotografia del catàleg que conserven les hereves de Pau Casasús.

Lluís Català Massot



148

Recull de Treballs V.II. · 19(2019)

20.Sèrie de peixos creats per Pau 
Casasús. La majoria de les obres ho 
foren, però, per l’Anton Valls.

21. Un altre exemple de la sèrie.
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FONTS

ARXIU:
AMTO: Llibres de Matrícula industrial de 1947 al 1959.

TESTIMONIS:
Josep Ciuró Gatell. 
Pintor i músic que va treballar dos anys a la fàbrica Casasús-Valls.
Helena i Marta, hereves de Pau Casasús Ciuró.

Lluís Català Massot


