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Manufactura 
Cerámicas Tamarit

1930-2016
Lluís Català Massot

Josep Pujol Montané, Escultor i fundador de CerámiCas 
TamariT.

L’empresa va ser una creació de l’escultor Josep Pujol Montané. Aquest 
va néixer a Torredembarra el 1893, on visqué fins als 7 anys. El seu 

pare, que era boter, cap al 1900 va emigrar amb tota la família a Barcelona, 
al barri del Poble Nou, degut a la crisi vitivinícola de finals del segle XIX. 

1Detall d’una fotografia de l’ICGC dels anys 60.
2Segons la informació de Francesc Xavier Ricomà Vendrell en el llibre: Josep Pujol Montané (1893-1978). 
Una aportació a l’escultura animalista catalana.(1995) Museu d’Art Modern, Tarragona. (128 pàg.).
3Diario Español del dia 8 de març de 1944, pàgines 3 i 4.

1.Localització original de Cerámicas 
Tamarit, als Munts. 1

Dels 12 als 18 anys, 
mentre treballava en un 
taller d’imatgeria religiosa 
dels voltants de la catedral 
barcelonina, va estudiar 
art a l’escola de la Llotja, 
on va coincidir amb altres 
artistes de l’època com 
Frederic Marès, Josep 
Viladomat i els germans 
Francesc i Feliu Elias.2 

L’any 1911, als 18 anys, va marxar a París “amb 20 duros a la butxaca”, segons 
declarà en una entrevista al Diari de Tarragona de l’any 1944.3 Allí va guanyar-
se la vida fent reproduccions d’obres clàssiques en terracota i va relacionar-se 
amb artistes com l’escultor Pablo Gargallo, a més d’observar el naixement 
dels nous moviments artístics parisencs de principis de segle.
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2.Pujol Montané el 1913 a París.   3.Parell de pelicans. 1912.4

Allí també confirmà el seu interès per esculpir temes animalístics. 
Visitava amb freqüència el zoològic parisenc. La major part de les seves 
escultures foren obres de petit format sobre temes d’animals, tot i que també 
en va fer sobre la figura humana. En aquesta afició pel tema animalista va 
coincidir amb el pintor italià Rembrandt Bugatti que aquells anys triomfava 
a París amb les seves petites obres animalístiques, les obres del qual Pujol 
Montané va conèixer.

   
4. Any 1913, a París.               5. Any 1914, a París.
4Les imatges, si no s’indica altra cosa, han estat cedides pel nét del fundador Jordi Valls Pujol.
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Utilitzà gairebé sempre la tècnica de 
modelar amb les mans. La major part de 
les seves obres són terracotes, però també va 
esculpir en fusta o marbre. Sovint ni tan sols 
feia dibuixos previs de les seves obres.

El 1915, un cop retornat prematurament 
a Barcelona a causa de la Guerra Mundial, 
va participar en una exposició a la Sala Parès. 
Només la coneixem pel seu testimoni oral 
transmès als seus descendents. Precisament, 
gràcies a aquesta exposició, va obtenir una 
beca de l’ajuntament de Barcelona per anar 
a formar-se a Roma. A principis de 1916 
ja es trobava a Roma, on hi estigué un any 
aproximadament; allí freqüentà museus i 
també el seu zoològic. Després del seu pas 
per Roma es descobreix en les seves obres 
la intenció de representar les formes amb 
senzillesa, més que de descriure la realitat 
amb molta fidelitat.

6.Marabú. París.1913.

7.Ós. París, 1913.

 
8.Escultura feta a París el 1914.

 
9.Postal des de París a Joan Plasencia, que es trobava a Constança (Alemanya).. 
Li anuncia l’inici del conflicte europeu que ha pogut veure a París el juliol de 
1914. 

Lluís Català Massot
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 10.Permís del ministeri italià d’educació per visitar els 
museus i els monuments italians.1916.

 

11.Tarja de Pujol Montané quan residí a Roma.

12.Escultura feta a Roma el 1916.

 13. A Roma el 1916.

 14.Lleó. Roma. 1917.
 

15.Estruços. Roma, 1917.
 

Poc abans de tornar de Roma a 
Barcelona, escrigué aquesta postal a 
l’artista Ramon Jou Sanabre (1893-1978). 
Li demanava que l’informés què li podia 
costar fer una exposició a la sala barcelonina 
“Faians”. Li demanava que ho preguntés 
a la Lola Anglada que n’havia organitzat 
una feia poc temps. L’any 1917 va exposar 
a Barcelona a les Galeries Laietanes 
juntament amb el seu amic i company de 
taller el canongí Salvador Martorell.
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16.Postal des de Roma a Ramon Jou el 1916.

17.“Taurs”, emmotllat en guix. Barcelona, 1917.

18.L’escultor el 1917.

19.Programa de 
l’exposició conjunta 
de Pujol Montané i 
Salvador Martorell de 
1917 a Barcelona.

Lluís Català Massot



98

Recull de Treballs V.II. · 19(2019)

A primers de 1917 ja es trobava a Barcelona i el mes d’abril va participar 
en una exposició a les Galeries Laietanes que feu conjuntament amb 
l’escultor nascut a La Canonja Salvador Martorell, amb qui va coincidir 
a Barcelona durant els anys de formació i amb qui aquells anys compartia 
taller i grup artístic. Tot i que aquest, com es pot veure en el catàleg de 
1917, no treballava tant els temes d’animals com l’escultor torrenc.

20.Catàleg de l’exposició 
conjunta amb Martorell.

 

21.Pujol Montané amb dues 
obres de l’exposició de 1917, 
poc després de tornar de 
Roma.
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 22.Lleó. Barcelona, 1917.    23.Gall dindi. Barcelona, 1918.

El 1918 feu una altra exposició al 
Saló Dalmau.
 

L’any 1920 s’establí durant un any a 
Torredembarra per recuperar-se d’una 
malaltia.5 Retornat a Barcelona, es va 
especialitzar en ceràmica artística. Així 
iniciava una nova etapa artística. A poc 
a poc va deixar l’escultura tradicional 
i es dedicà a fer obres petites de 
ceràmica que representaven sovint 
temes animalístics, els anomenats 
bibelots.

 Tot i així, l’any 1923 va fer tres 
escultures de tres metres d’alçada 
per encàrrec de Puig i Cadafalch per 
l’Exposició de Barcelona del 1929: 
una àliga, unes gaseles i un gall d’indi, 
però no es van arribar a col·locar.

 

24.Cartell de l’exposició a la Sala Parés el 1918.

25.Escultura de neu a la plaça del Castell. 1921. 6

26.Barcelona. 1929.

5Va ser quan va fer l’escultura de neu que hem vist al començament d’aquest treball.
6Escultura de neu que Pujol Montané va realitzar després d’una nevada, quan es trobava a la seva vila 
per recuperar-se d’una forta grip, segons explicà el seu gendre Anton Valls Guasch.

Lluís Català Massot
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 27.Barcelona, 1929.     28.Barcelona, 1929.

Entre els documents que hem pogut examinar, hem trobat alguns esborranys 
de dibuixos publicitaris barrejats amb fulls publicitaris impresos. És possible 
que provés d’introduir-se en aquest camp tot buscant ingressos econòmics per 
sobreviure. No sabem si foren obres dels anys 20, quan encara buscava definir 
el seu camí artístic i econòmic, o dels anys de la seva formació anterior a 1920.

   29. 30.31.32.

També s’han conservat 
alguns dels seus dibuixos 
preparatoris o estudis per a 
possibles escultures.
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33. Dibuix a llapis. 

34. Dibuix d’angelets per a un possible bibelot.

35.Elefants, dibuix preparatori. 

36. Dibuix preparatori per a un bibelot.

L’any 1925 va obrir una botiga de teixits al carrer Joan Güell, número 
11, anomenada Les Novetats, que regiria la seva esposa Fuensanta.
 

L’any 1926 es casà amb Fuensanta Mercadé Cañellas i participà en 
dues noves exposicions. Una, el mes de juliol, al local del Foment d’Estudis 
de Tarragona, antic local del Patronat Obrer, i una altra, a Vilafranca del 
Penedès, el mes de setembre amb només tres escultures.

El 1927 encara mantenia contacte amb l’ambient artístic barceloní 
perquè participà en la creació de l’Associació d’Escultors de la qual formaven 
part també: Josep Dunyach, Enric Casanovas, Ramon Soto, Màrius Vives, 
Josep Viladomat, Llorenç Cairó i el canongí Salvador Martorell. Amb ells 
participà aquell mateix any en una exposició conjunta a la Sala Parès.

L’any 1929 realitzà les dues grans pintures a l’oli per a l’església 
parroquial de Torredembarra que eren còpies de dues litografies: una de 
Joseph-Aubert i l’altra de H. Clementz. Aquesta fou destruïda el 1936 
durant la Guerra Civil.

Lluís Català Massot
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37.Alta de la botiga de teixits a Torredembarra.1925. 7

7AMTO: Fons municipal. Correspondència.
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39 i 40.Les dues teles pintades a l’oli el 1929. La de la dreta fou destruïda el 1936, l’altra es conserva a l’església 
parroquial de Sant Pere de Torredembarra..

38.El grup de l’Associació d‘Escultors. Barcelona.1927.

Lluís Català Massot
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41.Factura de les dues teles pintades per a la parròquia de Sant Pere encarregades per mossèn Joaquim Boronat, 
per les que va rebre 1.000 pessetes.

 
42.Tarja per recordar la 
inauguració dels tapissos la festa 
del Quadre de Santa Rosalia de 
1929.
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Les actes del ple municipal de Torre-
dembarra parlen el 1930 d’una exposició de 
21 escultures que Josep Pujol Montané va fer 
a les Galeries Laietanes de Barcelona a la qual 
va assistir l’alcalde. En aquesta sessió el regidor 
Esteve Huguet va proposar la compra d’una 
escultura que representava una gasela per 500 
ptes per tal de decorar la sala d’espera de la casa 
de la vila8. 
 

Entre el dia 19 i el 23 de març del mateix 
any repetí l’exposició a Torredembarra i el maig 
participà en una altra exposició a Tarragona 
organitzada pel Foment d’Estudis.

El 1932 va participar en la I Exposició d’Art 
de Primavera al Saló de Montjuïc de Barcelona 
i el 1933 en una altra a les Galeries Laietanes 
en les quals ja presentava vitrines amb bibelots, 
petites obres de ceràmica artística.

A partir de 1932, tot i dedicar-se ja a 
la indústria de la ceràmica artística, encara 
participà en algunes exposicions com la de 
1935 a l’Ateneu de Tarragona:
EXPOSICIÓ D'ESCULTURES J. PUJOL 

MONTANÉ
Diumenge prop vinent, dia 3; a les 12 del migdia, 

tindrà lloc la inauguració a la sala de l’Ateneu, d'una 
col·lecció d'escultures del conegut animalista J. Pujol 
Montané. Coneguda la personalitat d'aquest jove 
escultor del Camp de Tarragona i l'especialíssim gènere 
que conrea estem segurs que assolirà un èxit entre els 

43.Anunci de l’exposició en solitari de 
1930 a Barcelona.

44.Cartell de l’exposició d’escultures de 
Pujol Montané del 1930 a Torredembarra.

aficionats a les Belles-Arts. Integraran l'exposició un bon nombre d'obres en terra-cuita, com 
també moltes peces executades amb ceràmica de color, especialitat aquesta que l'ha absorbit 
més de dos anys, més la ferma voluntat de triomfar ha pogut més que ‘els fracassos amb 
què forçosament ha de topar qui s'empren una tasca d'aquesta categoria. La Secció d'Art de 
l'Ateneu convida els senyors socis i tots els tarragonins a la inauguració de l'Exposició, la qui 
serà visitable d’11 a la 1 del matí i de 6 a 9 del vespre. L'entrada serà lliure. 

Diari de Tarragona, del dia 1-2-1935, pàgina 3.
8AMTO. Fons municipal: Acta del dia 16-3-1930.

Lluís Català Massot
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Ateneu de Tarragona Exposició Pujol Montané Demà diumenge, dia 3, tindrà 
lloc: a l'Ateneu l'obertura de l'Exposició d'escultures animalistes del celebradíssim 
artista Pujol Montané del 3 al 15 de febrer. Serà inaugurada a les 12 del matí 
i seran les hores de visita, de 10 a 1 del matí i de S a 9 de la, tarda.

 

CATÀLEG 
1.Simis {terra cuita).
2.Elefant 
3.Babuïns 
4.Os polar (guix). 
5.Antílop i(terra cuita).
6.Gasela (íd.) 
7.Pantera (íd.) 

8.Jaguar (íd.) 
9.Gasela (íd.) 
10.Os polar (íd.) 
11.Llama (íd.) 
12.Àguila (íd.)
13.Grans Ducs (íd.)
 Vitrines amb bibelots de ceràmica9

L’any 1946 va fer l’escultura de Nen de l’Oca per al Passeig de les 
Palmeres de Tarragona. L’obra fou destruïda anys més tard i fou substituïda 
per una copia feta de pedra per l’escultor i amic seu Sebastià Martorell.

9Diari de Tarragona, del dia 2-2-1935, pàgina 1.

 45.Pujol Montané amb l’escultura Nen de l’oca. 1946.

46.El Nen de l’oca al Passeig de les Palmeres de Tarragona.

El seu gendre i continuador en la direcció del seu taller de ceràmica, 
l’Anton Valls Guasch, bon coneixedor de la seva obra i de l’autor, en un 
article sobre l’obra escultòrica de Pujol Montané divideix la seva vida 
artística en tres fases o èpoques:

“En la primera contempla els models amb un realisme aferrissat, dotats això 
sí de moviment i sentiment, com és característic en Pujol Montané, i compren 
la seva producció a Partís, Roma i primer període de Barcelona. La segona 
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s’esdevé al cap de poc del seu retorn de Roma, sobre els 
primers anys de la dècada des vint, i tendeix ja a la 
simplificació dels models escollits. Canvia el realisme 
pel tractament a base de plans. Malgrat tot, aquesta 
novació no resta gens ni mica de bellesa, moviment i 
sentiment que sempre imprimeix a les seves bestioles.
I , com a conseqüència d’aquesta recerca innata i 
constant de noves formes d’expressió, es la síntesi 
a què arribà a l ’època de major maduresa de la 
seva escultura: els volums, la massa, aprofitant, 
únicament algun que altre petit detall necessari per 
donar a l ’espectador la visió de l ’animal que Pujol 
i Montané vol plasmar, a pesar de la seva gran 
simplicitat”.10 

 

10Torredembarra al Moment, número 5/6, novembre-desembre de 1993.
11AMTO: Acta municipal del 26 de març de 1932.

47.La seva filla Núria. Escultura de 
l’any 1936.

Josep Pujol Montané, industrial de ceràmica artística: 
Manufactura Cerámicas Tamarit.

L’any 1930 va començar a fer proves per crear una indústria de ceràmica 
artística a la seva vila natal. No va ser cosa fàcil perquè aquesta tècnica 

requeria una gran destresa i dedicació. El 1932, quan ja havia construït el 
forn uns mesos o anys abans, el seu germà Alfred Pujol Montané, que era el 
propietari del terreny, va demanar permís per construir un taller als Munts 
per instal·lar un forn de llenya i començar a fabricar de manera estable les 
seves figures de ceràmica. Li van concedir la llicència per construir-la, però 
li van imposar una multa de 5 pessetes per haver-lo construït abans de 
sol·licitar la llicència.11

 
50.Plànol del primer edifici 
de la fàbrica Tamarit el 
1932. El croquis no dona 
idea real de l’edificació, que 
era més gran del que apareix 
al dibuix. Ibídem.

Lluís Català Massot
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48.Sol·licitud de la llicència d’obres per construir el forn als Munts.1932. 12

12AMTO: Llicències d’obres, Top. 1033.
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49.Llicència per construir el primer edifici de Manufactura Cerámicas Tamarit 13.1932.
13AMTO: Fons Municipal. Llicències d’obres, Top. 1033.

Lluís Català Massot
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51.Josep Pujol Montané fou d’ideologia esquerrana i va participar en política durant la II República. Fou 
fundador de la Secció de la Unió Socialista de Torredembarra el mes d’octubre de 1933. I fou escollit vocal de 
la primera junta directiva.
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El juliol de 1933, el Diari de Tarragona es feia ressò de l’inici de la 
producció industrial de la fàbrica Manufactura Cerámicas Tamarit de 
Torredembarra:

52.Detall del Diari de Tarragona,14 del dia 14 de juliol de 1933.

 
53.Entrada a 
la fàbrica de 
Cerámicas 
Tamarit, de Josep 
Pujol Montané, 
als Munts.

 
54.Anunci de l’exposició a Reus de 1942 en la qual Cerámicas Tamarit va participar.

 

Lluís Català Massot
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55.Parada de Cerámicas Tamarit a l’exposició 
a Reus de 1942.

56. El pati on hi havia la xemeneia de la 
fàbrica de Cerámicas Tamarit als Munts. 
Anys 50.

57.Als anys 50 la fàbrica ja era força més 
gran, però emplaçada al mateix lloc als 
Munts. Vista de la façana principal amb el 
fundador, al centre, i els seus sis treballadors 
d’aleshores. A la seva dreta, Ambrós Casasús; 
a la seva esquerra, Pau Casasús i al costat 
d’aquest, Pep de ca l’Astut.

 

58.Interior de la fàbrica. Als prestatges s’hi 
poden veure motlles de les figures. En primer 
pla Pujol Montané, assegut, Pep de ca l’Astut 
i darrera d’ell dret, l’escultor Antoni Valls. 
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59.Interior de la fàbrica.

 
60.Logotip de “Manufactura Cerámicas 
Tamarit” (MCT).

 
61.Logotip emprat en un catàleg.

 
62. Prova de logotip propera a la forma 
definitiva.

  
63. Prova de logotip.

Lluís Català Massot
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64, 65 i 66.Altres 
projectes de 
logotip de MCT.

El procés de producció.

 
68. Vista aèria de la fàbrica de Ceràmicas Tamarit. Detall d’una postal dels anys 60.

67.Capçalera d’una factura. Any 1957. El logotip apareix dins d’un escut monàrquic de la seva vila nadiua. 
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Fins l’any 1978 Manu-
factura Cerámicas Ta-

marit produïa les seves fi-
gures des del primer pas 
fins al final. La indústria de 
ceràmica artística requeria 
un procés industrial amb tres 
coccions i altres operacions 
molt delicades.
1.-Primer calia fer en fang 
un model de la figura. Tots 
els models de Manufactura 
Cerámicas Tamarit foren obra 
de Pujol Montané i n’hi ha 
referenciades unes 2.000.

 

69.Plànol de la fàbrica Cerámicas Tamarit.15

70.Cervatells. 71.Les figures havien de ser buides en una bona part del seu 
interior per tal d’evitar que es trenquessin en coure-les.

15Elaborat gràcies a les indicacions de Joan Ciuró Gatell. El forn número 1 era el més gran i de flama 
invertida i la llenya era el combustible. El número 2 era l’anomenada mufla i s’esclafava amb gasoil. El 
número 3 també anava amb llenya i fou comprat poc abans de 1978, quan es preveia fabricar figures de 
porcellana, que exigia una temperatura més alta. 

Lluís Català Massot
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2.-Un cop fet el model calia tallar-lo en diverses parts per tal de poder fer els 
seus motlles manipulables. Per exemple, el cos d’una figura humana calia 
descompondre-la en el cap, els braços, les cames...

72. Exemple de la descomposició en parts de l’escultura anterior “Cervatells” per tal de fer-ne el motlle de cada 
una.
3.-Després es feia un motlle d’escaiola de dues parts de cada una de les diferents 

parts de la figura. 
4.-Cada motlle s’omplia amb la pasta ceràmica. Aquesta la compraven ja 

preparada els primers anys, però posteriorment es compraven els diversos 
minerals i es mesclaven a la pròpia fàbrica.
La mescla s’introduïa gairebé en estat líquid en els motlles. Aquesta 

operació era anomenada Colatge. Introduïen la pasta en el motlle per 
l’obertura. Poc temps després l’abocaven de tal manera que a les parets 
del motlle quedava enganxada només una capa de pasta. Un cop aquesta 
assecada, s’extreia del motlle la figura formada d’aquesta manera al seu 
interior.
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Aquesta operació es repetia amb totes les parts de la figura i tants cops 
com figures volguessin fabricar.

16Aquest biscuit és propietat de les hereves de Pau Casasús Ciuró, que va treballar a Cerámicas 
Tamarit i després va participar com a soci de Ceràmica Artística Valls.

5.El següent pas era unir les diverses 
peces que formaven la figura i 
retocar-la. Així s’obtenia la figura 
completa.

6.-Després les figures es col·locaven, 
amb cura perquè no es toquessin 
unes amb les altres, en unes caixes 
fetes amb maons refractaris i es 
coïen al forn a uns 800º. S’obtenia 
el que s’anomenava el biscuit. Es 
tracta de la figura ja completa, però 
sense color ni vernís.  

74.Exemple de biscuit, llest ja per passar a pintar-lo. 16

7.-Per a pintar les parts grans s’emprava una pistola d’aire. Les parts que no 
es volien pintar aleshores d’aquell color determinat es cobrien amb engalba 
per tal de protegir-la. Aquesta sorra, l ’engalba, es podia treure després 
fàcilment.

8.- El següent pas era l ’envernissat de les figures que amb la segona cuita 
donarà lluentor a les figures. 

9.-Es passava a la segona cuita, la més important. Un cop ple una altra 
vegada el forn de les caixes amb les figures dins, es tancava la porta amb 
maons refractaris units per pasta de cendres, s’encenia i es mantenia el foc 
durant unes vint-i-quatre hores fins arribar a una temperatura màxima 
d’uns 1.100º. 
Aquest forn era de flama invertida. Com es pot veure en els dibuixos 

adjunts, les flames pujaven pel passadís format entre la paret del forn i un 
mur de 1,65 metres anomenat camiseta fins la part superior del forn i des 
d’allí baixaven pel seu interior escalfant-lo a més de mil graus i posant 
incandescent tot el material allí col·locat. En aquesta cocció el vernís es 
tornava brillant i transparent i deixava veure els colors que s’havien pintat a 
les figures. Els fums i els gasos de la combustió sortien per unes obertures 
del fons del forn que comunicaven amb la xemeneia. 

 

Lluís Català Massot
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La cuita era una operació delicada que alguns cops sortia malament i les 
figures, o part d’elles, en sortien defectuoses.

Per això, per refredar el forn es trigava dos o tres dies i es feia lentament. 
Primer s’obria l’obertura exterior d’uns 40 cm de la part superior del forn i 
després de dos dies s’obria la porta d’accés al forn.

En cada fornada es fabricaven unes 200 figures.
Els primers forns s’escalfaven amb llenya, però més endavant es van 

escalfar amb electricitat i gas. 

75.Planta del 
forn gran de 
flama invertida 
de Cerámicas 
Tamarit.17

 
76.Alçat del forn de 
flama invertida de 
Cerámicas Tamarit.

17Dibuixos realitzats per Jordi Valls Pujol, nét del fundador i últim propietari i artesà de l’empresa.
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77.Com es pot veure, a aquesta figura, que ha 
passat per la segona cuita, li falta la decoració 
dels detalls com els ulls, la boca, anells, etc., i 
la tercera cocció.

78.Josep Pujol Montané treballant al taller.

Lluís Català Massot
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10.Després d’uns dos dies de refredament, s’extreien les caixes i es passava a 
l ’última fase: pintar a mà elements decoratius i detalls de les figures, com la 
boca, els ulls, collarets, anells, arracades... 

11.Un cop la figura ja estava totalment acabada, es realitzava l ’última i 
tercera cocció a uns 600º en un altre forn més petit, la mufla. 
 

 
79. Grup de nens. Llosa vidrada. 39 cm alçada.    

81.Gasela ajaguda. Llosa. 12 cm alt.      

82. Girafa. Gres esmaltat. 46 cm alt.

85.Cervatells. 24 
cm d’alt x 20 cm 
de llarg.

83.Ànecs de 12 cm d’alt. Fotografia del catàleg.

80. Elefant. Terracota esmaltada verda. 12 cm alçada.
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84.Part posterior de la fotografia del catàleg que indica característiques i preu en pessetes dels bibelots.

 

 
86.Part posterior de la fotografia del catàleg on s’indicava les característiques i preu dels bibelots.

87.Aldeana. 37 cm d’alçada.
 

88.Músics. 17 cm d’alçada.

89.Grup d’elefants. 29 cm d’alçada 
i 18 cm d’amplada.

Lluís Català Massot
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De la seva plantilla, que va arribar a ser d’un nombre màxim d’unes 
30 persones, en van sortir alguns artistes locals, als que el mateix Pujol 
Montané va ajudar en la seva formació com Nicolàs Amate i Joan Ciuró, 
que van completar la seva formació a l’Escola d’Art de Tarragona.

 
90.Alguns dels membres de la plantilla en el seu lloc de treball. 18 El primer de l’esquerra és el pintor Joan Ciuró 
i al seu darrera, el també pintor Nicolàs Amate.

 
91.Joan Ciuró Gatell, 
polint un biscuit. 19

18 i 19Foto cedida per Joan Ciuró Gatell.
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Reforma de la fàbrica.
L’any 1952 va sol·licitar al Ministeri d’Indústria llicència per substituir 

el forn petit de la seva fàbrica dels Munts. Es tractava de substituir un forn 
circular de flama invertida de 300 dm3 de capacitat, que devia ser un dels 
dos que primer havia instal·lat, per un altre de 3 m³.

Possiblement, per tal d’evitar possibles impugnacions, en la justificació 
per demanar el canvi de forns explicava que no el volia per augmentar la 
seva producció de figures sinó per millorar la seva cocció:

“El peticionario manifiesta en la memoria presentada que la sustitución pedida 
tiene por objeto lograr una cocción más regular, que las primeras materias a 
emplear (arcilla blanca y leña) no sufrirán aumento, no pudiendo precisar la 
produción por depender de la demanda y de la gran variedad de modelos”.20 
Aquest raonament era important en aquells anys d’autarquia i control 

absolut de la producció industrial per part del Ministeri d’Indústria 
perquè les empreses de la competència podien impedir o obstaculitzar les 
ampliacions industrials per tal de no veure perjudicats els seus interessos a 
l’hora de posar els productes similars al mercat.

L’enginyer del Ministeri defensà l’autorització “pues se trata de una 
modesta industria de tipo artístico que únicamente se dedica a la fabricación de 
figuras, y que si la citada sustitución implica un aumento en su capacidad, ésta 
no tiene importancia pues con un aumento en el número de horas de Trabajo 
podrá sin dificultad obtener la producción que con arreglo a la calidad elaborada 
y precios le pida el mercado. Por otra parte es evidente que se logrará una coción 
más regular y econòmica con lo cual saldrá más beneficiada la industria y el 
mercado al establecer una sana competencia”.

 

Lluís Català Massot
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92.Full de l’expedient de 1952 enviat al Ministeri d’Indústria. 21 
21 i 22 AGA: Ministerio de Industria. Nuevas Industrias. Sig. Top.: (13) 3.000 71/6167. Expedient núm. 37.982.
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93.Informe favorable de l’enginyer de la Delegació provincial d’Indústria a l’autorització del canvi de forn.22

Lluís Català Massot
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94.Continuació. Ibídem.
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Aquest mateix expedient23 ens dona una informació força interessant 
sobre l’equipament de Manufactura artística Tamarit l’any 1952:

La maquinària de la fàbrica el 1952 era la següent:
Forn de flama invertida de 6 dm³ de valor de 25.000 pessetes
Forn de flama invertida de 300 dm³ de valor de 5.000 pessetes 
Un compressor de valor de 3.000 pessetes
1 motor elèctric de ¾ CV de valor de 500 pessetes
1 motor de gasolina de 1,5 CV de valor de 700 pessetes.
Eines, bancs de treball i accessoris de valor de 1.500 pessetes
Valor total de la maquinària: 35.700 pessetes.

Nova Maquinària que es volia introduir el 1953:

El capital previst per invertir en l’empresa era de 40.700 pessetes, 
procedents del fons particular de Josep Pujol Montané. 

Forn circular de flama invertida de 3 m3 amb un cost previst de 10.000 
pessetes. Primeres matèries que es necessitarien: 2.000 kgs. d’argila blanca 
i 20.000 kgs. de llenya de pi, que s’obtindrien de la comarca.

Segons l’expedient, el personal de la fàbrica previst després de 
la renovació d’un dels forns estaria format per 8 obrers. Pel que fa a la 
producció, el titular de l’empresa no es veia capaç de determinar la seva 
quantitat degut a la variabilitat de la demanda, però preveia uns ingressos24 
anuals de 90.000 pessetes:

“Debido a la gran cantidad de modelos, y por ello de formas y tamaños, es 
imposible fijar la producción total ya que varía según la estima que de los 
mismos tengan los clientes. Sin embargo se puede calcular en valor sobre unas 
90.000 pesetas aproximadamente”.
L’any 1961 declarava els següents elements tributaris amb els que 

funcionava la seva fàbrica: “Un horno de llama invertida de 0,83 m3 y otro 
de 3 m3 para el bizcochado y uno de 6 m3. Se utiliza un motor de ¾ de CV para 
accionar un mezclador y un compresor”25. També declarava que l’objecte de la 
seva empresa era: “Fabricación de figuras y jarrones de adorno de cerámica a 
mano mediante moldes de escayola”.

Els 60 foren els anys de màxima producció de l’empresa. Va arribar a 
tenir com a clients 900 botigues a tot Espanya, on es venien regularment 
les seves obres, i a donar feina a uns 13 obrers i obreres.
23AGA: Ministerio de Industria. Nuevas Industrias: (13) 03 71/6167. Expedient núm. 37.982.
24Es de suposar que es refereix a ingressos anuals.
25AMTO: Altes i baixes de matrícula industrial. Top: 370/1.
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Fou a partir de 1975 quan va començar a tenir dificultats en les vendes 
i així començà la sobtada crisi de l’empresa, tot i que va fer intents sense 
èxit per produir figures de porcellana, però la forta competència d’altres 
empreses, com la de la valenciana Lladró, va fer inviable econòmicament 
Manufatura Cerámicas Tamarit.
 

Josep Pujol Montané va morir el 1978. Des d’uns anys abans col·laborava 
en la gestió de l’empresa el seu gendre Antoni Valls Guasch i el seu net Jordi 
Valls Montané. Aquest havia estudiat a l’escola de Belles Arts de Barcelona.

 

95.Als 65 anys. 96.Una de les seves últimes fotografies.

Cerámicas Tamarit S.a.

L’any 1986 l’empresa es va convertir en una Societat Anònima amb el 
nom de Cerámicas Tamarit S.A. El seu capital era d’1 milió de pessetes. 

Estava dividit en 200 accions de 5.000 pessetes repartides en parts iguals 
de 40 accions entre els quatre membres de la família: el pare Anton Valls 
Guasch, la mare Núria Pujol Mercadé, i els fills Jordi i Josep Valls Pujol. 
Fou nomenat administrador únic Jordi Valls Pujol.
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99.Localització de la nova empresa Cerámicas Tamarit S.A.1988. 26

26Arxiu del Departament d’Indústria de la Generalitat a Tarragona. Expedient de Cerámicas 
Tamarit S.A.1986.

 
100.La casa de Josep Pujol Montané, projectada el 1946 per l’arquitecte Ripoll Sahagún. Fotografia dels anys 
60. A partir de 1988 als baixos i al darrera de l’edifici es construiria el nou taller de la fàbrica.
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101.Detall de la constitució de la nova societat Cerámicas Tamarit S.A. 27

 27Arxiu del Departament d’Indústria de la Generalitat a Tarragona. Expedient de Cerámicas Tamarit S.A.1986.
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102.Inscripció a la Delegació del Departament d’Indústria de Cerámicas Tamarit S.A. 1988.

Lluís Català Massot
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103.Inscripció a la Delegació del Departament d’Indústria de Cerámicas Tamarit S.A. 1988. (Continuació).
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El 21 de juliol de 1988 la nova empresa rebé l’alta municipal de 
funcionament amb el canvi del domicili oficial a Pere Badia 21, el domicili 
de la família, i ja figurant com “nueva industria de decoración de cerámica”. 
La nova instal·lació va costar 983.000 pessetes.

Va deixar de fabricar, doncs, figures i només es va dedicar a la decoració 
de petits objectes de ceràmica de porcellana per a col·legis professionals, per a 
publicitat, per associacions i institucions, etc... Com que només es necessitava 
el forn petit i elèctric per a aquesta operació, l’empresa va tancar l’antiga 
fàbrica als Munts, va acomiadar els treballadors i es va traslladar al taller del 
darrera de la casa familiar del carrer Pere Badia, on ha estat fins al seu final.

 

104.Alguns exemples de les decoracions d’objectes de ceràmica de l’última 
etapa de Cerámicas Tamarit. 105 

106.

107. 

108.

 
109
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En la Junta General del 9 de març de 1992 es va acordar convertir la 
Societat Anònima en Societat Limitada perquè no es podien adaptar als 
requisits de la nova llei de Societats Anònimes. No van canviar ni el capital, 
ni el seu repartiment ni l’administrador únic en la persona de Jordi Valls 
Pujol. Van aprofitar la redacció dels nous estatuts per fer constar el canvi de 
domicili a Pere Badia 21.

 
110.Detall de la inscripció en el Registre Mercantil del canvi a Societat Limitada al 1992.28

En la memòria de l’exercici 1995 es diu que la crisi ha provocat uns 
resultats molt minsos: “Se nota mucho los efectos de la recesión econòmica...” 
Tot i això, per a l’exercici de 1996 mostra un cert optimisme, perquè a 
continuació diu: “Pero se espera incrementar el volumen del negocio 
conseguido en el pasado ejercicio que junto con una esperada baja en gastos, 
permita la conservación de mejores resultados”.

En l’informe sobre l’exercici de l’any 2000 s’explica que la crisi i la 
reestructuració del seu principal client, que havien estat els últims anys les 
forces armades, es notaven en els resultats molt decebedors de l’empresa: 
“y sobretodo, la reestructuración de las fuerzas armadas, uno de los principales 
clientes, cosa que de momento ha producido una disminución sensible en la 
cifra total de las ventas, lo que se traduce en la pequeña cantidad de beneficiós 
obtenidos, aunque se hayan superado este año los obtenidos en el anterior.”

El net de Josep Pujol Montané, en Jordi Valls Pujol, tot i les dificultats, 
va mantenir viva l’empresa encara uns quants anys més, però va tancar-la 
definitivament el 2016, quan ell, que era l’únic treballador, es va jubilar.

28Registre Mercantil de Tarragona, tomo 817, hoja 3616, pàgina 100.
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