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INFORME SOL.LlCITAT PER L'ASOCIACIÓ DE VEINS DEL PUTXETDISTRICTE SARRIÁ- SANT GERVASI

Assumpte:

-

Valoracióde la ceramicaque revesteixla casetade ninesde la
finca ubicada entre el carrer de la Costa n. 79 i Ferran Puig
n. 84

Descripció de la caseta: La mida aproximada de la petita edificació es d'uns
9 metros quadrats.
La forma reprodueix en miniatura, la distribució d'una
casa unifamiliar i per tant consta de:
- jardí amb arbres fruiters i abets, que s'han
conservat fins avui día
fayana principal amb dos finestres, porta i banc
adosat
dos fayanes laterals amb dos finestres amb
porticons
exterior (teulada i murs) ornamentats amb
plaques de ceramica, rajoles i trencadís
interior compartimentat en habitacions: cuina
amb dos piques, bany complert, sala i dormitori

Justificació de la construcció:

Als anys treinta i quaranta, era habitual
aquest tipus de construccions en els jardins
d'algunes grans cases de Barcelona i
de les poblacions d'estiueig.
No obstant, aquesta construcció es un
exemple unic per la quantitat de detalls amb
la que ha estat dissenyada. Apart de la
vistosa decoració exterior, I'espai interior
esta dividit en quatre habitacions mentres
que la majoría d'aquestes casetes només
tenen ún.
Tanmateix, tots els elements de la cuina i
del bany, no són estandarts sino que s'han
fet exprofesament per aquesta caseta. Per
exemple, el terra de la cuina, fete de tova i
olambrillas, és una recreació del paviment
neogótic.
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Descripció de la ceramica ornamental:

En la decoració de la caseta de nines, s'han utilitzat peces de
terracuita y pisa, realitzades a motlle, que podríen datar de la
década deis anys treinta.

Terracuites: Mascaras infantils, posiblement concebudes per sortida de I'aigua
de les fonts. Estan ubicades sobre la porta i sobre cadasquna de
les finestres.

Complements arquitectónics: moltes de les plaques i rajoles estan enmarcades
per elements rectangulars de pisa blanca o blava, decorats amb
sanefa ondulada i punts en relleu. Aquests tipos de complements
es van utilitzar ampliament durant I'época Modernista i el seu ús
es va allargar fins al final del Noucentisme.

Trencadís:

Realitzat a partir de rajoles industrials, jaspiades i de colors
diversos. Distribuit per la teulada i les tres fac;anes.

Rajoles:

A través de les rajoles es pot estudiar les diferents técniques
ceramiques, unes introdu'ides pels arabes a la península ibérica i
altres, producte de la industrialització.

Rajoles fetes a motlle:

Hi ha dos tipus:
- les produccions inspirades en la técnica
islamica de la corda seca: aguila explayada amb la
creu de Malta, bisbe a cavall, cistell amb flors, coniII,
liebre
- les peces inspirades en la técnica islamica d'aresta:
rajola blava amb cinc estrelles blanques

Rajoles pintades:

La major part reprodueixen models antics:

-

Rajola de puntes de serra (de color blau amb liebre)
copiada d'una pega de Manises, s. XV

- Rajola de cartabó (blava, blanca i groga)
copiada d'un model Renaixentista
- Rajoles d'oficis, inspirades en la popular série
catalana

- Rajoles de flores, com les que es van fer a Barcelona i
Valéncia, al segle XIX

Rajoles que formen dibuix entre dos:
Aquesta no es una producció espanyola sino que
deu ser importada, probablement de Franya o
Anglaterra, d'on des de final del segle XIX,
s'importaven rajoles. Les que decoren les
fayanes fan referéncia al món infantil.

Plaques amb decoració estampada:

Conclusions:

A la fa9ana dereta de la caseta, que es
la que esta més castigada, hi ha dos
plaques amb decoració estampada
(técnica inventada a Anglaterra), que
reprodueixen un paisatge amb
monument, en blaui I'altre en color
marró.

- La caseta de nines del Putxet deuría ser restaurada i deuría
formar part d'un parc ajardinat.
- Sería un gran error destruir aquesta construcció que té
caracter unic, tant per la cura de la mateixa construcció, com
per la decoració a base de revestiments ceramics.
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