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En aquesta comunicació presentem un interessant conjunt compost de tres
plafons de rajoles catalanes amb decoració policroma que es conserven en el
safareig de la masia de referència.

La masia en qüestió, actualment propietat de l’ajuntament de Cabrera de
Mar, consta d’un gran edifici de planta quadrangular en el qual s’observa com
el cos del costat, possiblement, sigui un afegit per tal de fer-hi la casa dels
masovers. La masia està envoltada per una tanca i s’accedeix per la portalada
situada al costat oest, mirant cap a la riera de Cabrera. L’interior del tancat es
conserva, intacte, des de les reformes que tingueren lloc a l’any 1763, data que
consta gravada en una llinda de pedra i en el plafó de rajoles representant el miracle
de la conversió de Sant Pau camí  de Damasc.

Aquesta masia, com bé sabem, ha estat testimoni de diferents esdeveniments
històrics. La trobem documentada com a “Casa de Cabrera”, que era la residència
de Guadall de Sant Vicenç, des del segle XII. Al segle XVI la trobem com a
propietat del noble Ros de Cabrera. En el segle XVII, concretament l’any 1670,
té lloc la celebració del matrimoni entre Pau Dalmases i Caterina Ros, aquesta
darrera era filla única i hereva de Francesc Ros, propietari de la masia  Ros de
Cabrera. Suposem, per la data que hi ha gravada en una de les façanes, que fou
Pau Dalmases, el que  impulsà la reconstrucció o la reforma l’any 1676.

L’arquitecte maresmenc Lluís Bonet i Garí, la inclou en el seu excel·lent
estudi sobre les masies del Maresme (1983) i en destaca el seu bon estat de
conservació i dels elements singulars de la seva construcció.

Tal com ens indica Josep M. Rovira, a la masia, a partir de l’any 1670,
coincidint amb el matrimoni de l’hereva, hi tenen lloc un seguit de reformes. Així
sabem que a l’any 1763 es portà a terme la reforma del safareig o eixida, propi
de tota masia. A més, s’aprofita per fer-hi un dipòsit d’aigua. És just en aquest
moment, en ple barroc, que es fa aquesta obra ornamentada per plafons de rajoles
catalanes policromes que, a continuació, passem a descriure: 

PLAFONS DE RAJOLES POLICROMES EN LA
DECORACIÓ DEL SAFAREIG DE

CAL CONDE A CABRERA DE MAR
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El primer conjunt de rajoles (figura 7), datat a l’any 1763, representa
l’escena de la conversió de sant Pau i la caiguda del cavall en el camí de Damasc
(Fets dels Apòstols 9:1-9; 9:3-7; 22: 6-9; 26:13-18.  Gàlatas 1:12-16; 1. Corintis
2:10; 9:1; 15:8-9). És una escena ben executada on veiem el sant caigut a terra
i dos personatges més a dalt de cavall, un d’ells amb una bandera, i, a la part alta,
la representació de Crist ressuscitat que ha llençat el seu raig de llum encegador
causant la caiguda del personatge principal de l’escena.

El segon conjunt és una imatge de sant Antoni de Pàdua, sostenint el Nen
Jesús damunt d’un llibre (Figura 8). En el fons, a la dreta, veiem la imatge d’una
ciutat idealitzada i, a l’esquerra, un element arbrat. És una escena molt difosa en
representacions de rajoles i que, molt probablement, estava inspirada en els gravats
al boix.

Amb la representació de Sant Antoni de Pàdua, coneixem diversos exemples
de plafons conservats a Catalunya, alguns d’ells amb data, publicats per Telese
– Llorens – Voigt (2012). Un d’ells, en una sola placa de ceràmica, porta la data
del 1723 (Telese et alii 2012, p. 201). Un gran plafó amb les imatges de la
Immaculada al centre, Sant Francesc d’Assís al costat esquerre i Sant Antoni de
Pàdua al costat dret, porta la data de 1756 pintada en les mateixes rajoles (Telese
et alii 2012, p. 229). Així com un altre plafó amb decoració pròxima a la que es
feia cap al 1730 (Telese et alii 2012, p. 211). Finalment, un quart plafó, on, als
peus del Sant, veiem un matoll d’herbes pintat molt pròxim als que apareixen en
els plats anomenats de “la botifarra” (Telese et alii 2012, p. 188).

El tercer conjunt és un plafó compost de diversos elements diferents (figura
9). Com a escena central, veiem la imatge de sant Ramon Nonat amb la
representació dels seus atributs (palma del martiri amb corones i la custòdia a la
mà dreta) i la indicació que era mercedari, així com  la imatge d’un infant
encadenat a la seva esquerra Els vaixells que apareixen al fons són similars als
que veiem en els plats, en blau, de cintes. A ambdós costats del plafó central,
veiem una representació floral i al seu dessota les característiques rajoles catalanes
de Barcelona, veiem un macer amb l’escut de Barcelona, una dona amb ventall,
la mulassa barcelonina i un bou.

L’interès d’aquest petit conjunt de plafons de rajoles catalanes policromes
rau en el fet que, molt possiblement,  hauria estat fabricat pels terrissaires
barcelonins especialitzats en aquest tipus de plafons de rajola decorativa
policroma. D’entre ells, el més destacable és el plafó de sant Pau amb la data de
l’any 1763, coincident amb la mateixa data que la llinda de pedra que hi ha just
al seu dessota.
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Figura 1.- Vista de la portalada d’entrada al pati de la masia al primer quart del segle XX
(foto: LL. Bonet Garí. Conservada al fons fotogràfic de la Biblioteca de Catalunya).

Figura 2.- Safareig de la masia a principis de segle
(foto conservada al fons fotogràfic de  la Biblioteca de Catalunya).
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Figura 3 .- Dipòsit recobert amb
plafons de rajoles.
Foto: Joan Francesc Clariana Roig

Figura 4.- Façana de la masia.
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Figura 5.- Planta de la masia, per Lluís Bonet i Garí.
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Figura 6.- Detall del safareig, per Lluís Bonet i Garí.
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Figura 7.- Plafó de rajoles que representa la conversió de sant Pau, en el camí de Damasc.
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Figura 8.- Plafó de rajoles que representa sant Antoni de Pàdua, amb Jesús en braços.
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