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La bellesa guareix.    Papa Francesc 

En moments confusos i de crisi, es veu més clar que l'art és el canal 

indispensable per a l'actualització de la tradició espiritual.     Antoni 
Tàpies 

Sempre a punt de servir Déu amb els dons que Ell ha posat a les nostres 

mans.   Regla de Sant Benet 
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OH BELLESA INEXPRESSABLE  
 
Oh Bellesa inexpressable,  que a la vora i que lluny estàs. 
Una ratlla, una corba, un camí,  un cel obert, la natura, i més coses, 
et deixen a prop i lluny de mi, encara. 
Impossible explicar-te en ritmes i colors, en volums, i en harmonies. 
 

Tu, més ençà i més enllà de tota expressió, i de tot sentiment. 
Més ençà i més enllà, Bellesa íntima, que neixes al cor, 
i ets fas palpable en la ment, sempre Única, sempre Diferent,  
sempre Insospitada, sempre Amagada. 
Tu Efímera, Vulnerable, Subtil, més que qualsevol cosa realment present. 

 
Tu MISTERI, a  l'abast d'una mà trèmula, indecisa, que intenta expressar 
l'inexpressable. 
Tu en l'ànima, en el cor, oh Bellesa que ho conté tot, i tot ho traspassa.  
Tu, impuls Creador, en cada obra inacabada. 
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A tall de justificació. 
 
Va ser al final del Concili Vaticà II, que el treball dels Monestirs va canviar. Les casulles i 
altres ornaments litúrgics s'havien simplificat, i els grans talers per a brodar l'or amb 
aplicacions, van quedar obsolets. Calia buscar una altra feina, per a les Comunitats. 
Moltes monges de  diferents ordes, es van orientar cap a la rebosteria, fent tota classe 
de pastissos. La nostra Comunitat, vam pensar en dedicar-nos a l'art. Després de cursar 
estudis a l'Escola Massana de Barcelona, la Ceràmica es va presentar com una tasca 
atractiva. El que volíem era un mitjà de sosteniment pel Monestir, no pas una activitat 
artística, exclusivament personal, i ens va semblar que obrir un taller on hi pogués 
treballar una part de la Comunitat, podria ser factible. 
Va ser així com al 1965, després de dos anys d'aprenentatge a l' Escola, i de diverses 
experiències en fàbriques i tallers de ceramistes, vam iniciar el nostre obrador ocupant 
inicialment uns petits espais, que amb el temps s'han anat ampliant i endreçant. I alhora 
es va obrir una petita botiga, al mateix Monestir, que després s'ha anat condicionant. 
Avui, també hi ha la possibilitat de fer comandes virtuals on-line: 
https://monestirsantbenetmontserrat.cat/botigaonline/. 

 
D'entre les moltes possibilitats per treballar el fang, en la que més ens hem 
especialitzat, en la qual som gairebé úniques, és la tècnica de "la gota", o sigui, omplir els 
espais, posant una gota al costat de l' altra, amb pinzells especials de pèl molt llarg. Una 
feina realment entretinguda, i minuciosa, sobretot per les principiants, però que quan es 
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domina és agradable de fer. I, sobretot, ajuda a l'ambient de silenci, de pregària i de 
reflexió. 
Tothom sap que al Monestir el dia transcorre sota la mirada amorosa de Déu (RB 7, 13: "a 

tothora Déu ens mira"), ja que Ell és centre dels nostres desigs (RB 72,11: "sense 

avantposar res a l'amor al Crist"). Per això una vida amb un treball ordenat, amb una 
tasca concreta per a cadascú, sigui important o sigui petita i insignificant, però feta 
responsablement, no sols equilibra la persona, sinó que n'ajuda el desplegament. Tant per 
les monges ancianes, com per les joves i principiants. 
A més, el treball de la Ceràmica té per a nosaltres tres aspectes importants: 
-  Ajudar al sosteniment de la Comunitat. En situació precària. 
- Aportar un missatge de bellesa, creatiu, pacificador, harmonitzador, amb ritmes i 
colors que volen transmetre serenor i pau, al si d'una societat massa vegades 
turmentada. 
- Donar un missatge, fins i tot a vegades explícit, a través de frases bíbliques, o d'altres 
autors, o fins pròpies, que sovint han quedat incorporades en el nostre ideari artístic. Un 
missatge de pausa en l'acceleració, de quietud en l'ànima i en el cor. Dins un estil prou 
conegut a la nostra terra, hem mantingut el taller actiu durant més de 50 anys, de tal 
manera que en moltes llars i edificis de Catalunya s'hi pot veure representat. Sovint ens 
diuen que: "allà on no arriben els sermons, hi arriba la vostra Ceràmica". 
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Presentació 
  
Les peces que presentem són treballs realitzats recentment, com a peces úniques 
per a cada client, a fi que serveixin d'inspiració per a noves creacions, sempre 
fetes a mida i en exclusiva. 
Els murals es realitzen d'acord amb el client, que exposa les necessitats, i 
conjuntament creem les solucions. El DIÀLEG previ, és indispensable per a obtenir 
una obra segons el que el client desitja. 
Si es fa difícil la trobada personal, a través de plànols, fotografies, i contactes on-
line, és fàcil arribar a un acord.  
Tots els temes són bons per realitzar en una ceràmica, per particular que siguin. 
Sovint a través d'una proposta sorprenent o difícil, s'ha arribat a una obra de la 
que en quedem contents tots, perquè fa goig de veure. 
Es pot fer: un mural per a un lloc concret, o un conjunt de murals per a un espai 
gran, o la decoració d'una part d'un edifici: sales de l'hostatgeria, habitacions... 
etc. O, finalment, decorar tot l'edifici amb murals grans, mitjans, i petits.  
Sempre seran peces úniques, i fetes a mida. 
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  DECORACIONS  de  MONESTIRS       
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Mare de Déu de Montserrat. 2007 
Jardí del Monestir de monjos, de Santa Maria de Montserrat 
2'60 x 2' metres 
Mare i Fill amb les mans obertes per a acollir tots els pelegrins d'arreu del món. 
La cara de la Moreneta, propera a l' "art povera", amb un deix de dona senzilla, oriental (de Natzaret). 

        

            

 
 

 

     



 

 

Jesús a Betània, amb Marta, Maria i Llàtzer
Hostatgeria del Monestir de Sto. Domingo de SILOS 
1'40 x 0'80 metres   
A l'escena de Betània es va incorporar el claustre amb el 
amb les mans i el cor obert, com a bona deixebla. Marta servint, amb tota l'atenció. I Llàtzer, amorós, agraït, i admirat.
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, amb Marta, Maria i Llàtzer. 2012 
Hostatgeria del Monestir de Sto. Domingo de SILOS  

A l'escena de Betània es va incorporar el claustre amb el "Xiprer" de Silos. Jesús hi està beneint, com a Senyor. Maria, 
amb les mans i el cor obert, com a bona deixebla. Marta servint, amb tota l'atenció. I Llàtzer, amorós, agraït, i admirat.

 

beneint, com a Senyor. Maria, 
amb les mans i el cor obert, com a bona deixebla. Marta servint, amb tota l'atenció. I Llàtzer, amorós, agraït, i admirat. 
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Sant Benet i Santa Escolàstica. 1998 
Monestir de Benedictines d'Alba de Tormes. SALAMANCA  
0'80 x 1' metre   
A l'escena del diàleg entre els dos germans, s'han incorporat detalls de la façana del Monestir d'Alba. 

        



 

 

L' Obediència. Porxo de Santa 
Al nostre Monestir de Sant Benet de Montserrat
1'60 x 1'20 metres  
Aquest mural té el tema de l'Obediència a la Paraula que Déu ha sembrat a la nostra terra, i que nosaltres hem de fer 
créixer, treballant cadascú la seva parcel·la.
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Porxo de Santa Clara. 2010 
Sant Benet de Montserrat.  

quest mural té el tema de l'Obediència a la Paraula que Déu ha sembrat a la nostra terra, i que nosaltres hem de fer 
nt cadascú la seva parcel·la. 

 
 

 

quest mural té el tema de l'Obediència a la Paraula que Déu ha sembrat a la nostra terra, i que nosaltres hem de fer 

 



 

NOCES de CANÀ. Refetor. 1990
Al nostre Monestir de Sant Benet de Montserrat
2'20 x 1'40 metres   
La Mare de Déu està dient a Jesús que no tenen vi, mentre el criat ja comença a omplir les 
de la taula.  

13 

. Refetor. 1990 
Al nostre Monestir de Sant Benet de Montserrat 

La Mare de Déu està dient a Jesús que no tenen vi, mentre el criat ja comença a omplir les gerres. E

 

Els nuvis seuen al mig 
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L'ÀNGEL del SILENCI. Corredor. 1990 
Al nostre Monestir de Sant Benet de Montserrat.  
2'80 x 1' metres  
Aquest mural va ser pensat per a recordar-nos el silenci, i el ser Àngels les unes per les altres.  
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MAGNÍFICAT. Pati interior. 1985 
Al nostre Monestir de Sant Benet de Montserrat.  
2'80 x 1'50 metres  
A l'atri de l'església, hi recordem la Visita de la Mare de Déu a la seva cosina, quan "la més petita entre les dones" va 
entonar el Magníficat cantant "les meravelles que Déu fa en els humils".  

       

      
 



 

 

SANT BENET. Porxo d'entrada al Monestir. 1985
Al nostre Monestir de Sant Benet de Montserrat.
2'40 x 1'10 metres  
En entrar al Monestir, la imatge de Sant Benet
segons la Regla del Patriarca d'occident. 
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SANT BENET. Porxo d'entrada al Monestir. 1985 
Al nostre Monestir de Sant Benet de Montserrat.  

Sant Benet, recorda a tothom que hi arriba, que aquesta casa, és una casa d'oració,  
segons la Regla del Patriarca d'occident.  

 

aquesta casa, és una casa d'oració,  
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ESGLÉSIA murals del fons. 1975  
Al nostre Monestir de Sant Benet de Montserrat. 10'40 x 1'60 metres  
A la paret dels fons de l'església, hi ha dos murals quasi simètrics, però invertits. En el primer, els 
raigs baixen, recordant l'encarnació de Déu, en baixar a la terra, i el món és fosc, perquè Déu s'amaga 
en cada persona. En el segon mural, els raigs pugen, recordant l'enlairament de Jesús, després de la 
mort, i el món és clar, per la fe en la Resurrecció. Significant el que celebrem a través de l'any litúrgic. 
Per Nadal Déu baixa. Per Pasqua nosaltres pugem. Talment els dos moviments de la nostra vida, pujar 
vers Déu, baixar vers el món. 
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    DECORACIONS D'ESGLÉSIES  
I CENTRES DE PASTORAL 
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MARE DE DÉU DE L' ESPERANÇA. 1992 
Església de Mataró. Barcelona  
15' x 4' metres  
Per ser a la comarca del Maresme, a més de la Lluna que rep la llum del Sol, com Maria la de Déu, i els estels jugant al 
firmament, com quan Déu batia les ales sobre les aigües (Gen 1,2), hi ha el mar i flors.  Aquesta comarca és la més florida 
de Catalunya. 
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BAPTISTERI. 2008 
Església del Prat del Llobregat. Barcelona  
3' x 2'40 metres  
La composició és la clàssica del tema, però em va agradar incloure-hi explícitament el text: "Aquest és el meu Fill, 

l'Estimat", tot demanant als pares, que quan portin l'infant  batejat, sentin que Déu els ho diu, a ells, i al fill nou nat. 
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BAPTISTERI blau. 2007 
Església de Vilanova i la Geltrú. Barcelona  
2'80 x 1'60 metres  
La composició és la clàssica del tema. 
Hi vam fer, també, la pica de bateig. 
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MARE DE DÉU DE MONTSERRAT. 1982 
Església de Natzaret. Israel  
2' x 1'60 metres  
En la col·lecció de Mares de Déu, de la Basílica de Natzaret, també hi ha la nostra de Montserrat, envoltada de monjos, 
escolans, i una família amb vestits típics de Catalunya. 
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OBRIR LA PORTA I TROBAR. 2018 
Església de Sant Joan Despí. Barcelona  
1'20 x 1'20 metres.   
Sala de pregària: "Mira, sóc a la porta, i truco. Si algú obra la porta, entraré i menjaré amb ell" (Apoc 3,20) 
Quan ens posem a pregar és Jesús qui truca a la nostra porta, per a iniciar el diàleg d'Amor. 
Relleu en gres: La Trinitat "pròdiga"  1' x 1' m 
El Pare pròdig d'Amor, donant el Fill. El Fill pròdig de Donació redimint-nos. L'esperit pròdig de Comunicació entre 
nosaltres i Déu.  
Besant la ferida de la mà del Crist, la Humanitat ha estat salvada pròdigament, generosament. 

 

 
 



 

 

FRONTAL D'ALTAR. 2011 
Església de Terrassa. Barcelona  
0'80 x 0'80 metres  
Els deixebles d'Emaús, compartint l'Eucaristia amb Jesús.
Text de l' Altar: "La vostra alegria ningú no us la prendrà"

 
 
 
 
 
 
 

 

25 

, compartint l'Eucaristia amb Jesús.  
"La vostra alegria ningú no us la prendrà".  1'80 x 0'15 
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DOSSER de façana. 2012 
Església de Majadahonda. Madrid  
8' x 0'80 metres  
Tema: Creus de diferents mides i colors (cadascú la seva) 

              

 

 

 

 
 

 



 

 

SANT PERE a la barca. 2019 
Centre de Pastoral "Zaratan". Valladolid
1'60 x 1' metres  
Tema: Joan 21: "Tu saps que t'estimo". Paisatge
muntanyes de la dreta són els espadats d'Arbel. La barca és com les del temps de Jesús
1986, i que es conserva en el Centre Yigal Alon
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Centre de Pastoral "Zaratan". Valladolid  

Paisatge del llac de Galilea. A l'esquerra, edifici de les Benaurances. Les 
de la dreta són els espadats d'Arbel. La barca és com les del temps de Jesús. Vegeu la que es va trobar al 

Yigal Alon, al Kibutz Ginosar. Galilea 

                 

 

 

enaurances. Les 
la que es va trobar al 
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PENTECOSTA. 2015 
Sala de Catequesi. Igualada 
0'80 x 0'60 metres  
Hi ha els dotze Apòstols, amb la Mare de Déu, a la sala "Alta" on, mentre pregaven, vingué  l' Esperit Sant. 
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 DECORACIONS D'HOSPITALS  
  I ESCOLES 
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SANT JOAN DE DÉU. 2017 
Sala de conferències. Hospital de St. Joan de Déu. Barcelona  
2'80 x 1'60 metres  
St. Joan de Déu amb infants pobres i malalts. A la dreta el nom, a l'esquerra la Creu i magranes (símbol de l'Orde). 
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CRIST RESSUSCITAT. 2017 
Oratori. Hospital de St. Joan de Déu. Barcelona  
1'80 x 1'60 metres 
Crist, a la Creu, amb els braços oberts. 

 
 
 
      

 
 

 

 



 

SAGRADA FAMÍLIA. 2015 
Escola de Religiosos de la Sagrada Família de Natzaret. Molins de 
2'40 x 1'40 metres  
Al mig, la Família de Natzaret. A l'esquerra
l'edifici de la Sagrada Família de Barcelona.
Dos relleus en gres amb l'escut de l'orde, i una frase del Fundador.
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Religiosos de la Sagrada Família de Natzaret. Molins de Rei. Barcelona  

Al mig, la Família de Natzaret. A l'esquerra, una família. A la dreta, el P. Manyanet, fundador de l'orde, amb religiosos, i 
l'edifici de la Sagrada Família de Barcelona. 
Dos relleus en gres amb l'escut de l'orde, i una frase del Fundador. 

el P. Manyanet, fundador de l'orde, amb religiosos, i 

 



 

SANT AGUSTÍ. 2001 
Escola de Religioses Agustines. Logronyo
2'60 x 1'40 metres  
Entrada de l'Escola. 
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Logronyo  
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M. ALFONSA CAVIN. 2022 
Oratori. Casa general de les Missioneres de la Immaculada Concepció (Concepcionistes). Barcelona  
2' x 1'80 metres  
La fundadora amb un infant, una adolescent, un jove, una dona, i un ancià, significant les diverses activitats de la 
Congregació. 
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DECORACIONS DE  
   Tanatoris 
   Ajuntaments 
   Residències de gent gran 
   Cases d'acollida d'immigrants 



 

 

DEIXEBLES D'EMAÚS. 2012 
Tanatori de Concepción. Xile.  
3'60 x 1'80 metres  
A l' esquerra hi ha les muralles de Jerusalem, i a la dreta església d'Abu Gosh, a 5 Km. de Jerusalem. Església d'Emaús, 
segons els croats (s.XII). Amb blat i vinyes
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A l' esquerra hi ha les muralles de Jerusalem, i a la dreta església d'Abu Gosh, a 5 Km. de Jerusalem. Església d'Emaús, 
(s.XII). Amb blat i vinyes al paisatge, significant l'Eucaristia.  

 

  

A l' esquerra hi ha les muralles de Jerusalem, i a la dreta església d'Abu Gosh, a 5 Km. de Jerusalem. Església d'Emaús, 
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ABADESSES DE SANT JOAN. 2019 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Girona  
5'80 x 1'80 metres  
El poble de St. Joan va tenir el primer Monestir Benedictí de Catalunya, amb cinc abadesses importants, del 885 al 1017. 
Cadascuna de les Abadesses hi és representada amb ensenyes personals, pròpies del seu abadiat. Als costats del mural hi 
ha noms de monges d'aquets segles.  Al nus de cada bàcul hi ha frases adients a la història de cada abadessa.  Tot un 
document d'arxiu, explicat gràficament. 

 
 
 

  
 



38 

 

JESÚS I ANCIANS AMB NENS. 2003 
Residència de gent gran. Sant Llorenç de Morunys. Lleida 
2'40 x 0'80 metres  
Al mig hi ha l'edifici de la Residència. A l'esquerra: Jesús Ressuscitat. A la dreta: Ancians i nens. El paisatge és el propi 
del lloc. 
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FAMÍLIA SENSE SOSTRE. 2007 
Casa d'acollida d'immigrants. Fundació Rosa Oriol. Sor Lucia Caram. Manresa 
1'80 x 1'40 metres  
Àvia amb fills i néts. L'edifici del darrere és el Centre d'Acollida. 
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 DECORACIONS DE  
  CASES PARTICULARS 
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PAISATGE AMB ARBRES. 1995 
Jardí de Casa particular. Cardedeu. Barcelona 
4' x 1' metres  
Els arbres representen Jesús, al mig, i els dotze apòstols. Les petites diferències entre els arbres, expliquen cadascun 
dels deixebles. El blat i el raïm representen l' Eucaristia. El paisatge del fons, vol representar la vora del Llac de Galilea, 
amb l'edifici de les Benaurances a l'esquerra i les restes de Cafarnaüm a la dreta. 
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BODEGÓ. 2014 
Menjador. Casa particular. Barcelona 
1'80 x 0'40 metres  
Gerres amb petits motius de gres. 
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BON PASTOR. 2020 
Font. Casa particular: "L'Orri". Vallfogona del Ripollès. Girona 
0'80 x 0'60 metres  
Jesús pasturant les seves ovelles. 

   
 



 

 

SANTA CATERINA d'ALEXANDRIA
Casa particular. L'Escala. Girona 
1' x 0'60 metres  
La Santa amb els atributs. 
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d'ALEXANDRIA. 2018 
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JUSTÍCIA. 1980 
Casa particular d'un advocat. Barcelona 
2'80 x 2' metres  
Balances. Abstracte. 
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FAMÍLIA. 2015 
Casa particular. Alemanya 
1'20 x 0'40 metres  
"Estimeu-vos com Jo": com Jesús ens ha estimat. 

        
 



 

BENVINGUTS. 2020 
Casa particular. Barcelona 
1' x 0'40 metres  
Cases amb arbres i vol d'ocells. Joia de rebre els qui vénen a casa. 
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Cases amb arbres i vol d'ocells. Joia de rebre els qui vénen a casa.  
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RELLOTGE DE SOL. 2009 
Casa particular. Montbrió del Camp. Tarragona 
0'60 x 0'60 metres  
Sol en forma de cara resplendent. Text: "Mentre el sol em tocarà, sabràs l'hora que serà". 
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                                EXPOSICIONS  INDIVIDUALS                
 

Centre de Lectura de Reus. 1967 
Sindicat d'Iniciativa i Turisme, Tarragona. 1967 
Al nostre Monestir de Sant Benet de Montserrat. 1967 
Al centre CICF de Barcelona. Al 1967 i al 1068 
Confraria de la Mare de Déu de Montserrat. Reus. 1968 
Biblioteca Municipal. Terrassa. 1968 
Biblioteca Santiago Russinyol. Sitges. 1968 
La Bisbal de Girona. 1969 
Escola Professional de la Dona. Barcelona. 1969 
Banc Mercantil. Manresa 1974 
Museu de Badalona. 1975 
Galeria "La Gioconda". Barcelona.  1980 
Biblioteca de Navàs. 1983 
Centre Permanent d'artesania de la Generalitat de Catalunya. Barcelona .  
Al 1987 i al 1991 
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Ripollet. Barcelona. 1991 
Casa museu Santacana. Sala l'Enrajolada. Martorell. 2.004 
Teatre Núria Espert. Sant Andreu de la Barca. 2.014 
Capella de la Pietat.  Vic. 2015  
Sala d'Exposicions Municipal. Esparraguera. 2015 
Sala d'Exposicions del Museu Ca N'Amatller. Molins de Rei. 201 
 

                     Exposicions col·lectives 
 
Concurs Internacional de Faenza. Itàlia. 1970 
Ceràmica Catalana actual. Tarragona. 1970 
Artesania Catalana. Manresa. 1975 
Exposició Subhasta d' Art. Terrassa 1975 
Escola Municipal d'arts i oficis. Manresa. 1978 
Artesans del Bages. Manresa. 1981 
Multifestival David. Barcelona. 1989 
Expo-Bages. Manresa. 1991 
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CONEIX EL NOSTRE TREBALL 

EL DIBUIX 

   

   

Tot comença, quan agafes el paper per a dur a terme el projecte. Primer en petit, calculant les 
proporcions. Fer i desfer, fins que arribes al traç inspirat. Milers de projectes queden, després, 
arxivats. Triar la gama de colors és important. Finalment es dibuixa a les rajoles, o plaques, prèviament 
"bis cotxades", cuites. 
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EL PINTAT 

   

   

Els colors, elaborats a partir d'òxids i colorants, i pesats en balances de precisió, són dissolts en aigua 
per a donar espessor a la pintura. Cada color requereix un gruix i un nivell d'aigua diferent. La precisió 
en deixar caure una gota rere l'altre, és indispensable. Tot un aprenentatge llarg i difícil, que no 
tothom aconsegueix. Com en un trencaclosques, després cal anar encaixant les peces. La feina ben feta 
és tot un repte, alhora humà i espiritual.   

 



 

COURE AL FORN 

Sense tocar gens l'esmalt que s'hi ha posat, les peces són 
temperatura lentament. I, en sortir, es refà el dibuix inicial. La ceràmica, doncs, és un treball 
complex, que vol anys d'enginy i experiència
dominar. El treball, al Monestir,
desplegament de les persones, amb les seves 
glorificat" (RB 57, 9) 
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Sense tocar gens l'esmalt que s'hi ha posat, les peces són introduïdes al forn, on aconsegueixen la 

en sortir, es refà el dibuix inicial. La ceràmica, doncs, és un treball 
anys d'enginy i experiència, i assumir el risc a imprevistos, que mai s'acaben de 

, és important, no sols pel sosteniment de la Comunitat, sinó 
desplegament de les persones, amb les seves habilitats, per tal que, "en totes les coses Déu sigui 

 

 
al forn, on aconsegueixen la 

en sortir, es refà el dibuix inicial. La ceràmica, doncs, és un treball laboriós i 
el risc a imprevistos, que mai s'acaben de 

el sosteniment de la Comunitat, sinó pel 
"en totes les coses Déu sigui 
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                    COM MUNTAR ELS MURALS GRANS A LA PARET.   

Paret on es vol muntar el mural: 

 

 
Es comença sempre fixant un llistó de fusta horitzontal a baix, que quan el ciment és sec 
es treure. A sobre, es van posant les rajoles (humides) i amb 5 punts de ciment cola, a la 
part del darrere, una a una. Cal que el ciment NO surti cap al davant. 

 

 

 
Es posa una rajola al costat de l'altra, fins a tenir tota la fila de baix.  
A sobre es posa la fila 2a. Sempre d'una a una. I així successivament, fins que queda tot 
el mural muntat. 



 

IMPORTANT: No posar gens de ciment
desdibuixa el mural, sinó que amb el temps el ciment 
rajola de ceràmica. 
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IMPORTANT: No posar gens de ciment, al davant, per rejuntar les rajoles. 
, sinó que amb el temps el ciment fa malbé l'esmalt que cobreix la 

 

per rejuntar les rajoles. No sols 
l'esmalt que cobreix la 
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NOTA: En Països de clima càlid, com Espanya, aquests murals es poden col·locar a 
l'interior i a l'exterior de qualsevol edifici, però en països nòrdics NO es poden posar a l' 
EXTERIOR.  

Per a exteriors tenim altres possiblitats de revestiment, en gres. 
Quan es tracta d'un conjunt de murals per a una sala, o per una casa, o per tot un edifici, 
es pot fer un projecte de tema i estil unitari, per tota el conjunt. Si és difícil el 
desplaçament per a veure el lloc, es pot idear a través de reportatges fotogràfics. 
 

 

 

A TALL DE COMIAT 
 

És amb simpatia que posem aquest catàleg a les vostres mans, amb simpatia, estimació, i 
esperança, empeses pel desig de treballar, i de compartir allò que forma part de la nostra 
vida, de la nostra joia, i que fa possible l'alternança que Sant Benet vol, entre treball i 
pregària (RB 8,1) 
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Aquest treball és el fruit dels nostres afanys, us ho podem assegurar, sense estalviar 
temps, ni esforços, no sols per mantenir la Comunitat, sinó intentant compartir amb 
TOTHOM el que som, a través del que fem. 

Perquè estimem el nostre món, el nostre temps, la nostra societat, ens agrada comunicar 
el millor del que fem, ens agrada compartir el fruit de la nostra pregària, transformada 
en armonia.  
Cert que el món necessita pa, però també necessita bellesa, amor, desig, bona voluntat. 
 
Després del "Corona virus", que ha trencat tantes vides, necessitem tornar a veure i 
pensar coses grans, necessitem trobar-nos amb el millor de nosaltres mateixos, i restar-
hi en pau. Potser només així serem capaços de construir la nova societat que tots volem. 
La Humanitat Nova, que ens faci persones. 
 
La nostra insignificant oferta, podrà ajudar a incentivar el CANVI, que tots esperem? 
 
 
 
 
 



 

 
Si esteu interessats en fer alguna comanda per a adquirir alguna de les 
nostres ceràmiques, amb el tema que vosaltres desitgeu, us podeu posar en 
contacte amb nosaltres, tant per les mides com pel 
I si desitgeu fer algun donatiu
Comunitat 
 
 
Contacte 
MONESTIR DE SANT BENET
08199 MONTSERRAT (Barcelona)
Telèfon:  00 34 93 835 00 78
Majordomia@monestirsantbenetmontserrat.
Web del monestir: www.monestirsantbenetmontserrat.
Botiga virtual: http://monestirsantbenetmontserrat.c
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Si esteu interessats en fer alguna comanda per a adquirir alguna de les 
nostres ceràmiques, amb el tema que vosaltres desitgeu, us podeu posar en 
contacte amb nosaltres, tant per les mides com pel preu. 

onatiu, us passarem una llista de necessitats de la

MONESTIR DE SANT BENET 
08199 MONTSERRAT (Barcelona) 

93 835 00 78 
Majordomia@monestirsantbenetmontserrat.cat  

www.monestirsantbenetmontserrat.cat 
http://monestirsantbenetmontserrat.cat/botigaonline/

                                                                                                                                     

Si esteu interessats en fer alguna comanda per a adquirir alguna de les 
nostres ceràmiques, amb el tema que vosaltres desitgeu, us podeu posar en 

, us passarem una llista de necessitats de la 

/botigaonline/ 

 


