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Creació

Ceràmica Cumella, una empresa
històrica a Granollers

Ceràmica  Cumella  és  una  empresa  ubicada  a
Granollers  que  es  dedica  a  la  fabricació  de
productes ceràmics des de 1880, quan Josep Regàs
i  Cruells es va dedicar a fer ceràmica tradicional
per a cuinar. Uns anys més tard els seus dos fills:
Joaquim Regàs i Cumella i Antoni Cumella i Serret
van  encaminar  l'empresa  cap  a  la  producció  de
ceràmica destinada a la construcció. L'empresa va
evolucionar va donar el pas de la terra cuita cap al
gres  d'alta  temperatura  al  mateix  temps  que
l'obrador servia  de plataforma a Antoni Cumella  i
Serret per a desenvolupar la seva obra personal.

Antoni Cumella  i Serret 

Antoni Cumella i Serret  va néixer a Granollers el
1913  i  va  morir  el  1985.  Creix  en  un  context
familiar de producció ceràmica i alumne de Josep
Maria Jujol i Josep Lluís Sert, va fer la seva primera
exposició  individual  el  1936.  Va  anar  al  front
d'Aragó durant la Guerra Civil. El 1953 va realitzar
les  seves  primeres  plaques  de  ceràmica
esmaltades, que van evolucionar cap a l'escultura i
el  mural  escultòric.  La  seva  constant
experimentació  en  l'àmbit  de  les  formes,  les
textures, els tons i els matisos el va portar cap al
terreny  pictòric  i  el  llenguatge  arquitectònic.  Al
1958  va  participar,  amb  Alexandre  Cirici,  en  la
constitució del primer Museu d'Art Contemporani de
Barcelona i  el  1959,  de nou al  costat  de Cirici  i
Romà Vallès,  va  fundar  l'Escola  d'Art  del  FAD de
Barcelona.

En  1955  va  dur  a  terme  la  seva  primera  gran
exposició al Museu d'Art Contemporani de Madrid.
La  primera  exposició  que  va  fer  a  Alemanya  ,al
costat de Joan Miró, va ser el 1956 a Städtischen
Kunstsammlungen de Bonn. Des de 1962 va exposar 

a  ciutats  d'Alemanya i  Suïssa  principalment, però
també  a  París,  Washington,  Bilbao  i  Madrid.  Les
seves obres es troben en nombrosos  museus i  els
seus murals, en diversos edificis: a la facultat de
Dret  de  la  Universitat  de  Barcelona,  al  pavelló
d'Espanya  a  la  Fira  Mundial  de  Nova  York   i   a
l'empresa Sandoz, a Barcelona. El 2005 el Museu de
Granollers li va dedicar una retrospectiva.

Teulada del  Mercat  de  Santa Caterina de Barcelona,
disseny  dels  arquitectes   Miralles  –  Tagliabue  i
ceràmica de Toni Cumella i Vendrell.

A partir dels anys vuitanta el taller s'especialitza en
la producció de gres destinat a l'arquitectura de la
mà de Toni Cumella Vendrell després de la mort del
seu pare el 1985. L'empresa ha col·laborat en obres
recents  de  l'arquitectura  espanyola  d'avantguarda
com el pavelló d'Espanya per a l'Exposició Universal
d'Aichi, la coberta del Mercat de Santa Caterina de
Barcelona i la façana de la Vila Nurbs. El 2009 va
rebre el Premi Nacional d'Artesania.


