
quan totes les dones...

Joieres, orfebres,
gemmòlogues i rellotgeres,
disseny i bellesa a les seves mans
La joieria ha estat històricament exercida per homes. Una realitat que en
pocs anys ha canviat per diverses raons. Abans, l’ofici s’aprenia de
pares a fills. Ara, però, gairebé no hi ha nissagues que hagin mantingut
el seu negoci familiar. Els hereus dels coneixedors de l’orfebreria han
preferit dedicar-se a altres professions més estables i potser també més
rentables. I aquest fet ha deixat uns espais que han permès l’entrada de
la dona en el món de la joieria. 

Al Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de
Gemmòlegs de Catalunya, el 30’6% són dones, men-

tre que el 69’4% són homes. Una dada que contrasta
amb el número de dones que estudien aquests oficis,
que en general supera el 80% de matriculats.
Explorarem en aquest reportatge si en aquesta professió
passa com en d’altres –medicina, disseny o periodisme-
on la majoria d’alumnes i llicenciades són dones, però

els que tenen reconeixement, prestigi i estabilitat laboral
són els homes. Així, es pot dir que en aquest cas
també, tot i la gran presència femenina en el sector, de
moment encara són moltes menys les joieres amb
renom que treballen pel seu compte, que els joiers. Ara
bé, tot indica que en pocs anys aquesta realitat podria
canviar.  

El valor d’una joia
Gairebé totes les joieres consideren la joieria com dis-
seny, elements estètics i artístics que tenen valor per
se, independentment del material amb què estan fetes.
Sònia Serrano, joiera i gemmòloga, diu que entén la joie-
ria com una escultura petita, tot i que  “l’esforç físic és
molt diferent”. Potser aquesta ha estat una de les raons
de la progressiva incorporació de les dones a l’art de la
joieria. “Això fa que la joieria cada cop sigui més femeni-
na. Pots treballar en espais petits i no necessites una
gran maquinària”, assegura Serrano. 
La joieria tampoc té res a veure amb la bijuteria. “Les

peces de bijuteria no són artístiques ni estan fetes amb
material de valor”, diu Estela Guitart, presidenta
d’Orfebres FAD. “Darrera d’una joia hi ha una autoria,
amb un estil i una proposta concreta, és una feina que
està entre l’artista i l’artesà”. Per a la joiera, gemmòloga
i gal·lerista Pilar Garrigosa  “hi ha anells que no es
poden fer amb un motlle, que només es poden fer a mà,
i això té un valor artístic, superior al que tenen les peces
que es poden fer en sèrie”. Però, en general, poques
persones es fixen en aquestes diferències o ho valoren.
“Ho fan arquitectes o persones molt lligades a l’art i la
cultura. Són les que més joies contemporànies compren,
doncs busquen peces exclusives i de disseny”, diu
Garrigosa. 
Lali Mensa, propietària de la botiga-galeria Alea està

convençuda que les joies comuniquen i que aquesta n’és
la diferència essencial: “Les joies parlen. Sempre et diuen

Per Aurora Antón
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especial iniciatives com la protagonitzada per Pilar
Garrigosa: “Quan treballava a la Galeria, vam organitzar
una exposició a Pàdua, Itàlia, amb les que vam conside-
rar les nou dones especialitzades en joieria contemporà-
nia més destacades a Europa. Tradicionalment tots els
orfebres eren homes. Però cada cop hi ha més dones a
la professió. El renom, però, encara el tenen ells: Otto
Kunsly, David Watkins, Gian Paolo Babetto, Francesco
Pavan. Per això vam pensar en destacar les obres feme-
nines. De les nou joieres participants, cadascuna mos-
trava 12 peces seves, des de les més antigues, fins a
les últimes que havien creat. I de l’exposició en vam fer
un catàleg”.
Donar valor a la trajectòria femenina dins d’una profes-

sió i un art com el de la joieria, sembla correspondre
també a les historiadores, doncs qui escriu sobre joies
també acostuma a ser dona, com Mª Àngels Canut, la
historiadora que s’ha encarregat de fer el recull biogràfic
de les pioneres catalanes en la joieria del segle XX. Una
altra n’és  Mònica Gaspar, historiadora i comissària d’Art 
–professions, totes dues, molt feminitzades. La princi-

pal dificultat d’escriure sobre joies és que no hi ha tradi-
ció crítica, ni els coneixements ni la preparació per part
del possible públic lector. És un peix que es mossega la
cua. “Per fer recerca sobre el tema, no hi ha més remei
que fer-se autodidacta. I un cop aconsegueixes fer un
bon treball d’investigació, després costa molt de trobar
els canals de difusió adequats. És més fàcil que es parli
sobre joies a revistes d’economia, de subhastes i borsa, dones 5

alguna cosa. Les compres quan te n’enamores. És com
amb l’art en general. Quan t’agrada un quadre, simple-
ment t’agrada, i moltes vegades no saps explicar el per-
què. Hi ha joies que només comuniquen que tens molts
diners. Però d’altres destaquen com és la persona. És un
ornament amb el qual et sents bé, identificada amb tu
mateixa i et proporciona el plaer de portar-lo. La bijuteria
és diferent. La seva funció simplement és fer-te sentir
més guapa, més guarnida, però mai té el significat tan
profund que té la joia. A més, es crema més ràpid. Et
pot agradar molt durant un temps. Però te’n acabes can-
sant. En canvi, una joia ben feta no caduca mai”. 

De muses a creadores
En menys d’un segle, les dones han passat de ser les
muses inspiradores de joies, com en l’època modernis-
ta, a convertir-se en dissenyadores i creadores de peces
que, sovint són a l’avantguarda, i gairebé sempre mos-
tren el gust cap a les petites obres d’art. Un exemple
del canvi que experimenten aquestes professions és
Pilar Garrigosa, joiera i galerista. Es va iniciar en la joie-
ria un cop els seus fills ja eren adults. Va voler tornar a
estudiar a l’escola Massana i especialitzar-se en l’ofici.
Primer va començar estudiant les pedres, però no va tri-
gar molt a introduir-se en el disseny. Va entrar al món de
la joieria a través d’una galeria que va regentar, es deia
Magari i va estar des del 1996 al 2001 al carrer
Elisabets de Barcelona. Els contactes que va fer durant
aquell temps van ser decisius per a desenvolupar-se i
fer-se conèixer com a creadora. Confirma que “les gale-
ries normalment les porten dones, i si hi ha algun home,
sol ser la seva parella”. 
Garrigosa ens confessa que amb aquest tipus de nego-

ci més que guanyar diners, se’n perden. Així que cal
tenir un bon coixí econòmic i la confiança que aquesta
pèrdua pot compensar. Ella considera que en va treure
beneficis: el de fer conèixer la joieria contemporània i el
de tenir una cartera de clients important, que són els
que ara assisteixen a les exposicions periòdiques que fa
a casa seva. “La majoria són arquitectes i del món de
l’empresa”. Critica que sovint es confongui la joieria cre-
ativa i artesana amb la joieria convencional o industrial.
Considera que aquest fet es deu a què “abans, les joies
eren una inversió, pel pes de l’or, no per l’obra en sí ni
pel seu valor estètic o la seva originalitat”. I un altra raó
és la poca tradició en col·leccionar aquest tipus de
peces: “A Catalunya es col·lecciona joieria catalana.
Però no és habitual col·leccionar joieria contemporània.
Aquí, gairebé l’única sóc jo”.

La difusió de l’obra
Tot i la creixent presència femenina en el sector, el pres-
tigi encara té nom d’home. D’aquí que tinguin un valor
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molt de temps un ofici d’homes. Tradicionalment, les
dones eren polidores (donar brillantor al metall) i passa-
dores (muntar collarets). Alguns ho justifiquen dient que
la joieria aplica tècniques molt manuals i que es neces-
sita força. Però, en realitat, la força no és imprescindi-
ble. Serrano creu que amb el temps, les coses han can-
viat: “Ara, és curiós, perquè quan truquen dels tallers
demanen dones. Crec que nosaltres som més cons-
tants, més responsables, i si desenvolupem una feina
que ens agrada, difícilment marxem. Tenim capacitats i
qualitats que ara es valoren molt més des del punt de
vista empresarial”. 
Pel que fa a la gemmologia, les ofertes de feina són

molt poques, perquè aquest ofici no està prou conside-
rat al nostre país. Així ho afirma Serrano: “Els gemmò-
legs ho tenim complicat. Aquí no hi ha tradició de certifi-
car les pedres, sinó es tracta d’una peça important. 
Al Japó es certifica tot, però aquí no. El servei s’ha de
pagar, i quan es demana, ho paga el client”. Això dificul-
ta que augmenti l’oferta de feina per als gemmòlegs i
les gemmòlogues. Serrano assegura que ni com a estu-
diant ni com a professora ni com a professional s’ha
sentit mai discriminada per una qüestió de gènere:
“Quan jo estudiava joieria i gemmologia, el número d’ho-
mes i dones estava equilibrat. Ara es podria dir que per
cada noi hi ha 10 noies. Jo sóc la primera noia que tre-
balla al taller de joieria de l’Escola Industrial. Però no
tinc cap ni un problema amb els meus companys. Sóc
una més de l’equip”.

Joieres i alhora empresàries
La joieria es considera un art final. Les joieres, a més de
dissenyar, manipular el material i crear les peces, també
s’encarreguen de portar al mercat les seves col·lec-
cions. 
Estela Guitart, presidenta d’Orfebres FAD, joiera i filla

d’una esmaltadora, destaca que “cada cop hi ha menys
nissagues que passin els seus coneixements de joieria
de pares a fills”. Una de les raons és que la joieria crea-
tiva no és un mercat fàcil. ”No és gens senzill introduir-
se en el circuit de fires on entren les empreses. I és que
joiers i joieres ens veiem obligats a fer-nos-ho tot. Som
artesanes, però també empresàries, i aquesta és la part
difícil. El nostre èxit moltes vegades depèn de l’empenta
que tinguem”. En el cas de Guitart, intenta ser selectiva i
escull botigues i galeries d’arreu del món que tinguin
capacitat per a potenciar la seva obra. “El tracte directe
que mantinc amb moltes botigues em treu molt de
temps, però té un valor afegit”. 
També a les botigues de joies, predominen les dones.

Destaquen a Barcelona les joieries-galeria: una de les pri-
meres va ser Hipòtesi, regentada per Mª Lluisa
Samaranch, altres com Fòrum Fernandina i Alea van venir

que en publicacions especialitzades en art. I això no té
gaire sentit, perquè la joieria és disseny”, assegura
Gaspar.  

Les joves generacions 
Les estudiants de joieria i gemmologia cada cop en són
més i això fa que les noves generacions de dones entrin
de manera creixent dins d’aquestes professions, tradi-
cionalment protagonitzades per homes. 
Tot plegat, una realitat que desperta diverses refle-

xions i propòsits que està per veure si algun dia es faran
realitat. Teresa Casanovas, Cap del Departament de
Joieria de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de Barcelona
en fa una reflexió particular:  “Pocs homes estudien joie-
ria o s’hi dediquen, tot i que tradicionalment ha estat una
professió d’homes. Però jo crec que també van menys
al cine i al teatre, que les dones. Potser els agrada el
futbol i poca cosa més”. Abans, estudiaven joieria
homes que no podien fer una carrera i que aprenien un
ofici. Ara, és més aviat un món femení, que, segons la
professora té a veure amb que les dones acostumen a
fer moltes coses. ”Veig alumnes entre els 30 i els 40
anys que porten una vida similar a una gimcana.
Necessiten realitzar-se i després de passar unes quan-
tes hores treballant, vénen a aprendre joieria. Potser les
dones preferim no ser grans executives i prendre cura
de nosaltres mateixes. La veritat és que crec que hi ha
una explicació sociològica no ben estudiada. Els homes
no tenen tants hobbies com les dones”, afirma contun-
dent Casanovas.
Sònia Serrano, joiera i gemmòloga, professora a

l’Escola d’Arts i Oficis, fa memòria de com era la situa-
ció: “Abans, els tallers de joiers trucaven a les escoles
per demanar nois en pràctiques. I especificaven que
volien nois i no noies”. I és que la joieria ha estat durantdones 6
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dones 7

a confirmar la tendència. Lali Mensa, propietària d’Alea,
explica, a propòsit de les presència femenina darrera
dels taulells: “Una de les raons principals que a les boti-
gues hi treballin més dones que homes és que les joies
són productes gairebé exclusivament per a dones.  Joies
per a homes n’hi ha ben poques. Per tant, a l’hora de
comprar, ens agrada que ens atengui algú que tingui
coneixements del tema, sentit estètic i sensibilitat femeni-
na”. Mensa relata la seva experiència: “La majoria dels
homes que vénen a comprar alguna cosa per a les seves
parelles, esperen que els atengui una dona. Ens ho fan
provar tot, per tal de veure com queda. Agraeixen molt el
consell. I si l’encertem, tornen. Hi ha homes que vénen
cada aniversari de la seva dona”. 
Respecte al valor de les joies, la propietària d’Alea fa

una observació: “Alguns es pensen que com més pesa
una joia, més cara hauria de ser. I no s’han de mirar tant
els quilos com l’art que s’hi ha posat. Això segurament

ve de què abans es veia la joia com un refugi econòmic.
En cas de crisi econòmica, es podien vendre i sortir del
pas. Ve de l’època de guerra. I el preu el marcava el pes
de l’or”. 
Però res d’això impedeix que a l’hora de quantificar

què costa una joia, es tinguin les idees clares. És per
aquesta raó que hi ha proporcions que serveixen de
base. Pilar Garrigosa en destaca una: “Jo faig el mateix
càlcul que els alemanys. El cost de la joia es divideix en
tres: el preu del material, el valor artístic i la quantitat
que es destina al galerista”. Cap dona sembla que cobri
menys que un home en aquesta professió, on l’esforç i
l’habilitat que té cadascú per fer-se valorar és bastant
individual. 

Rellotgeres, un espai encara masculinitzat
A diferència dels móns de la joieria, la gemmologia i les
galeries, la rellotgeria és un ofici on encara hi ha poques
dones. “Hi ha molt poques rellotgeres”, així ens ho con-
firma l’empresària Mónica Cadarso, que és membre
d’una nissaga de rellotgers i actualment forma part de
l’equip directiu del Grup Cadarso, multinacional especia-
litzada en la venda de rellotges. Mari Carmen Alcaide
n’és una d’elles, que ens ho corrobora així:  “Quan em
pregunten a què em dedico i responc que sóc rellotge-
ra, sempre es queden sorpresos. Aquesta ha estat fins
fa poc una feina d’homes i que s’aprenia de pares a fills.
Jo l’he apresa a l’empresa per la qual treballava des de
feia temps com a venedora de rellotges”. Un aspecte
positiu, tot i l’escàs percentatge de dones que s’hi dedi-
quen, és que la seva inserció en el sector no li va supo-
sar dificultats afegides per condició de gènere: “En cap
moment, -assegura- he tingut problemes amb els meus
companys pel fet de ser dona”.n

Estela Guitart

Hi ha associacions, com Orfebres FAD, que agrupa
esforços per potenciar la joieria artística i per a què
joiers i joieres facin arribar les seves obres al mer-
cat. Un exemple de la seva tasca és la celebració
anual de la Setmana de la Joieria Contemporània,
unes jornades culturals que s’organitzen des del
1993. L’edició d’enguany va tenir lloc del 20 al 30
d’abril. El dia 28 es va celebrar la Festa-Concurs a
la sala La Paloma, on es van lliurar els guardons als
guanyadors i finalistes del Premi Enjoia’t
Professional, de l’estudiant i del Premi Enjoia’t
Opinió –escollit pel públic assistent a la festa, on
tots els creadors porten la seva peça a sobre.
Aquest any, dues dones han estat les protagonis-
tes: Edith Bellod –guanyadora dels premis
Professional i d’Opinió- i Lou Andrea Savoir 
–guanyadora del premi Estudiant. Les seves joies i
les de les finalistes estudiants –que també són
dues dones: Matsouka Minori i Rana Elado
Mekdachi- es poden veure en el catàleg dels Premis
Enjoia’t 05. El premi finalista professional es va pro-
clamar desert.
Aquests guardons són els únics de nivell estatal
que donen a conèixer les creacions més avançades
de la joieria actual. Són una plataforma que afavo-
reix la comunicació entre disseny i empresa, a més
d’una festa de creativitat i innovació. Podeu trobar
més informació a la web: www.premisenjoiat.org 

Guanyadores dels 
Premis Enjoia’t



LES ASSOCIACIONS PROFESSIONALS
Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de
Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya
El Col.legi es va crear el 13 de juliol amb la voluntad de
modernitzar i transformar el sector tot aunant esforços
per fer més operatives les accions. 
El contrast de la presència de dones a les escoles, res-
pecte a la dels professionals en actiu, es veu reflectit en
les dades del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de
Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya que mostra
com les dones comencen a ser majoria en les edats
més joves i fins els 45 anys, després la tendència s’in-
verteix. El seu president, Joan Oliveras i Bagués, assegu-
ra que “el Col·legi s’ha marcat la fita de poder garantir la
igualtat d’oportunitats en l’accés a la professió entre
homes i dones. Ara bé, només un marc general que ree-
quilibri legislativament el punt de partida, pot ajudar a
accelerar el procés”.

Orfebres FAD
Orfebres FAD és una de les Associacions del Foment de
les Arts Decoratives, que promou la divulgació de la joie-
ria més innovadora del moment. També organitza esde-
veniments i exposicions internacionals. I l’entitat és sòcia
honorífica de l’associació alemanya Form für Schmuck
und Design. 
Webs: www.orfebresfad.org

LA FORMACIÓ
On estudiar Joieria?
Segons la presidenta d’Orfebres FAD, s’hauria de reforçar l’en-
senyança reglada en joieria: “La reforma de l’ensenyança ha
deixat de banda els oficis. Ha fet que es redueixin els horaris
d’aprenentatge a les escoles on s’imparteixen matèries de joie-
ria”. Com a conseqüència, han sorgit iniciatives privades per
impartir cursos no reglats, com per exemple, El Taller, de
Jaime Díaz. “Des d’Orfebres FAD ens hi volem posar –avisa
Estela Guitart que assegura- tenim en ment fer un seminari pro-
fessional i el projecte d’organitzar diversos workshops, troba-
des professionals on es posin en pràctica els coneixements
d’estudiants i professionals. Ara, aquests cursos només es
poden fer a l’estranger”.

On estudiar Gemmologia?
A la Facultat de Geologia hi ha una branca especialitzada en
gemmologia. També es pot aprendre aquesta especialitat a
l’Escola d’Arts i Oficis, i ara l’Asociación Española de Gemología

també imparteix cursos, actualment en col·laboració amb el
Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de
Gemmòlegs de Catalunya. A part del títol propi de la Facultat
de Geologia de la Universitat de Barcelona, els estudis de
Gemmologia no estan reglats. A les altres escoles donen certifi-
cats sense validesa oficial. Té molta fama l’escola Gemological
Institut of America, sobretot pel que fa a la pedra de color. En
diamant –la titulació més reconeguda-, els més punters són els
belgues, l’escola HRD. 
Cada cop hi ha més estudiants de gemmologia, però malaura-
dament, hi ha poca oferta de feina. Solen ser joiers i joieres
que veuen la necessitat de tenir aquests coneixements. La
gemmòloga Sònia Serrano assegura que “per un gran nombre
de gent és una afecció. I a més, ara està de moda la gemmo-
teràpia”. Serrano no creu en la gemmoteràpia, però considera
que és una de les raons per les quals cada cop hi ha més
interès per les pedres.
El Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers  
i de Gemmòlegs de Catalunya organitza cursos. 
Tel. 932170516
Centre Municipal Escola d’Art i Oficis. Tel. 933219066
Centre Municipal Escola d’Art Llotja. Tel. 934309200
Escola Massana. Tel. 934422000
Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. 
Tel. 977211253
Escola ARSENAL de Vilafranca. Tel. 938921362

dones 8

quan totes les dones...

Percentatges d’homes i dones 
a les associacions professionals

Dels 3.000 col·legiats 

Dones   30’60 %                    Homes   69’4 %

Fins a 35 anys      Entre 36 i 45 anys      Entre 46 i 55 anys      Més de 55 anys

Alumnes d’orfebreria de l’Escola d’Arts i Oficis. Escola del Treball de la Diputació de Barcelona

Dones 18%                 Dones 32’1%                 Dones 30’7%             Dones 19%

Homes 29’9%              Homes 16’8%                Homes 32’8%            Homes 20’5%

Percentatges d’homes i dones a les escoles

CENTRES DE FORMACIÓ HOMES     % DONES    %

Centre Municipal Escola d’Art i Oficis

Centre Municipal Escola d’Art Llotja

Escola Massana

Escola d’Art i Disseny de 
la Diputació de Tarragona

Escola ARSENAL de Vilafranca

6       11,5 46        88,5

4       12 29        88

4       8 45        92

3       15 17        85

3       18 14        82

Associats/des a Orfebres FAD

Dones 40% Homes 34% Empreses 26%
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dones 9

Embolcallant somnis d’argent
Com si el passat i el present es fonguessin en una

abraçada de prosperitat ciutadana, el Circ de la
Tarraco romana és present en la quotidianitat empresarial
i vital de la Part Alta de Tarragona. No és gens estrany
que darrera un taulell, servint de guarniment o com a
paret vista d’un restaurant, ens trobem les voltes d’arga-
massa del circ. Això s’entén per les grans dimensions de
l’edifici on es posava en pràctica el panem et circenses, a
Tarraco. Bastit a finals del segle I dC en època de l’em-
perador Domicià, el Circ tenia unes dimensions de 325
metres de llargada per uns 115 d’amplada, amb unes
grans voltes d’argamassa sobre les que es cimentaven
les grades i les escales. 
L’estretesa dels carrers de la Part Alta de Tarragona,

configura una serp de cruïlles i petites places que fan de
recer a l’esmentat monument, gairebé present en tots els
edificis. Un d’aquests petits indrets, on queda al desco-
bert la grandiositat de l’arquitectura civil romana, és la
plaça dels Sedassos, entre els carrers Sant Domènech,
Ferreres, Baixada de la Misericòrdia i Enrajolat. És tant
petita la plaça, que no hi tenen cabuda gaires establi-
ments, però, sens dubte, un d’ells ens captivarà per sem-
pre. Dues tinalles a la porta amb uns xiprers de poca alça-
da marquen l’entrada a Vecchio, la joieria dirigida per
Maria Jiménez Sánchez, una dona jove i emprenedora. És
la petita de 10 germans, amb qui ho ha compartit tot, ja
que com ella diu: “He estat a l’esguard dels meus ger-
mans grans, amb qui he anat a la platja, a passejar, al
parc”.
Tot i que des de ben petita volia estudiar Belles Arts, els

pares van aconsellar-li de fer quelcom amb més futur,

motiu pel qual va cursar estudis administratius. Als 18
anys es va matricular a l’Escola d’Art de la Diputació de
Tarragona, descobrint la passió per la pintura i el dibuix.
“És molt enriquidor poder expressar els sentiments amb
un pinzell als dits i un tros de paper”. A cinquè de carre-
ra, mentre compaginava els estudis a Tarragona amb els
de l’Escola Massana de Barcelona, va fer un curs de gem-
mologia amb diamants i altres pedres precioses, que la
marcà definitivament. 
Ja no hi havia volta de full, el futur es dibuixava engres-

cador per a Maria Jiménez, tot i que més tard, segons
explica: “Vaig deixar la gemmologia per la investigació
creativa de les obres contemporànies”. I així, amb la
inquietud i l’impuls de la joventut, aquesta jove artista es
va posar a treballar amb filats de cotó, fils de colors,
marlí i bocins d’argent que poleix, llima i dóna forma fins
aconseguir la peça més valuosa. Les joies que surten del
taller de Maria Jiménez, ubicat a la planta superior de la
joieria, són peces úniques, pensades per a un moment
concret del dia, potser un sopar, vestint una roba espe-
cial... Són joies per embolcallar un somni.  
Els aparadors de la joieria Vecchio són un reflex de la

seva personalitat serena i de la joventut dels seus 30
anys, on tot hi té cabuda. És per això que no ha renunciat
a tenir a l’abast la creació d’altres joiers que compartei-
xen amb ella el plaer i el gust pel bon disseny. Cada pri-
mavera, tenint com a font d’inspiració el mar que l’acom-
panya cada dia, Maria Jiménez crea un nou catàleg de
joieria. Una comercial és l’encarregada d’apropar i donar
a conèixer arreu la creativitat d’una dona jove, que viu a
Tarragona embolcallant somnis d’argent. n

Núria Gómez Granés

Maria 
Jiménez Sánchez,
dissenyadora i empresària
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ROSA BISBE, joiera

“Si una dona
treballa, el
cervell se li
desenvolupa per a
entendre-ho tot”
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Rosa Bisbe és una dona que transmet calidesa. Té una
mirada tranquil·la que aporta seguretat, comoditat i

confiança. I això, totalment innat en ella, és bàsic a la
seva professió. Els seus clients cerquen una persona
amiga que els atengui per comprar una peça especial per
a algú que estimen. Li demanen consell, li expliquen histò-
ries personals i li pregunten sobre com trobar en una joia
allò que volen transmetre: un sentiment, un desig, una
il·lusió...  Rosa Bisbe ha viscut amb passió la joieria, diu
que forma part de la seva vida: “M’ha ensenyat a tenir lli-
bertat, seguretat i a superar moments molt difícils”. Les
seves peces són petites obres d’art que donen forma als
seus sentiments. I el seu taller és un espai íntim en el que
les seves joies descriuen un petit i intens fragment de la
seva vida.  

Com es va iniciar en la joieria?
Vaig néixer en un taller de joieria. El meu pare era joier.
I els meus germans i jo treballàvem des de petits amb
ell. El lloc on vivíem era una casa-taller, al carrer del
Carme de Barcelona. No veia una altra cosa durant tot
el dia. Jugava al taller. I un dels nois que treballava amb
el meu pare des dels nou anys em portava al col·legi i
em venia a buscar cada dia. Tinc molts bons records
d’aquesta època de la meva vida. 

Funcionava bé aquest negoci familiar?
El negoci no va funcionar fins al final de la postguerra,
perquè abans, evidentment, la gent no es podia permetre
comprar-se joies. Per tant, no hi havia feina. Durant
aquest temps el meu pare es dedicava a la música.
Tocava el violí, el contrabaix i la bateria. Va formar una
orquestra amb els meu germans grans. I d’aquesta
manera es guanyava la vida fins que va poder treballar
exclusivament com a joier. Més tard, en el moment en
què vaig començar a dedicar-m’hi, hi havia molta feina.
De vegades, ens hi estàvem fins a les tantes de la nit.
Van ser uns bons anys per a la joieria, sobretot en les
èpoques punta, a l’estiu i més encara durant el Nadal.
Treballàvem per a botigues de prestigi com Mas Riera i
Carreras, Domènech i Soler Cabot, Roca, i Sanz.

I a banda de treballar en el taller, vostè estudiava?
Ja als 14 anys compaginava feina i estudis. I des de lla-
vors no vaig deixar mai la joieria. Després d’acabar els
estudis a l’escola, vaig estudiar Comerç, a una escola
mixta, que aleshores era poc habitual. Allà em van ensen-
yar com crear i portar un negoci. Eren uns estudis molt
bàsics, en comparació amb la carrera d’Econòmiques
d’avui en dia. Però a mi em va servir molt. Molts coneixe-
ments que vaig adquirir llavors els vaig aplicar per des-
prés crear la meva pròpia empresa. 

“La frivolitat
existeix en un

determinat tipus
de persones.

Però no només
ho mostren amb
les joies. També
queda evident

en la seva
manera de viure

i de vestir” 


