
JORDI VILANOVA I BOSCH 
 

CRONOLOGIA 
 
 16/10/1925:  Neix  a  Rubí  (Vallès  Occidental),  fill  d’Aurora  Bosch  i  de  Josep  Vilanova  i 

Arquer. 

 

 193?: Estudis primaris al “Grup Escolar Rosselló” de Barcelona. 

 
 1936‐1939: Guerra Civil Espanyola. 

Durant la Guerra és enviat, com a fill de mestres republicans, a unes colònies organitzades 
pels quàquers al sud de França. Allà rep lliçons de dibuix i de perspectiva. El professor que 
li imparteix les classes desperta en Jordi Vilanova la vocació de decorador i una gran afició 
pel teatre1. 

 

 1939:  Acabada  la  Guerra,  i  un  cop  tornat  a  Barcelona,  Vilanova  té  clar  que  vol  ser 
decorador2.  El  seu pare  li busca un  lloc on poder  aprendre  l’ofici  i  el porta  al  taller de 
mobles de Can Busquets3, on entra a treballar com a aprenent d’ebenista. Aquest mateix 
any ingressa a l’Escola Industrial4 i a l’Escola Llotja. 

 

 1940‐1953: Abandona Can Busquets i es trasllada a Can Gili (taller de Lluís Gili, un conegut 
decorador i moblista de l’època), on es converteix en un important membre per al negoci 
gràcies a les seves aportacions. 

 

 Durant  els  seus  anys  d’estudi  esdevé  escolta5  en  el  grup  de  Mossèn  Batlle,  dins 
l’Agrupament Escolta de la Mare de Déu de Montserrat (anomenat durant el franquisme: 
Catecisme de Sant Magí). Durant aquest període desenvolupa una gran passió pel teatre 
que l’acompanyarà tota la vida6; sota les directrius de Batlle, participa en diverses obres de 
teatre amateur, tant fent d’intèrpret com de director. 

 

 1947:  Juntament amb els membres de  la Colla Francesc Soliguer7  (inspirada per Mossèn 
Batlle) funda La Coral de Sant Jordi i crea la revista Baloo, que fou prohibida i multada per 
la policia l’any 1950. 

 

                                                 
1 Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Jordi Vilanova i Bosch, decorador en el seu setantè aniversari. 
2 Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Jordi Vilanova i Bosch, decorador en el seu setantè aniversari, 
p. 16. 
3 Casa Busquets: Empresa  familiar especialitzada en  la  fabricació de  tapissos  i de mobles. Fundada a 
Barcelona  el  1840  per  Josep,  Miquel  i  Marc  Antoni  Busquets.  Joan  Busquets  i  Jané,  nebot  dels 
fundadors,  fou el mestre de Vilanova.  [SALA, Teresa‐M. La Casa Busquets. Una història del moble  i  la 
decoració del modernisme al déco a Barcelona]. 
4 Escola Industrial: També coneguda amb el nom d’Escola del Treball i Oficis Artístics. Situada al carrer 
del Comte d'Urgell, 173‐215 de Barcelona. 
5 Escoltisme: Moviment d’educació que es proposa el desenvolupament de la personalitat dels infants, 
els adolescents i els joves a través de la vida de grup en els temps de lleure (Enciclopèdia.cat. Veg. Bibl.). 
6 Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Jordi Vilanova i Bosch, decorador en el seu setantè aniversari, 
p. 23. 
7 Colla Francesc Soliguer: integrada per Jordi Vilanova, els germans Martorell (Oriol i Josep), Jordi Galí, 
Josep M.  Figueres,  Jordi  Sarsanedas,  Josep  Casanovas,  Rafael  Bofill  i  d’altres.  Porta  aquest  nom  en 
record d’un noi que es va cremar quan intentava salvar la gent durant un incendi. 



 1951:  Es  presenta  al  Salón  del  Hogar  Moderno  (organitzat  pel  FAD8  a  la  Cúpula  del 
Coliseum) amb un dels seus projectes: el moblament d’una cambra d’estudiant. 

 

 01/06/1951: Es casa amb Montserrat Vila‐Abadal i Vilaplana, amb la qual té set fills: Jordi, 
Àngels, Maria, Francesc, Isabel, Pau i Serrat. 

 
 1953: Decideix  independitzar‐se de Can Gili  i  treballar pel  seu  compte9.  Instal∙la  el  seu 

estudi a la mateixa casa on viu, a l’Avinguda Príncep d’Astúries, 13, iniciant així una llarga 
carrera  independent  com  a  empresari  i  com  a  professional  del  disseny  de mobiliari  i 
d’interiors. Vilanova dissenya els seus mobles  i subcontracta  la producció de  les peces a 
tallers artesanals externs. Al llarg de la seva carrera s’arriba a rodejar d’un equip de fins a 
23  persones  (dibuixants,  seguidors  de  projectes,  administratius,  tallers  de  producció  i 
socis)10. 

 

 1955: A  partir  d’aquest  any,  i  durant  les  dues  dècades  següents,  es  dedica  al mobiliari 
infantil i juvenil. 

 

 1956‐1957: Participa  en  la  fundació de  l’agrupació  teatral  Equip d’Expressió Dramàtica, 
popularment anomenada La Ganyota. 

 

 1958‐1972:  Exposa  de  forma  regular  a  salons  i  fires  de  mobiliari  i  d’interiorisme.  Els 
projectes que exposa a Hogarotel11  (en  solitari o conjuntament amb els membres de La 
Cantonada) assoleixen un bon acolliment per part del públic. 

 

 1960:  

‐Vilanova  instal∙la  casa  i  estudi  en  una  torre  situada  a  la  confluència  entre  el  carrer 
Ganduxer i el carrer Freixa. Al baixos de l’edifici hi ubica la seva primera botiga d’exposició 
permanent, on es poden comprar els seus mobles  i diversos objectes elaborats pels seus 
col∙laboradors, per artistes  i,  inclús, d’importació:  tapissos, ceràmiques, vaixelles,  llums  i 
peces d’orfebreria, entre d’altres.  

‐Juntament amb el ceramista Jordi Agaudé i Clós, l’orfebre i joier Aureli Bisbe i Latorre i el 
pintor  i especialista en vitralls  Joan Vila‐Grau, Vilanova  funda La Cantonada, un grup de 
caire professional. El nom de  l’agrupació ve donat per  la ubicació de  la casa on Vilanova 
tenia el seu estudi i la seva exposició permanent: la cantonada entre el carrer Ganduxer i el 
carrer Freixa. És en aquesta mateixa ubicació on els membres de La Cantonada exposen  i 
venen les seves peces, mobles i objectes d’ús destinats als domicilis privats i a les botigues. 
Treballaven també per a entitats públiques com ara escoles, bancs i llars d’avis. Van arribar 
a treballar per a la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Banca Catalana i 
les Caves Codorniu.  Exposaren  les  seves  creacions  en diverses països:  França, els Estats 
Units, Alemanya, Anglaterra  i els Països Escandinaus.  La  col∙laboració amb professionals 
d’altres sectors permeté a Vilanova ampliar i complementar els seus projectes. 

 

                                                 
8 FAD: Foment de  les Arts Decoratives, actualment anomenada Foment de  les Arts  i el Disseny. Entitat 
privada i sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure i posar en valor el disseny. 
9 Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Jordi Vilanova i Bosch, decorador en el seu setantè aniversari, 
p. 20. 
10 Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Jordi Vilanova i Bosch, decorador en el seu setantè aniversari. 
11 Hogarotel: Fira dedicada a  la  llar  i a  l’hoteleria,  incloent‐hi  la gastronomia  i  la decoració. Fou creada 
pel FAD després de diverses converses amb  la Fira de Barcelona  i conjuntament amb organismes com 
Turisplan  i SAE de Relación Pública. Es dugué a terme a Barcelona (Fira de Montjuïc) entre el 1962  i el 
1980. 



 

 1961:  

‐S’organitza el I Salón Nacional del Hogar y la Decoración, a les Galeries Montesión. Fou la 
primera mostra on La Cantonada es presentà de forma conjunta. Jordi Vilanova hi exposà 
algunes de  les seves creacions més conegudes de mobles  infantils  i una sèrie de mobles 
de “fusta blanca”. 

 

 1962:  

‐S’incorpora a  La Cantonada  l’arquitecte  Jordi Bonet  i Armengol. A  través de Bonet,  La 
Cantonada es fa càrrec d’Ars Sacra, una institució creada el 1939 per iniciativa de mossèn 
Manuel Trens amb l’objectiu d’orientar la restauració i l’ornamentació, segons el gust del 
moment i les directives litúrgiques, de les esglésies destruïdes durant la revolució del juliol 
del 1936. L’objectiu que es va proposar La Cantonada en el seu moment va ser el de crear 
nous objectes litúrgics (calzes, casulles, creus, altars i ornaments, entre d’altres.) amb una 
major austeritat en els materials i amb uns aires més frescos i moderns12. 

‐De la mà de Jordi Vilanova, La Cantonada participa des de la primera edició (1962) al saló 
Hogarotel. Vilanova  hi  presenta  els  seus  projectes mentre  els  altres membres  del  grup 
completen  la  mostra  amb  les  peces  d’ús  que  hi  escauen:  cortines,  vaixelles,  llums, 
fotografies d’arquitectura, etc.13 

 

 1963:  La  Cantonada  inaugura  la  botiga  d’Ars  Sacra  al  carrer  de  Provença,  273  (entre 
Passeig de Gràcia i Pau Claris). Fins llavors, Ars Sacra havia tingut la seva seu en un pis de la 
Gran Via de les Corts Catalanes. 

 

 1964: L’ADI‐FAD14 li concedeix un Premi Delta15 de plata per un tamboret de fusta infantil. 
És l’únic premi que se li concedeix en tota la seva carrera. 

 
 1965:  

‐Participa al 44è Salon des Artistes Décorateurs de Paris. 
‐Juntament  amb  els membre  de  La  Cantonada,  Vilanova  exhibeix  diverses  de  les  seves 
peces en una exposició organitzada a Nova York per promocionar el comerç exterior. Tot i 
que  l’experiència  resulta bona, de  seguida  veuen que no aconseguiran entrar al mercat 
americà16. 
 

 1966:  
‐Vilanova compra dos locals ubicats en un mateix edifici (separats entre sí per la porteria i 
l’escala de veïns) i situats a la Ronda del General Mitre, 95‐97. Allà hi instal∙la dues de les 
seves  quatre  botigues:  una  especialitzada  en mobles  infantils  i  juvenils,  i  una  altra  en 
mobles  i  objectes  per  a  salons  i menjadors  (taules,  cadires,  vaixelles  de  Jordi  Aguadé, 
productes  resultants  de  les  col∙laboracions  que  va  mantenir  amb  d’altres  empreses  i 
artistes...). 

                                                 
12 Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Jordi Vilanova i Bosch, decorador en el seu setantè aniversari, 
p. 22. 
13 VÉLEZ, Pilar. La Cantonada. 1960‐1975. Art Civil i Art Sacre. p. 55. 
14 ADI‐FAD (Agrupació del Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives): Associació creada el 
1960 amb l’objectiu de promocionar el disseny industrial. Forma part de Foment de les Arts Decoratives. 
Instituí els premis Delta el 1961. 
15  Premis  Delta:  Premis  atorgats  biennalment  des  del  1961  per  l’ADI‐FAD.  El  seu  objectiu  és  el  de 
reconèixer i posar en valor la tasca dels dissenyadors industrials i de les empreses productores.  
16 VÉLEZ, Pilar. La Cantonada 1960‐1975. Art civil i art sacre. 



‐L’Estudi  Bonamusa  Tomàs,  amb  el  patrocini  de  Formica,  organitza  al  Palau  de  la 
Metal∙lúrgia  de Montjuïc  un  gran  àmbit  on  sis  firmes  recreen  un  espai  especial  per  als 
infants; Vilanova hi presenta un dels seus projectes. Els dos anys següents Vilanova també 
hi participa: el 1967 construint un espai moblat per a un apartament de 36m2;  i el 1968 
dissenyant una botiga17. 
 

 1967: La Cantonada, sota la direcció de Joan Vila‐Grau, crea «Qüestions d’Art», una revista 
en català de periodicitat trimestral que té com a objectiu plantejar reflexions sobre l’art i el 
disseny del moment: l’impacte dels artistes del passat i del present; l’incipient creixement 
del disseny  industrial a Catalunya;  la problemàtica amb  l’art  religiós;  les  trobades  sobre 
cinema,  teatre,  música,  art  contemporani,  arquitectura  i  interiorisme  que  es  duen  a 
terme... L’Editorial Estela s’encarrega de publicar els quaderns fins el núm. 12; a partir del 
núm. 13, se’n  responsabilitza Galeries AS  fins al darrer número  (el 29).  Joan Evangelista 
Vilanova, germà de Jordi, també participa en el projecte com a assessor fins el núm. 12 de 
la revista; gràcies a Joan, L’Abadia de Montserrat els permet utilitzar el seu peu editorial 
per a  la publicació de  la revista. L’assessor de  la revista des del núm. 13 fins a  l’últim fou 
Pere Busquets. 

 

 Anys setanta:  

‐Sobretot durant aquesta dècada,  fa diversos  treballs d’interiorisme per a establiments 
comercials, oficines, bancs, hotels i residències d’ancians. 

‐En Guillem Armora es converteix en soci de Jordi Vilanova. 

 

 1970:  

‐S’enderroca  l’antiga  torre on Vilanova havia ubicat  la  seva casa  i el  seu estudi  (entre el 
carrer  Ganduxer  i  el  carrer  Freixa);  en  el  seu  lloc  es  construeix  un  nou  bloc  de  pisos 
projectat per Jordi Bonet Armengol. 

‐El  projecte  iniciat  per  a Ars  Sacra18  no  resulta  econòmicament  viable,  les  despeses  de 
mantenir una botiga i un equip de treballadors són molt altes19. Arran de tot això, la botiga 
d’Ars Sacra es transforma en la Galeria AS (que estigué en funcionament fins el 1974). La 
Galeria AS esdevé un espai multidisciplinari on La Cantonada organitza exposicions  (tant 
d’artistes reconeguts com de novells), conferències, taules rodones  i d’altres activitats de 
caire artístic i cultural. 

 

 1974:  

‐Vilanova  inaugura una de  les seves botigues als baixos del nou edifici construït entre el 
carrer Ganduxer i el carrer Freixa (antiga ubicació de la torre on tenia l’estudi i la botiga).  

‐Últim any de publicació de la revista «Qüestions d’Art». 

‐Tancament de la Galeria AS.  

 

 1976‐1977: Restaura i decora algunes cases del poble de Fornells, a Menorca. 

 

 1977:  Inaugura  una  de  les  seves  botigues  a  La  Seu  d’Urgell.  La  seva  filla  Serrat  és 
l’encarregada de gestionar‐la. 

 

                                                 
17 MAINAR, Josep; CORREDOR‐MATHEOS, Josep. Dels bells oficis al disseny actual. FAD 80 anys. p. 83. 
18 Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Jordi Vilanova i Bosch, decorador en el seu setantè aniversari, 
p. 22‐23. 
19 Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Jordi Vilanova i Bosch, decorador en el seu setantè aniversari, 
p. 45‐46. 



 Anys vuitanta ‐ noranta: El seu fill, Pau Vilanova, treballa conjuntament amb ell elaborant 
mobles. 

 

 1980 (aprox.): Tanca les dues botigues de la Ronda del General Mitre. 

 

 1983: Tanca la botiga de La Seu d’Urgell. 

 
 16/10/1995: La família i els amics li organitzen un acte de commemoració pel seu setantè 

aniversari. 
 

 15/07/1998: Mor a Barcelona. 

 

 1998:  Durant  set  anys  més,  el  seu  fill  Pau  i  el  seu  soci  Guillem  Armora  continuen 
gestionant la botiga de la cantonada entre el carrer Ganduxer i el carrer Freixa. 

 


